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De commissie Wereldgeschiedenis in de Klas bestaat uit een kerngroep die
bijeenkomsten met sprekers voorbereidt, en een grote groep belangstellende
docenten die de bijeenkomsten bezoekt. De bijeenkomsten staan open voor
iedereen die belangstelling heeft voor meer wereldgeschiedenis in het onderwijs.
Wij beschouwen deze bijeenkomsten als onze belangrijkste activiteit, omdat wij daar
geestverwanten ontmoeten, met elkaar spreken en kennis en ervaring uitwisselen.
Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelige evenementen waar ook niet-VGN leden op
af komen. Hier maken zij kennis met de VGN en roepen wij hen op om lid te worden.
Wij werken hierdoor ook aan de toestroom van nieuwe VGN-leden.
In 2020 bestond de kerngroep van de commissie uit Marian Heesen, Kris van den
Heijkant, Antheun Janse, Rinske Koehorst, Joke Noordstrand, Pim Renou, en Nicole
van der Steen. December 2020 heeft ons lid Rinske Koehorst helaas afscheid
genomen van de commissie vanwege verplichtingen elders.
De leden van de kerngroep hebben voor WIK de volgende doelstellingen
geformuleerd:
• Educatieve best practices verzamelen en delen tijdens bijeenkomsten, en het
lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
• Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk
werk en uitnodigen gastsprekers;
• Meedenken voor het nieuwe geschiedeniscurriculum;
• Lesmateriaal ontwikkelen en artikelen schrijven;
• Deelname aan conferenties en congressen gerelateerd aan
geschiedenisonderwijs, het geven van workshops.
Het afgelopen jaar stond enorm in het teken van Corona. De eerste bijeenkomst in
februari is gewoon doorgegaan, maar de bijeenkomst in mei hebben we af moeten
zeggen en de laatste bijeenkomst hebben we digitaal moeten organiseren.
Afstemming en organisatie heeft uitsluitend online plaatsgevonden. Het is ons
gelukkig goed gelukt om ook digitaal de kracht van onze bijeenkomsten te
behouden.
Onze commissie is sinds de start slechts één keer boven het budget gekomen (2019,
+10%), maar nooit eerder hebben we zover onder gezeten. In 2020 hebben wij
slechts 40% van ons budget gebruikt, wat natuurlijk alles te maken heeft met de
Corona-pandemie.

In 2020 hebben wij de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
5 februari 2020: Op deze datum hebben wij een bijeenkomst georganiseerd
met Lennert van Oorschot over de bloeitijd van oude culturen in MiddenAmerika waaronder de Maya’s. Daarnaast heeft Professor Bob Bain van de
universiteit van Michigan ons een college gegeven over Big History en zijn
nieuwe gratis platform The World History Project.
Mei 2020: Afgezegd vanwege pandemie.
7 oktober 2020: Deze digitale bijeenkomst had drie sprekers: Stefan Kras
(Avicenna College) sprak over de rol van nucleaire grootmachten in onze tijd.
Elise Storck (Univesiteit Leiden) gaf ons inzicht in de ontwikkelingen in de
discussie over het geschiedenis curriculum, de werkgroep curriculum.nu en
de canon-herziening.
Ten slotte vertelde Daan Schuijt (Picasso Lyceum / redactie Kleio) over de
ontwikkeling in de wereldgeschiedenis van het idee van gelijkheid: onder
welke historische omstandigheden gaan mensen van verschillende culturen
elkaar als gelijke beschouwen?
Naast onze bijeenkomsten hebben we ook input geleverd voor het nieuwe
geschiedeniscurriculum en voor de nieuwe verenigingsstructuur voor de VGN.
De commissie Wereldgeschiedenis wil in 2021 weer drie bijeenkomsten organiseren.
Een hiervan heeft inmiddels digitaal plaatsgevonden met als thema epidemieën in de
wereldgeschiedenis. Hier kwamen ruim vijftig deelnemers op af. Van de twee
vervolgbijeenkomsten zal in ieder geval de bijeenkomst op 11 mei ook digitaal
plaatsvinden.
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