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VMBO-CONFERENTIE OVER HET EXAMEN GESCHIEDENIS 2019 
Voor de twaalfde keer organiseren de Universiteit Utrecht en de vmbo-commissie van de VGN de 
vmbo-conferentie, ditmaal met de themalijn:  

De Nieuwe Koude Oorlog 
Doelstelling 
De jaarlijkse vmbo-conferentie is erop gericht u te voorzien van historische kennis, praktische tips en 
concreet lesmateriaal zodat u de geschiedenislessen kunt laten aansluiten op het examenprogramma 
en leerlingen goed voorbereid zijn op het examen.  

Datum: vrijdag 1 november 2019 van 10.00-16.00 uur op  
Utrecht Science Park 

Kosten: € 225,- euro (incl. eten en drinken, werkmateriaal, een 
interessante congrestas en nascholingscertificaat) 

Opgave: Inschrijven via http://www.uu.nl/vmboconferentie 
 

Lezingen en workshops 
Lezingen:  
De conferentie wordt geopend met een lezing door schrijver journalist Pieter Waterdrinker. 
Waterdrinker vestigde zich in 1996 in Rusland en woont sindsdien afwisselend in Moskou en Sint-
Petersburg. Hij komt speciaal naar Utrecht om de openingslezing te houden. 
 
Daarna kan er gekozen worden uit drie inhoudelijke lezingen: een lezing door Jikkemien Kuypers, 
geschiedenisleraar van het jaar 2018, over ‘Vmbo en Geschiedenis’. Liesbeth Dirks, geschiedenisleraar 
van het jaar 2016, ‘Geschiedenis doceren in een tijd van fake news’ en Huub Kurstjens (Cito) en 
Gerard Rozing (VGN) over het afgelopen geschiedenisexamen en de gewijzigde syllabus. 

Workshops:  
Na de lunch worden verschillende workshops aangeboden, zoals: ‘Rusland en Poetin en symbolen van 
de macht door Koen Henskens, het CIDI over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, Gijs van 
Gaans: ‘Gevoelige geschiedenis: gereedschap voor de docenten. Daarnaast workshops over het 
project TerInfo ‘Terrorisme bespreekbaar maken in de klas’ en het project ‘Het oorlogsgeheim van 
Tante Roosje (W.O.II) en Huub Kurstjens over SE-vragen maken aan de hand van de aangepaste 
syllabus. 
 
De studiedag wordt afgesloten met een lezing door Henk Kern: De Nieuwe Koude Oorlog. 
Dr. Henk Kern is docent moderne en contemporaine geschiedenis in de vakgroep Ruslandkunde aan 
de Universiteit Leiden. Hij publiceerde verschillende artikelen over de moderne geschiedenis van 
Rusland.  
 
 
Er is een voorlichtingsmarkt i.s.m. educatieve uitgeverijen. 
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Programma Examenconferentie vmbo 2019 
 
09.30 Registratie, ontvangst en keuze maken uit de drie lezingen en de zeven 

workshops. Koffie en thee in de hal van het Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21, Utrecht 
Science Park. 

10.00  Welkom in zaal Ruppert 042, Ruppertgebouw 

10.10-11.10  Lezing door schrijver journalist Pieter Waterdinker over Rusland, Poetin en de nieuwe 
Koude Oorlog in zaal Ruppert 042, Ruppertgebouw 

11.10-11.30  Thee en koffiepauze  

11.30-12.30 Ronde 1;  
 keuze uit de volgende lezingen. (Voor beschrijving van de lezingen: zie volgende    
bladzijden.) 
1) Geschiedenis en het Vmbo 

Door Jikkemien Kuypers in zaal Ruppert A 
2) Geschiedenis doceren in een tijd van fake news 

Door Liesbeth Dirks in zaal Ruppert Rood 
3) Het afgelopen examen en de gewijzigde syllabus  

Door Huub Kurstjens en Gerard Rozing in zaal Ruppert 042 

12.30-13.15 Lunch met voorlichtingsmarkt in de hal van het Ruppertgebouw. 

13.15-14.30 Ronde 2;  
 keuze uit de volgende workshops, allen in het Ruppert gebouw. (Voor beschrijving van 
de workshops: zie volgende bladzijden.) 
1) Rusland en Poetin en symbolen van de macht. Door Koen Henskens en Theo 

van Zon in zaal 031 
2) Vmbo katern: ‘Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen door 

Hanna Luden, directeur van het CIDI in zaal 032 
3) Waarom handelen  mensen zoals ze handelen? Dilemma’s in de 

geschiedenisles aan de hand van tante Roosje. Door Paul Holthuis in zaal 111 
 

4) Gevoelige geschiedenis: hoe pak je het aan? Gereedschap voor docenten. 
Door Gijs van Gaans in zaal 114 

5) Hoe maak je goede toetsvragen in combinatie met de gewijzigde    
syllabus? Door Huub Kurstjens en Peter Jager in zaal Ruppert 042 

6) Ter-Info. Terrorisme bespreekbaar maken in de klas. Door Bjorn Wansink in  
zaal 134 

7) Wordt nader bekend gemaakt. Zaal 119 

14.30-14.45     Thee en koffie pauze 

14.45-15.30  Slotlezing over: ‘De Nieuwe Koude Oorlog: resultaten uit het verleden bieden 
geen garantie voor de toekomst. Door dr. Henk Kern in zaal Ruppert 042 

 15.30  Afsluiting en borrel in de Ruppert Hal. 
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Korte beschrijving van de lezingen: 
 
10.10-11.10 uur. Lezing door schrijver journalist Pieter Waterdrinker over de 
Nieuwe Koude Oorlog, Rusland en Poetin in zaal 042, Ruppertgebouw 
 
11.30-12.30 uur. Ronde 1; keuze uit de volgende lezingen: 
 

 1)Geschiedenis en het Vmbo. Door Jikkemien Kuypers, 
geschiedenisleraar van het jaar 2018, in zaal Ruppert A 

    2)Geschiedenis doceren in een tijd van Fake News. Door Liesbeth 
Dirks, geschiedenisleraar van het jaar 2016, in zaal Ruppert Rood 

    3)Een terugblik op het vernieuwde examen en de gewijzigde 
syllabus. Door Huub Kurstjens en Gerard Rozing in zaal Ruppert 042 

 
1) Lezing Jikkemien Kuypers – Geschiedenis en het Vmbo 
In deze lezing / denktank wordt er ingegaan op de staat van het geschiedenisonderwijs 
binnen het VMBO. Welke waarde heeft het vak voor de leerling en de samenleving?  
Waarom wordt geschiedenis eigenlijk zo weinig aangeboden binnen de bovenbouw B/K en 
zou dat wel wenselijk zijn?   
Tevens gaan we kijken naar de diepgang van de onderwerpen in het VMBO, wat ligt ten 
grondslag aan het feit dat de onderwerpen zo op de vlakte blijven en hoe kunnen we via 
curriculum.nu de verdieping ingaan en de aansluiting tussen de HAVO en VMBO T beter 
maken? Welke aannames heersen er over de capaciteiten van de VMBO leerling voor het 
vak geschiedenis en hoeveel van die aannames en vooroordelen nemen wij eigenlijk de klas 
mee in?  
Deze denktank / lezing wordt niet achterover zitten en consumeren maar het delen van 
informatie, meningen en voorbeelden uit de (les)praktijk.  

 

2) Lezing Liesbeth Dirks  – Geschiedenis doceren in een tijd van Fake News 
“Mevrouw, 9/11 hebben de Amerikanen zelf gedaan hoor.”  
Hoe reageer je als docent op complottheorieën en alternatieve feiten waar leerlingen mee 
komen? Nepnieuws is van alle tijden maar de komst van internet en sociale media heeft de 
informatieverwerving van docenten én leerlingen drastisch veranderd. In deze lezing wordt 
ingegaan op een aantal vormen van nepnieuws. Aan de hand van voorbeelden uit het 
eindexamenprogramma wordt aangegeven hoe we leerlingen bewust kunnen maken van 
deze verschillende vormen van nepnieuws en van de rol die de nieuwe media hierbij 
spelen. Een vaardigheid die nauw samenhangt met de vaardigheden die leerlingen hanteren 
bij het vak geschiedenis. 
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3) Lezing Huub Kurstjens en Gerard Rozing – Een terugblik op het vernieuwde 
examen en de gewijzigde syllabus 
De syllabus voor geschiedenis vmbo is aangepast. De eerste examens op basis van deze 
syllabus zijn vanaf 2018 afgenomen. Gerard Rozing geeft als lid van de vmbocommissie van 
de VGN informatie over de aanleiding en de achtergrond van de veranderingen en zal  
ingaan op een aantal wijzigingen van de syllabus. Huub Kurstjens zal als toetsdeskundige 
bij het Cito aangeven welke gevolgen dit heeft voor de vraagsteling in het cse geschiedenis. 
De nieuwe syllabus heeft ook gevolgen voor de PTA’s en de schoolexamens. 
 
 
Workshops: 
 
13.15-14.30 uur. Ronde 2; keuze uit de volgende workshops:  

 
1 Rusland en Poetin en symbolen van de macht. Door Koen Henskens en 
Theo van Zon in zaal 031 
2 Vmbo katern: ‘Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Door 
Hanna Luden, directeur van het CIDI in zaal 032 
3 Waarom handelen  mensen zoals ze handelen? Dilemma’s in de 
geschiedenisles aan de hand van ‘tante Roosje’. Door Paul Holthuis in 
zaal 111 

 
4 Gevoelige geschiedenis: hoe pak je het aan in de klas? Gereedschap 
voor docenten. Door Gijs van Gaans in zaal 114 
5 Hoe maak je goede toetsvragen in combinatie met de gewijzigde  
syllabus? Door Huub Kurstjens en Peter Jager in zaal Ruppert 042 
6 Ter-Info. Terrorisme bespreekbaar maken in de klas. Door Bjorn 
Wansink in zaal 134 

7 Wordt nader bekend gemaakt. Zaal 119 
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Korte beschrijving van de workshops 
 

1)Rusland en Poetin en symbolen van de macht. Door Koen Henskens en Theo van  
Zon.  
 
In 1991 viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Eén van de twee machtsblokken uit de Koude 
Oorlog was er niet meer en de Koude Oorlog leek voorbij. De Sovjet-Unie was 
gekrompen tot Rusland en economisch lag het land op zijn gat. In deze puinhoop kwam 
Vladimir Poetin aan de macht. De aanvankelijk onopvallende figuur waarvan niemand 
had gedacht dat hij president zou worden is inmiddels al bijna 20 jaar aan de macht in 
Rusland en heeft het land weer op de kaart gezet als wereldmacht.  
In deze workshop staan de opkomst en de macht van Poetin centraal. Hoe is hij aan de 
macht gekomen? Hoe behoudt hij zijn macht? Poetin wordt weleens ‘de nieuwe tsaar’ 
genoemd, maar is hij dit ook? Op activerende wijze wordt in de workshop aandacht 
besteed aan dit nieuwe onderdeel van het examenonderdeel Overzicht van de 20e 
eeuw: 'Nieuwe Wereldorde'.  

 
 
    2) Vmbo katern: ‘Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Door 
    Hanna Luden, directeur van het CIDI.  

Het Midden-Oosten-conflict tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische buurlanden is    
als enig,regionaal conflict keuzeonderdeel van het curriculum. Gesprekken over dit 
conflict zijn vaak emotioneel geladen en kunnen hevige discussies oproepen, ook in de 
klas. Als schril contrast met de grote belangstelling voor het onderwerp is de kennis over 
de geschiedenis en de actualiteiten rond het conflict beperkt. Bovendien raakt de inhoud 
regelmatig ondergesneeuwd door (groeps)solidariteit met één van de strijdende partijen, 
wat zelden gebeurt bij het bespreken van andere (historische) conflicten.  

  
Tijdens de workshop zal Hanna Luden, directeur van CIDI, het leskatern Over het conflict 
tussen Israel en de Palestijnen presenteren. Dit leskatern is ontworpen door Deep Level 
Learning en is online beschikbaar op www.israelpalestijnen.nl. De methode houdt 
rekening met de verschillende opvattingen omtrent het conflict en gaat de uiteenlopende 
perspectieven niet uit de weg.  
Doel is om leerlingen in staat te stellen het onderwerp vanuit meerdere perspectieven te 
beschouwen. Naast kennisoverdracht over het conflict richt het katern zich ook op het 
overbrengen van vaardigheden die breder kunnen worden toegepast, zoals het kritisch 
raadplegen van bronnen en het belang inzien van standplaatsgebondenheid.  
 
Hanna Luden zal in deze workshop stilstaan bij de uitgangspunten en overwegingen die 
ter grondslag liggen aan het katern. Bovendien zal ze met de deelnemers in gesprek 
gaan over de dilemma’s en discussies die in de klas naar voren komen in verband met 
het behandelen van het conflict tussen Israël  en de Palestijnen. 
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3) Waarom handelen  mensen zoals ze handelen? Dilemma’s in de geschiedenisles 
aan de hand van ‘tante Roosje’. Door Paul Holthuis.  
 
Afgelopen twee jaren is een onderwijsproject ontwikkeld op basis van het boek van Paul 
Glaser, Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje. Tante Roosje was een 
jonge Joodse vrouw wier passie dansen was. Zij was op het moment dat de Duitsers 
Nederland binnenvielen eigenares van een dansschool. Zij wist die nog tot 1942 illegaal in 
stand te houden. Toen werd zij verraden. Zij belandde in een reeks concentratiekampen en 
overleefde in 1945 een dodenmars, maar keerde daarna niet meer blijvend naar Nederland 
terug. Het project heeft lessen en bijzonder lesmateriaal opgeleverd voor het basisonderwijs 
tot en met de bovenbouw van Havo en Vwo. In deze doorlopende leerlijn is ook een VMBO-
variant ontwikkeld.  
Centraal staan bij alle leerlijnen drie thema’s: ‘Waarom handelen mensen zoals ze 
handelen?’, in het verlengde daarvan de omgang met existentiële dilemma’s in de 
oorlogsjaren en tenslotte de verbinding tussen deze thema’s over de Shoah en thema’s van 
vandaag. De lessen raken aan burgerschapsonderwijs. 
Het digitale materiaal is voorzien van bijzondere bronnen. De omgang ermee vraagt om een 
effectieve didactiek waarin de leerlingen begeleid maar ook zelfstandig op onderzoek 
kunnen gaan. In de workshop wordt nader kennis gemaakt met Roosje Glaser en 
onderzoeken we welke vaardigheden van de VMBO-leerlingen worden aangesproken en 
welke competenties van de docent relevant zijn om het lesmateriaal optimaal te kunnen 
benutten.  
 
4) Gevoelige geschiedenis: hoe pak je het aan in de klas? Gereedschap voor 
docenten. Door Gijs van Gaans.  
 
Bepaalde onderwerpen uit het verleden lijken vooral omstreden te zijn, omdat de in het 
onderwijs gangbare beelden ervan niet aansluiten bij het narratief dat leerlingen reeds 
hebben over dat verleden. Gedacht kan worden aan onderwerpen als de Shoah, slavernij, 
maar ook de aanval op de Twin Towers. Leerlingen krijgen deze narratieven vanaf een 
vroege leeftijd via allerlei bronnen aangereikt; bijvoorbeeld via familieverhalen, films, tv-
series en in steeds grotere mate ook sociale media. Daarbij verwerken ze de aangereikte 
verhalen ook weer op een eigen unieke wijze. Juist in onze multiculturele, post-seculiere 
samenlevingen zijn er in ieder klaslokaal dan ook meerdere narratieven aanwezig. Hoe 
krijgen we deze narratieven in onze eigen klas helder, hoe helpen zij onze leerlingen zich te 
oriënteren in de huidige samenleving en welke mogelijkheden zijn voor de vakdocent om 
daar constructief mee om te gaan? Deze workshop geeft daartoe een aantal handreikingen. 
 
5) Hoe maak je goede toetsvragen in combinatie met de gewijzigde syllabus? Door 
Huub Kurstjens en Peter Jager, toetsdeskundigen bij het Cito. 
 
In de workshop gaan we aan het werk met de gewijzigde syllabus en onderzoeken wat 
goede en minder goede vragen zijn voor het schoolexamen en het centraal examen. 
Docenten gaan als ‘examenmaker’ zelf aan de slag en krijgen praktische tips bij het 
construeren en formuleren van de vragen en de antwoorden. 
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6) Terrorisme bespreekbaar maken in de klas door Bjorn Wansink (UU). 
 
Ter Info is een mobiel kennisplatform gericht op het vergroten van de maatschappelijke 
weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs. De mobiele website 
Ter Info biedt informatie en lesmateriaal voor docenten om terrorisme op een duidelijke, 
feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met leerlingen in de klas. Het 
aangeboden materiaal, ontwikkeld door experts in samenspraak met 
onderwijsprofessionals, richt zich op leerlingen met verschillende achtergronden en uit 
verschillende leeftijdsgroepen. Aan de hand van actuele artikelen wordt duidelijk: wat is er 
gebeurd, hoe verklaren we dat, en wat betekent het voor de leerlingen zelf? 
 
7) Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op de website. 
 
 
14.45-15.30 uur Slotlezing:  
De Nieuwe Koude Oorlog: ‘Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor 
de toekomst’. Door dr. Henk Kern in zaal Ruppert 042. 
 

Als het vandaag de dag gaat over de internationale verhoudingen tussen Rusland en de rest 
van de wereld dan valt al snel de modieuze term van een ‘Nieuwe Koude Oorlog’. Deze 
voorstelling van zaken is alleszins begrijpelijk en wordt gevoed door de toenemende 
spanningen en zelfs openlijke conflicten die zich recentelijk hebben voorgedaan in de 
Westerse relaties met de Russische Federatie. In dergelijke situaties van onzekerheid en 
crisis bieden de ervaringen uit het verleden houvast en geven richting aan ons handelen, 
zoals ook aangeleerde reflexen dat doen. Hierin schuilt echter een groot gevaar. 
Misconcepties over het verleden vertroebelen een heldere blik op het heden. Zie hier de 
noodzaak van historische toetsing. Hoe verhoudt zich eigenlijk de huidige situatie tot de 
‘oude’ Koude Oorlog? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En wat is hieruit af te 
leiden voor een beter begrip van de problemen in onze eigen tijd? 

Henk Kern (1960) is als UD verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Russische 
Studies van de Universiteit Leiden. Hij geeft colleges over de geschiedenis van Rusland en 
de Russen alsook over specifieke deelonderwerpen zoals het nationaliteitenvraagstuk, de 
Russische Revolutie en de herinneringen aan de Sovjetunie. Kern is gepromoveerd op het 
proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 
1861-1881 (Pegasus; Amsterdam 2008). Dit boek vertelt hoe in Europa de Ruslandkunde 
als wetenschappelijke discipline ontstond op het zelfde moment dat Rusland onder leiding 
van tsaar Alexander II begon aan een door Europa geïnspireerd moderniseringsproces. 
Vanuit beide zijden van de oost-westgrens ging een nieuwe wereld open. 

 
 
Na afloop van de conferentie zal het materiaal van lezingen en workshops 
beschikbaar worden gesteld via de website: http://www.uu.nl/vmboconferentie  
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