Jaarverslag 2019 Bestuur VGN
26 februari 2020, te Breukelen.
Het VGN bestuur heeft dit jaar negen keer een bestuursvergadering gehouden. Daarnaast zijn we nog
in verschillende andere samenstellingen bij elkaar gekomen. Zo is er bijvoorbeeld in kleiner verband
gedacht over een nieuwe verenigingsstructuur. De samenstelling van het bestuur is na de laatste
jaarvergadering als volg: Ton van der Schans is onze voorzitter, Maarten van Gils beheert het
secretariaat en Maud Knook is verantwoordelijk voor de financiën. Daarnaast zijn Hellen Jansen, Jos
Niewold, Gerard Rozing en Pim Renou algemeen bestuurslid.
Naast de algemene taken die er binnen het bestuur zijn, zorgen de bestuursleden voor het contact
met de commissies van onze vereniging, organiseren wij het Nationaal Geschiedenis Onderwijs
Congres (NGOC) en onderhouden wij contact met andere vakverenigingen, onder andere in het
Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voorgezet Onderwijs (PVVVO). Dit laatste werd gedaan door
Jos Niewold, die daarbij is ondersteund door Ton van der Schans.
De jaarvergadering van 2018 was in het Verzetsmuseum in Amsterdam op 12 april. Hier heeft het
bestuur met verschillende commissieleden van gedachten gewisseld. Daarvoor kregen we een
rondleiding en lezing van het Verzetsmuseum en na afloop was er de mogelijkheid om met elkaar van
gedachte te wisselen tijdens een borrel.
Speerpunten van het afgelopen jaar waren;
• Betrokken blijven bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum via verschillende instanties
zoals, maar niet uitsluitend: de PVVO, Curriculum.nu en het ministerie zelf
• Uit naam van de VGN zichtbaar zijn in het publieke debat over geschiedenisonderwijs door
artikelen in kranten en medewerking aan radio- en tv programma’s
• Het doorlichten van en een voorstel schrijven over voorbereidingen van de nieuwe
organisatie- en bestuursstructuur van de VGN
• Voorbereiden van het jaarlijkse Nationale Geschiedenis Onderwijs Congres
Een aantal voorbeelden op een rijtje;
De VGN is betrokken gebleven bij de curriculumontwikkeling zoals nu vormgegeven in Curriculum.nu.
Dit deed het bestuur door telkens te reageren op de tussenrapportages die gepubliceerd werden. Dit
gebeurde door de achterban aan te moedigen mee te denken en daarnaast werd soms contact
gezocht met een zustervereniging, dit contact liep ook regelmatig via de PVVVO.
De kritiek van de VGN werd gewaardeerd en regelmatig was en is er contact met verschillende leden
van de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Ook heeft de vereniging een bijeenkomst georganiseerd
met enkele leden van de ontwikkelteams Mens & Maatschappij en Burgerschap.
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Toen Curriculum.nu met een eindrapportage kwam is door de vereniging direct gereageerd richting
de Tweede Kamer met onze eigen visie op dit eindrapport. Vervolgens is er door de Kamer ook
ruimte gebonden aan de voorzitter om dit mondeling te komen toelichten. Hieruit is gebleken dat de
VGN door de Kamer als gesprekspartner serieus genomen wordt en dat onze adviezen gelezen en
gehoord worden.
De digitale nieuwsbrief is inmiddels een vaste waarde binnen de vereniging en wordt ook steeds
meer door de verschillende commissies gebruikt voor belangrijke berichten of promotie van eigen
evenementen. Het afgelopen jaar zijn er zeven reguliere edities uitgebracht en daarnaast twee
speciale edities over specifieke onderwerpen. Inmiddels zijn er rond de 1700 adressen waar de
nieuwsbrief naar toe wordt gestuurd.
Daarnaast is de VGN bij zo veel mogelijk activiteiten aanwezig geweest om de vereniging te
promoten. Dat doen we door het uitdelen van flyers en het aanspreken van bezoekers. Pim Renou en
Hellen Janssen coördineren deze promotie. Zo is er gewerkt aan een nieuwe flyer en ander
promotiemateriaal.
Het jaarlijkse congres was dit jaar extra speciaal. Door het jubileum van de vereniging werd er extra
uitgepakt. Slot Loevenstein was de aanwezen locatie. Het thema van dit jaar was Terugblikken is
vooruitkijken. Het organiseren van het congres gebeurt al enkele jaren in goede samenwerkingen
met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ton van der Schans en Maud Knook zetten zich vanuit het
bestuur in voor deze organisatie en worden waar nodig ondersteund door de andere bestuursleden.
Afwisselende workshops en ruimte voor alle kanten van het onderwijs blijven een uitdaging. Ook dit
jaar is geprobeerd een divers programma te presenteren met afwisselende workshops en lezingen.
Natuurlijk was het hoogtepunt van het congres het bezoek van Koning Willem Alexander.
Vanuit het bestuur is het congres een jaarlijks terugkerend punt waar we veel tijd en aandacht aan
schenken. Dat we vervolgens positieve feedback krijgen over ons congres is een mooi compliment.
Andere contacten/activiteiten in 2019
• De VGN participeert financieel en in de organisatie van de Landelijke Geschiedenisquiz.
• Contact met Patsboem! over de website, Kleio en ander promotiemateriaal.
• Samenwerking met organisaties, universiteiten, verenigingen, educatieve uitgeverijen en
musea, zoals: VPRO over In Europa 2 en NiNsee.
• Samenwerking met het Rijksmuseum door te participeren en door een jurylid te levering bij
de verkiezing van de Geschiedenisdocent van het jaar.
De taken binnen het bestuur in 2019
• Ton van der Schans voorzitter. Als jurylid bij de verkiezing van de Geschiedenisdocent van het
jaar betrokken, evenals in het kader hiervan het afleggen van scholenbezoeken, lid van de
Pabo commissie, denkt mee over de organisatiestructuur van de vereniging, voorzitter van
de congres-commissie voor de organisatie van het NGOC en aanspreekpunt en
contactpersoon voor de media. Hij heeft namens de VGN in 2019 verschillende contacten
onderhouden met, cq vergaderingen bijgewoond van de SLO, het ministerie van OCW, de
Tweede Kamer, Curriculum.nu, het CvTE, het CITO.
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Maud Knook heeft als penningmeester regelmatig contact met ons administratiekantoor van
dhr. H. Adema in Stiens en heeft contact met de VPRO over In Europa 2.
Maarten van Gils is de secretaris, heeft contact met de commissie Activiteiten en Didactiek,
bij de geschiedenisquiz en doet de nieuwsbrief.
Hellen Janssen in de HV-commissie en Euroclio.
Jos Niewold onderhoud contact met FvOv en PVVVO en denkt mee over de
organisatiestructuur van de vereniging. Daarnaast onderhoud hij contact met CITO.
Gerard Rozing onderhoud contact met de VMBO commissie en denkt mee over de
organisatiestructuur van de vereniging.
Pim Renou heeft de portefeuille interne communicatie en promotie van de VGN en
onderhoudt daarnaast het contact met de commissie Wereldgeschiedenis.

Aldus op 26 februari 2020, Maarten van Gils, secretaris VGN Kleio

Jaarverslag secretaris 2019

3

jaarvergadering 6 april 2020

