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Beste docent in opleiding geschiedenis, 

 

Van harte welkom bij de cursus Vakdidactiek 2!  

We gaan een half jaar met elkaar gaan werken aan jullie vakdidactische ontwikkeling. 

 

De cursus Vakdidactiek 2 bestaat uit drie componenten: 

 

Ten eerste volg je een zevental vakdidactische werkcolleges. Deze vakdidactische werkcolleges zal ik 

verzorgen en we zijn dan onder historici. In Vakdidactiek 1 of een vorige lerarenopleiding heb je al een visie 

op het schoolvak geschiedenis ontwikkeld. Die ontwikkeling zullen we bij Vakdidactiek 2 voortzetten. We 

gaan aan de slag met de thema’s activerende didactiek, historisch redeneren, oriëntatiekennis, 

examenprogramma havo-vwo, formatief evalueren en staatsinrichting. We gebruiken daarbij het bekende 

handboek van Wilschut over geschiedenisdidactiek als basis en daarnaast voorzie ik jullie van relevante 

artikelen en publicaties. 

 

Ten tweede worden er drie clusterwerkcolleges aangeboden over didactische onderwerpen die relevant zijn 

voor alle gammavakken (soms ook de Mens- en Maatschappijvakken genoemd). Tijdens jullie introductie 

van de Eerstegraads Module (de Startdag Eerstegraads Module), krijgen jullie het eerste college van deze 

reeks. Je treft dan dus ook docenten in opleiding van vakken zoals geografie, maatschappijleer, economie en 

kunstgeschiedenis. 

 

Ten derde krijg je drie clusteronderzoekscolleges die je helpen bij het opzetten en vormgeven van je 

vakdidactisch ontwerponderzoek, dat je zult gaan verrichten op je (stage-)school. Als vakdidacticus geef ik 

deze clustercolleges niet allemaal zelf, maar ik zal je wel waar nodig begeleiden bij je ontwerponderzoek en 

het verslag beoordelen. 

 

Voor het eerste clusterwerkcollege tijdens de Startdag Eerstegraads Module op dinsdag 16 augustus dien je 

je voor te bereiden aan de hand van een lesbrief. Deze wordt naar je gemaild en vind je eveneens op 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/infobrieven-en-informatie-vakdidactiek. Ik zal dit college verzorgen 

samen met mijn collega Koen Hoondert. 

 

Een paar weken erna treffen wij elkaar voor het eerste vakdidactische werkcollege. Voor die bijeenkomst 

vraag ik jullie om twee artikelen naar keuze te lezen uit de Kleio over vakdidactisch onderzoek. Deze Kleio 

zal ik bijtijds aan jullie mailen en ik zal aangeven waar jullie op Blackboard informatie kunnen vinden. Als je 

je wilt oriënteren op het curriculum geschiedenis en lesmateriaal zijn de websites www.vgnkleio.nl en 

www.uu.nl/geschiedenisendidactiek  en Histoforum, vakinformatie voor het geschiedenis onderwijs 

relevant. 

 

Ik verheug me erop om jullie te ontmoeten! 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me altijd mailen op h.tuithof@uu.nl. 

 

Alle goeds en tot ziens, 

 

 

Hanneke Tuithof 

Vakdidacticus geschiedenis Universiteit Utrecht (en Hogeschool Utrecht) 
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