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Verslag werkzaamheden 2017-2018
Het Meesterschapsteam Geschiedenis richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van
geschieddidactische kennis en wordt gecoördineerd door prof. dr. Carla van Boxtel van de
Universiteit van Amsterdam (hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder geschiedenisonderwijs) in
samenwerking met dr. Chiel van den Akker van de Vrije Universiteit en dr. Susan Hogervorst van de
Open Universiteit. In 2017-2018 heeft het Meesterschapsteam Geschiedenis de volgende
activiteiten ondernomen en producten gerealiseerd:
•

•

•

•

Dudoc Alfa promovendi: Op dit moment zijn er vijf Dudoc Alfa promovendi die
geschieddidactisch onderzoek doen: Tessa de Leur, Uddhava Rozendal, Marc Kropman, Johan
van Driel en Maartje van der Eem. In september 2017 begon Johan van Driel met zijn
onderzoek gericht op redeneren over historische significantie. Er is afgelopen jaar weer
begeleiding geboden aan enkele leraren die een aanvraag hebben ingediend voor een Dudoc
Alfa beurs. Er is een beurs toegekend aan Maartje van der Eem die in september 2018 start
met haar onderzoek over het beoordelen van de bruikbaarheid van historische bronnen.
Symposium Nut en nadeel van geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw
curriculum: Op 8 juni 2018 organiseerde het Meesterschapsteam een symposium om het
ontwikkelteam M&M van Curriculum.nu feedback te geven op de eerste uitwerking van de
'grote opdrachten' die benoemen wat er in het M&M leergebied geleerd zou moeten
worden. Vier sprekers (lerarenopleiders en een historicus werkzaam bij een afdeling
geschiedenis) gaven hun reactie op de eerste tussenproducten van het ontwikkelteam,
waarna de 40 deelnemers in kleine groepen hun feedback bespraken. Een verslag van het
symposium staat op website. Carla van Boxtel schreef ook een reflectie op de
curriculumvernieuwing en is gevraagd om plaats te nemen in de vakinhoudelijke advieskring
voor het m&m ontwikkelteam (geplaatst op de website van de VGN).
Bijdrage aan Visieontwikkeling: er is opnieuw een bijdrage geleverd aan de werkgroep Visie
van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). Carla
van Boxtel was voorzitter van de Havo/Vwo werkgroep. Het werk resulteerde in maart 2018
in de publicatie 'Bij de Tijd 3. Geschiedenisonderwijs voor de toekomst'
Onderzoeksactiviteiten: In hun onderzoek richtten de leden van het meesterschapsteam zich
onder andere op het leren en onderwijzen van historisch redeneren, de relevantie van
geschiedenis en het gebruik van ooggetuigenverslagen in educatieve contexten. Dit
onderzoek resulteerde in diverse presentaties en publicaties (zie bijgevoegde lijst).

Plannen voor 2018-2019
•
•
•
•
•
•

een symposium over de vernieuwing van het geschiedeniscurriculum (juni 2019);
ontsluiting internationale expertise m.b.t. curriculumvraagstukken op de website;
organisatie van een sessie over geschiedenisonderwijs bij de landelijke Historicidagen
augustus 2019 in Groningen;
organisatie netwerkbijeenkomsten Nederlandse/Belgische geschieddidactisch onderzoekers;
mini-symposia naar aanleiding van de dissertaties van Dudoc Alfa promovendi die in 2019
zullen verschijnen;
publicatie 'Geschiedenis' door Chiel van den Akker in de serie Elementaire Deeltjes van AUP.
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