Jaarverslag 2020 van de commissie PABO van de VGN
De leden van de commissie:
- Anja Sinnige, voorzitter
- Vincent Hoeks, secretaris
- Ton van der Schans
- Annemiek Schrader
- Yolande Potjer
- Pim Helm
- Jan de Bas
Commissievergaderingen in 2020:
1 juli, 20 mei, 23 september, 14 oktober, 27 januari
Samenstelling commissie
De commissie telt zeven leden. Alle leden zijn werkzaam als docent geschiedenis aan een pabo.
Eén van de leden heeft tevens zitting in het bestuur van de VGN, een ander lid in het bestuur van
Euroclio.
Activiteiten
De commissie kwam in 2020 vijf keer bijeen. De vergaderingen vonden online plaats in verband
met Corona.
Het afgelopen jaar hebben we ons met uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen bezig
gehouden, te weten:
- Organisatie congres op 6 november op drie verschillende locaties. (Helaas afgelast)
- Bespreken van de voortgang van ‘Curriculum.nu’ m.b.t. ‘Mens en maatschappij’ en
‘Burgerschap’.
- Advies en deelname aan feedbackgesprek m.b.t. bovenstaande punt met als doel een
stevige positie van het geschiedenisonderwijs.
- Informeren collega’s middels een nieuwsbrief
- Ophalen reacties uit het werkveld (pa en po-leraren)
- Werkwijze en ambitie van commissie (reflectie)
Studiedag

In verband met de ‘geschiedenis van de toekomst’ (Corona-periode) hebben we
afgelopen studiedag van 2020 moeten afblazen. Het idee van de aangepaste, nieuwe
opzet was dat deelnemers een keuze konden maken tussen drie locaties met op twee
momenten een gezamenlijk digitaal moment. Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Kosten 50,- Deze
opzet wordt meegenomen naar de studiedag in september 2021.
Nieuwsbrief ter kennisgeving

Om ondanks de beperkende maatregelen toch met elkaar in verbinding te blijven is (in
principe eenmalig) een ‘kennisgeving’ van enkele zaken die spelen op het gebied van
geschiedenis- erfgoed- en burgerschapsonderwijs op PABO’s in Nederland verstuurd.
Met bijdragen van verschillende commissieleden.
Belangrijke ontwikkelingen
Voor de Pabo zijn de ontwikkelingen rondom Curriculum.nu van belang. Hierbij hebben
verschillende leden van de commissie een bijdrage geleverd.

