Jaarverslag van de sectie VMBO over het verenigingsjaar 2016
Het bestuur bestaat uit afgevaardigden vanuit de beroepsgerichte- en theoretische leerwegen
binnen het VMBO. Zij vertegenwoordigen op deze wijze alle leerwegen binnen de sector
economie. Tevens vertegenwoordigen zij zowel het algemene vak economie als de
beroepsgerichte vakken binnen deze sector. In dit jaar hebben we twee nieuwe bestuursleden
mogen benoemen; Johan van der Leeden en Diederik van Stempvoort, daarnaast hebben
Shenaaz Mohammed, Kitty Roos en Joan Sabajo-Vogelland aangegeven als leden van de
sectie mee te willen denken en werken. Afscheid is genomen van twee oudgedienden Wim
Huijssoon en Ton van Goor.
Dit jaar zijn er 6 bestuursvergaderingen geweest.
Activiteiten.
Tijdens de vergaderingen is tijd en aandacht besteed aan het organiseren en bijwonen van de
examenbesprekingen voor het vak economie en het samenstellen en uitwerken van de
enquêtes m.b.t. de op- en aanmerkingen rondom de beroepsgerichte vakken. De organisatie
wordt samen met het Platform Economie&Ondernemen ter hand genomen. Aan de
voorexamenbesprekingen voor het vak economie nemen vertegenwoordigers van het CITO,
CvTe, Vecon en de regiovoorzitters deel. De examenbesprekingen voorzien in een behoefte
die leeft bij de docenten, ook al vindt er een verschuiving plaats naar informatieverwerving
via de website van de Vecon. Het uitwisselen van ervaringen m.b.t. de examens wordt zeer
gewaardeerd. Op verzoek van de deelnemers hebben de examenbesprekingen niet alleen in
Nieuwegein plaatsgevonden maar ook in Hoogeveen en Tilburg. De organisatie van de
examenbesprekingen en de enquêtes voor de beroepsgerichte vakken lag bij Wim Huijssoon.
Johan van der Leeden heeft de organisatie van de examenbesprekingen economie op zich
genomen en Joan de organisatie en verwerking van de enquêtes voor de beroepsgerichte
vakken.
Jeannet Hommel, voorzitter van de Vecon stelt zich is regelmatig op de hoogte van de
voortgang binnen de sectie VMBO.
De jaarvergadering/studiedag heeft op 31 maart 2016 in Hogeschool “Windesheim” te
Zwolle, plaatsgevonden. Daarnaast is er in samenwerking met het Platform
Economie&Ondernemen een studiedag geweest in de Reehorst in Ede. Dit was een enorm
succes. In december is er een middag geweest in het kader van de week van het economie
onderwijs. Johan en Diederik hebben hiervoor een preadvies geschreven. Al met al een jaar
met veel studiedagen.
Daarnaast hebben we regelmatig contact met mensen uit het veld om zo van gedachten te
kunnen wisselen over het vak economie. Johan en Geury zitten namens de sectie VMBO in
het algemeen bestuur.
Beleidsplan verenigingsjaar 2017
Dit kalenderjaar zal weer aandacht besteed worden aan de examenbesprekingen voor het vak
economie. Ook zullen er weer enquêtes voor de examens van de beroepsgerichte vakken
opgesteld worden, dit jaar voor de laatste keer in de “oude” vorm. Vanaf 2017 worden vanaf
leerjaar 3 de nieuwe beroepsgerichte examens afgenomen. Daarnaast zullen de
implementaties van de economische programma’s, zowel voor het algemene vak economie als
voor de beroepsgerichte vakken nauwlettend gevolgd worden en waar mogelijk zal
ondersteuning geboden worden. Dit jaar zullen er in Teo meer artikelen verschijnen die
geschikt zijn voor onze achterban, de VMBO docent. Daarnaast zal getracht worden om in

samenwerking met anderen zoals het Platform Economie&Ondernemen, VSB en SLO, naast
de studiedag van de Vecon ook andere studiedagen te organiseren. Tot slot spreken we de
hoop uit dat de VMBO sectie meer zichtbaar mag worden voor de VMBO collega’s.
Geury de Vries.

Agenda voor de jaarvergadering 2016 van de VMBO sectie sector economie voor
algemene economie en de beroepsgerichte vakken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Afscheid van de Hans Dijkstra en Geury de Vries
Berichten van verhindering
Vaststelling van de agenda
Verslag jaarvergadering 2016 zie TEO 3 2016
Jaarverslag 2016
Veranderingen in de didactische aanpak
Waar lopen beroepsgericht docenten tegenaan in de vernieuwde programma’s
Aandachtspunten:
* Examenbesprekingen
* Ledenwerving commissie-/bestuursleden Vecon
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

