Duitsland Instituut

Nascholing: Duitsland 1871-1945
In het CSE geschiedenis zijn twee historische contexten geformuleerd die de
geschiedenis van Duitsland betreﬀen: ‘Duitsland 1871-1945’ en ‘Koude Oorlog
1945-1991’. In het kader hiervan organiseert het Duitsland Instituut, samen met
de Open Universiteit, een nascholingsbijeenkomst in Huis Doorn over Duitsland
1871-1945.
Naast een drietal lezingen die verband houden met de kermerkende aspecten
binnen deze historische context, besteden we ook aandacht aan het inzetten van
ﬁlmpjes in de les. Leren door middel van ﬁlmpjes op internet, als docent kan je
niet meer achterblijven. Maar hoe doe je dit op een didactisch verantwoorde
manier? De Open Universiteit verzorgt een workshop rondom 'Flipping the
classroom'.
We sluiten af met een rondleiding door Huis Doorn. De deelnemers die echter al
vaker op deze locatie zijn geweest kunnen de tentoonstelling 'Nederland en de
eerste wereldoorlog' in het Paviljoen bezoeken.
Programma 7 oktober
9:00 uur Inloop met koﬃe en thee
9:30 uur Inleiding door drs. Marc van Berkel, Hogeschool Arnhem en
Nijmegen
9:45 uur De vorming van het Duitse keizerrijk (1871-1914), door Prof. Dr.
Jacco Pekelder, Universiteit Utrecht / Universität des Saarlandes
10:40 uur De Eerste Wereldoorlog en de Weimarrepubliek (1914-1933), door
Dr. Patrick Dassen, Universiteit Leiden
11:35 uur Pauze: Koﬃe/ thee, Kuchen
12:00 uur Het Nationaalsocialisme (1933 – 1945), door Prof. Dr. Frits
Boterman, Universiteit van Amsterdam
13:00 uur Lunch
14:00 uur Lezing dagboekenfragmenten over Keizer Wilhelm II in Nederland,
door Prof. Dr. Jacco Pekelder
14:30 uur Workshop Flipping the classroom - didactische overwegingen en
praktische tips, door dr. Susan Hogervorst, Geschiedenisdidactiek, Open
Universiteit.
15:15 uur Pauze
15:30 uur Rondleiding door Huis Doorn en/of bezoek aan het Paviljoen
16:30 uur Afsluiting en borrel

Duitsland Instituut

Datum: Vrijdag 7 oktober 2016
Kosten: €120,- (incl. koﬃe/ thee/ lunch en deelnemerscertiﬁcaat)
Locatie: De voormalige stallen in de Oranjerie bij Huis Doorn, Langbroekerweg
16a, 3941 MT Doorn
Doelgroep: Docenten Geschiedenis
Aanmelden voor deze nascholing is niet meer mogelijk.
In samenwerking met:
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