Notulen jaarvergadering: 21 september 2020
Plaats:
Tijd:

Utrecht, Opleidingsruimte Utrecht, Mariaplaats 3
16.30 – 17.00 inloop
17.00 – 17.15 Welkom en opening door voorzitter
17.15 – 19.00 Jaarvergadering VGN
19.00 afsluiting
Aanwezig:
Mariëlle van Straat en Wout Sijtsema (commissie Didactiek en Activiteiten), Marian
Heesen en Antheun Janse (commissie Wereldgeschiedenis), Hanneke Tuithof (commissie
Lerarenopleiders), Martin Bezemer en Fred van Kruistum (commissie VMBO), Alderik Visser (SLO),
Ton van de Schans (voorzitter), Maarten van Gils (secretaris/notulant), Maud Knook
(penningmeester), Gerard Rozing, Pim Renou en Jos van Niewold (bestuur)
Notulen jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter
Welkom op de 61ste jaarvergadering.
2. Mededelingen
Verschillende afmeldingen: Rogier Spanjaard, Kees van de Sande, Maarten Bark (alledrie HAVO/VWO
commissie), Saskia Kok (Anne Frank Stichting) en Hellen Janssen (bestuurslid).
3. Jaarrede voorzitter
Ton van der Schans: Betekenis van geschiedenisonderwijs is het leren van het verleden. Het huidige
geloof in complottheorieën laat de noodzaak daarvan zien. De kern van het geschiedenisonderwijs en
voor geschiedenisdocenten: wij gaan over het verleden, maar we zijn het niet.
We zijn bezig met een herziening van de bestuursstructuur. Wij, als bestuur, willen het
gemeenschapsgevoel behouden in een samenleving waarbij het verlenen van diensten een
belangrijkere rol gaan spelen. Belangrijkste punten zijn de deling tussen dagelijks en algemeen
bestuur en de grotere rol die de commissies moeten gaan spelen.
We zijn al langer bij betrokken bij de curriculumontwikkeling. Zo zijn we op moment betrokken bij het
ontwikkelen van nieuwe kerndoelen. Bij curriculumontwikkeling hebben wij ons nadrukkelijk laten
horen en we werken daarbij samen met andere vakverenigingen.
De digitale infrastructuur van de VGN willen we vernieuwen. De website zal geheel vernieuwd worden
en daar zullen een aantal nieuwe projecten bij geïntegreerd worden.
Als laatste willen we proberen actueel blijven in de media om ons te laten horen. Daarnaast willen we
meer contact zoeken met de leden voor uiteindelijk beter geschiedenisonderwijs.
Reactie Alderik Visser over curriculumontwikkeling: in januari 2021 kunnen de ontwikkelteams
onderbouw en PO van start. Voor de bovenbouw van veel gebieden starten de ontwikkelteams dan
ook, maar bovenbouw Mens & Maatschappij zal iets later zijn. Er is een oproep de deur uit om deel te
nemen aan de ontwikkelteams en de VGN is betrokken bij de selectiecommissie. Het zou goed zijn als
de VGN ook blijft reageren op ‘burgerschap’. Daarnaast is dit hét moment om onze invloed te laten
gelden richting het nieuwe programma en voornamelijk het nieuwe examen.

4. Verslag secretaris
Aantal speerpunten die vorig jaar zijn geformuleerd: actief blijven in curriculumontwikkeling,
zichtbaar blijven in het publieke debat, een nieuwe bestuursstructuur ontwikkelen en het nationale
geschiedenis congres. Deze speerpunten zijn allemaal gerealiseerd. Waarbij de laatste een
hoogtepunt was wat niet onvermeld mag blijven, vanwege de locatie Slot Loevestein en het bezoek
van Z.K.H. Willem Alexander.
Martin Bezemer vraagt zich af hoe zeker het nieuwe congres is? De hoop (en niet meer dan dat) is dat
we het in maart 2021 in aangepaste vorm kunnen laten door.
5. Financieel jaarverslag en begroting
Maud Knook brengt het jaarverslag en begrotingsstukken ter vergadering. We sluiten het jaar 2019
positief (afgerond 5000 euro), maar op termijn is contributieverhoging onvermijdelijk vanwege
toenemende kosten. We moeten een reserve hebben om twee jaar te kunnen bestaan onder
inkomsten. Deze reserve beginnen aan de krappe kant te worden. Daarnaast worden de kosten op het
ogenblik gedekt door o.a. de opbrengst van het congres. Ledenaantal lijkt te stabiliseren (afname van
9), vooral een daling van leden door pensionering of leden die niet meer werkzaam zijn in het
onderwijs.
De Kleio is verder geprofessionaliseerd, maar de kosten daarvoor blijven ongeveer gelijk. Dit heeft
onder andere te maken met lagere verzendkosten. De website gaat in de toekomst een toenemende
kostenpost worden. Er is een achterstand in het innen van openstaande contributie, dit zal dit jaar
hopelijk gelijk getrokken worden.
Geld van het congres blijft in kas en die inschrijvingen zullen doorgeschoven worden naar 2021. Er is
één persoon die geld heeft teruggevraagd. Marielle van Straat van de didactiekcommissie geeft aan
dat de reistijd en hoeveelheid vergaderingen tot hoge kosten leiden. Het huidige begrote bedrag zou
te weinig kunnen zijn. Maud geeft aan dat als de commissie een begroting aanlevert het bestuur hier
naar gaat kijken.
6. Verslag kascontrolecommissie (verslag ter vergadering)
Kascontrolecommissie bestond uit één lid en zij heeft het verslag geschreven, maar het verslag is nog
niet ter vergadering. Deze komt beschikbaar op de website en mensen kunnen reageren voor 2
oktober.
7. Samenstelling bestuur
Aftredend en benoembaar voor een periode van één jaar: Ton van der Schans, Maud Knook, Hellen
Janssen.
Vraag Pim Renou: Mogen deze benoemingen met een kleine samenstelling van de jaarvergadering?
Er staat geen minimum in het statuut.
Hoe gaan we nieuwe bestuursleden voor de nieuwe bestuursstructuur werven? We gaan op basis van
een profiel nieuwe leden werven in de Kleio en op social media.
8. Voornemen organisatie/bestuursstructuur
Twee lijnen zoals aangegeven in de jaarrede van de voorzitter. Hervorming van het huidige bestuur
om de lasten beter te verdelen en de statuten in lijn te brengen met de huidige praktijk. Daarnaast
willen we de commissies meer betrekken en professionaliseren.
Hanneke Tuithof geeft aan het een goede zaak is dat er wat er gebeurt. Maar wie stuurt nou de
commissies aan DB of AB? Hier lijkt een inconsequentie in te zitten. Daarnaast is ze benieuwd naar de
reactie van de commissies over termijn van voorzitter, penningmeester en secretaris. De huidige
praktijk is dat sommige commissies hier hun eigen manier van werken in hebben. Hanneke stelt voor
om het DB uitbreiden met een lid die de taak communicatie op zich neemt om daar meer ruimte te
creëren en ook dat te professionaliseren.
Ton van der Schans geeft aan dat naar voorbeeld van onze zusterverenigingen KNAG zou
samenwerking met de wetenschappelijke tak (KNHG) een optie zijn. Hier vinden oriënterende

gesprekken over plaats. We willen dat onze bestaansrecht (de belangen van het
geschiedenisonderwijs) wel op de voorgrond blijft.
Hoe groot wordt het AB en DB dan, is dat groter dan het huidige bestuur? Waarschijnlijk niet al wordt
de taakverdeling wel anders.
Alderik Visser: agendeer deze ontwikkeling bij het OCW. Zij zullen meer bij de verenigingen gaan
neerleggen door de curriculumontwikkeling. Moet het ministerie daar niet in (financieel)
ondersteunen?
Pim Renou: 2021 zou het door de jaarvergadering geaccordeerd moeten worden en in 2022 ingevoerd
moeten zijn? Dat klopt.
Antheun Janse geeft aan dat er onduidelijkheid is wat nou de status van het document is. Wat wil het
bestuur precies ophalen bij de commissies? Moeten niet alle commissies samen komen (2 leden per
commissies) om daarover in gesprek te gaan met het bestuur? Laat eventueel de commissies eerste
zelf er over praten en dan samen komen met het bestuur.
9. Verslagen Kleio en commissies
Fred van Kruistrum namens de VMBO commissie: belangrijkste punten zijn het congres en de
examenbesprekingen. We hebben een goede nieuwe start gemaakt met de commissie en dat werd
door corona helaas een beetje plat geslagen, maar dat is een speerpunt voor de toekomst. Het
congres kan dit jaar (2020) helaas niet door gaan. Er wordt gekeken naar mogelijkheid om in het
voorjaar 2021 een digitale versie te houden om het publiek warm te houden. De commissie wil graag
gevoed worden met suggesties en graag een grotere stem hebben in het geschiedenisonderwijs.
Vanuit de HAVO/VWO commissie zijn helaas geen leden aanwezig door ziekte. Het verslag is ter
kennisneming aangenomen.
Vanuit de PABO commissie zijn, naast Ton van der Schans, geen leden aanwezig. Zij gaan in november
een conferentie houden op afstand. Alderik Visser geeft aan dat de aandacht voor het vak
Wereldoriëntatie/Geschiedenis in het PO aan het afnemen is. De PABO commissie zou dit onder de
aandacht kunnen brengen.
Van de commissie Wereldgeschiedenis blijkt dat er vanuit steeds meer kanten interesse is in de
commissie. Ze gaan onder andere praten met de KNHG en hebben gepraat met de VPRO over
lesmateriaal bij de nieuwe serie In Europa. Ook de poster 10x meer geschiedenis in samenwerking
met de Black Archives is een succes en is inmiddels vertaald naar het Engels. Ook de workshops
blijven het goed doen.
Twee doelen voor de commissie lerarenopleiders: lerarenopleidingen onder de aandacht brengen bij
een breder publiek en studenten wijzen op de VGN. De commissie is altijd actief bij verschillende
congressen en conferenties en zij hebben een druk gesprek gehad over Burgerschap en daar is een
studiedag uit voortgekomen (die helaas niet kon doorgaan). De commissie blijft graag betrokken bij
de nieuwe bestuursstructuur vooral om nieuwe leden te werven.
Op 4 en 5 februari is een nieuwe poging tot een didactiekconferentie met een nieuwe opzet van de
commissie Didactiek en Activiteiten. Daarnaast is er intensief contact met Westerbork over
verschillende activiteiten, vooral voor leden uit het noorden van het land is dit interessant. Het
komende jaar is het doel om twee studiedagen te organiseren.
10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Sluiting
Om 19.04.

