
 

 

 

 

 

 

 

 Bureau LGOG 

  

 Kelly Krijntjes 

 Erfgoedconsulente 

 (+31) 43 - 321 25 86 

 info@lgog.nl 

 

 

 

 

Activiteit: Onderwijssymposium Truuk Noa Hoes 2019 

  

Wanneer: 6 februari, 10.00 – 16.30 uur 

Locatie: Fontys-gebouw, Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ te Sittard 

 

 
Beste studenten, 
 
Op woensdag 6 februari 2019 organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste 
Pabo een symposium over Limburgse geschiedthema’s in het voortgezet en basisonderwijs 
onder de titel: 
 

‘Truuk nao hoes” 
De didactisering van Limburgse geschiedthema’s 

 
Tijdens deze dag, die verplicht is voor leraren in opleiding, zal de vraag centraal staan hoe 
Limburgse geschiedthema’s kunnen worden behandeld in lessen geschiedenis. Limburgse 
geschiedenis staat immers niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met nationale 
en internationale ontwikkelingen. Uitgaande van de nieuwe exameneisen en de Tien 
Tijdvakken worden in workshops uitdagende werkvormen gedemonstreerd.  
Actief historisch denken is daarbij het uitgangspunt. 
Het symposium zal plaatsvinden in het Fontys-gebouw, Mgr. Claessensstraat 4 te Sittard. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00-10.30 Inloop en aanmelding (tafel bij lokaal 0.13a) 
10.30-11.15 Kick-off (Collegezaal 0.13a):    
11.30-13.00 Workshopronde 1  
13.00-14.00 Lunch (op eigen gelegenheid) 
14.00-15.30 Workshopronde 2  
15.30-16.00 Plenaire afsluiting: Hoe gaan we verder? (Collegezaal 0.13a) 
16.00.16.30 Borrel (bedrijfsrestaurant) 
 



Workshops: 
1. Kris Förster: Ken je klassieken  
2. Jori Videc: Soldatenverhalen in de klas 
3. Renske Heisen: Iedereen is een archeoloog 
4. Raoul Bours: Luchtkastelen 
5. Chris Dols: Refugiekloosters 
6. Martin van der Weerden: Gastarbeid in het mijnbedrijf  

 
Je dient je in te schrijven voor twee workshops en wordt gevraagd op het inschrijfformulier 
om drie voorkeuren door te geven. Op deze manier kunnen we op een eerlijke manier 
proberen om iedereen deel te laten nemen aan zijn of haar gewenste workshops.  Op de 
website van het LGOG (https://lgog.nl/truuk-nao-hoes-2019-de-didactisering-van-
limburgse-geschiedthemas) vind je een inschrijfformulier.  
Schrijf je in vóór 15 januari 2019 a.s.! 
 
Wij zullen er samen met jullie een leerzame dag van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het LGOG,   namens dNP,   namens FLOS, 
Martin van der Weerden,  Jack Claessen   Maurice Heemels 
Kelly Krijntjes 
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