
GESCHIEDENISCONFERENTIE

VGN Pabocommissie 17 sept. 2021

Lokaal erfgoedonderwijs in een globaliserende wereld

PROGRAMMA

Wat is de betekenis en relevantie van lokaal erfgoedonderwijs 

 in een globaliserende wereld? Een unieke gelegenheid om in

kleine kring met collega's van gedachten te wisselen over de

inzet van erfgoed in de lessen en over de toekomst van ons vak.

Geheel coronaproof, kunt u een keuze maken tussen drie

locaties. Tijd: 10.00 - 16.00 uur.

09.30 - 10.00 uur: inloop.

10.00 uur: Tijdens een gezamenlijke, online start met de drie

locaties geeft Maria Grever, em. hoogleraar historische cultuur

(EUR), de lezing "Historisch besef en lokaal erfgoed: over de

levensfasen van materiële cultuur". Aansluitend volgt een

debat n.a.v. deze lezing op de drie locaties.

Na de koffiepauze zal Rolf Vonk van Erfgoed Brabant u

meenemen in zijn lezing "Erfgoed, erfgoedwijsheid en

erfgoededucatie.

12.15 uur: lunch en eigen middagprogramma per locatie.

GRONINGEN

Na de gezamenlijke online start en debat op locatie,

volgt een lunch.  In de middag zijn er workshops en

een rondleiding in het Noordelijk

Scheepvaartmuseum in Groningen, het 'nieuwe

historisch museum aan de A'. De dag wordt om 16.00

uur afgesloten met een gezamenlijke uitwisseling en

borrel .

OVERSCHIE

Na de gezamenlijke online start en debat op locatie,

volgt een lunch. In de middag zijn er workshops en

een  rondleiding in het Openlucht Museum Oud

Overschie en kerkbezoek in Overschie, Rotterdam. De

dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een

gezamenlijke uitwisseling en borrel.

'S HERTOGENBOSCH

Na de live lezingen van de twee erfgoedexperts en

een debat, volgt een lunch. In de middag zijn er

workshops en een bezoek aan  het kennis- en

expertisecentrum  van Erfgoed Brabant, dat kantoor

houdt in het Noord Brabants museum. De dag wordt

om 16.00 uur afgesloten met een gezamenlijke

uitwisseling en borrel 

BETALING

Aanmelding voor een van de drie locaties en

betaling  à €50,- voor leden en €20,- voor

studenten via onderstaande site:

www.vgnkleio.nl/2021/pabo

Uiterste aanmelddatum: 27 juli 2021

WWW.VGNKLEIO.NL


