Beste aanstaande docent in opleiding geschiedenis,
Hartelijk welkom bij de lerarenopleiding van Universiteit Utrecht! Mijn naam is Bjorn Wansink en ik
zal jou in het komende jaar vakdidactiek geschiedenis geven. Op dinsdag 4 februari ontmoeten wij
elkaar in Utrecht. We zullen tijdens die bijeenkomst kennismaken met elkaar en het schoolvak
geschiedenis. Ook krijgen jullie het rooster voor vakdidactiek. Voor de bijeenkomst vakdidactiek
krijgen jullie eerst een inleidend college gamma didactiek, hier zitten jullie met verschillende
vakken door elkaar.

Op deze dag krijg je ook te horen wat je stageplaats is, als je dit dan nog niet gehoord hebt. Voor
het regelen van de stages is het stagebureau verantwoordelijk. Aangezien er bij alle
lerarenopleidingen in Nederland veel aanmeldingen voor de lerarenopleiding geschiedenis zijn, is
het niet makkelijk om stageplaatsen te regelen. We hebben er inmiddels genoeg om iedereen in de
stagevariant een stageplaats te bezorgen. Maar er kunnen ook sommige stageplaatsen buiten de
regio Utrecht zijn, wat langere reistijd kan betekenen. Het gaat altijd om stageplekken op goede
scholen waar de begeleiding wordt gedaan door ervaren stagebegeleiders.

Verder wil ik jullie vragen om de nieuwe en tweede druk van het boek Geschiedenisdidactiek door
Arie Wilschut en anderen aan te schaffen. Er is sinds 2004 een eerste druk, maar we gebruiken de
tweede druk uit 2013! Naast dit boek zullen wij artikelen gebruiken in een digitale versie.

Zie voor info over het boek geschiedenisdidactiek:
https://www.coutinho.nl/zoekresultaten.html?q=handboek+geschiedenisdidactiek
Als er nog vragen zijn kun je contact opnemen via mijn e-mailadres: b.g.j.wansink@uu.nl Geef
veranderingen in je situatie (een baan, masterthesis niet af, om een andere reden niet kunnen
starten), alsjeblieft meteen door aan de afdeling Mastertoelating en aan mij.

Hartelijke groet, Bjorn Wansink
P.S. Als je al een beetje in de stemming wilt komen kun je kijken op
www.uu.nl/geschiedenisendidactiek of www.vgnkleio.nl of http://histoforum.net/ of
http://www.bbc.co.uk/history of http://historiana.eu/

