
OVER HET SYMPOSIUM
Tijdens het symposium gaan docenten, 
studenten, wetenschappers en oog- 
getuigen in gesprek over de meerwaarde 
van Oral History (interviewen van oog- 
getuigen over het verleden) voor het 
voortgezet en hoger onderwijs.

Studenten Leraar Geschiedenis hebben 
ontbrekende verhalen en perspectieven 
over identiteit en geschiedenis uit het 
recente verleden verzameld en gefilmd. 
Op het symposium presenteren ze hun 
interviews én ontwikkelde lesmaterialen.

WEBSITE ORAL HISTORY IN DE KLAS
De middag start met de lancering van 
han.nl/oralhistory. Deze website is gericht 
op docenten en studenten VO, MBO en 
HO en biedt online lesmaterialen en Oral 
History interviews die direct gebruikt 
kunnen worden tijdens lessen 
geschiedenis, mens en maatschappij en 
burgerschap.

VOOR WIE
Docenten en studenten VO, MBO, HBO en 
WO. Ook andere belangstellenden zijn 
van harte welkom.

AANMELDEN
Gratis deelname, graag aanmelden voor 1 
februari 2020 via: marloes.hulsken@han.nl

Op 19 februari 2020 vindt op de 
Lerarenopleiding Geschiedenis van de 
HAN een mini-symposium plaats over het 
thema Oral History, identiteit en 
inclusiviteit in geschiedenisonderwijs

ORAL HISTORY
IN DE KLAS
SYMPOSIUM 19 FEBRUARI 2020

http://www.han.nl/oralhistory
mailto:marloes.hulsken@han.nl


PROGRAMMA
15.10 uur - 15.30 uur
Ontvangst en inloop in de kantine van het 
I/O gebouw.

15.30 uur - 16.30 uur
, Opening van het symposium door 

academiedirecteur Educatie Aly Smelt.

, Inleiding en lancering website 
han.nl/oralhistory door Marloes 
Hülsken.

, Paneldiscussie over de meerwaarde van 
Oral History in de klas met onder 
andere Susan Hogervorst (OU), Harm 
Kaal (RU), Gemma Blok (OU), Julia van 
de Wiel (NSG), Else Gootjes (Erfgoed 
Gelderland), Esther Fluijt (LUX) en Anne 
van Duuren (HAN).

16.45 uur - 17.45 uur
1e presentatieronde waarin studenten hun 
eigen Oral History project en lesmateriaal 
presenteren.

17.45 uur - 18.15 uur
Pauze met soep en broodjes.

18.20 uur 19.20 uur
2e presentatieronde waarin studenten hun 
eigen Oral History project en lesmateriaal 
presenteren.

19.25 uur - 19.45 uur
Afsluiting.

LOCATIE
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
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