Agenda, jaarverslag en jaarplan van de sectie Bedrijfseconomie (BE) HAVO/VWO
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Opening en mededelingen
Bestuursverkiezing
Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 BE
Verrassing
Rondvraag en sluiting
Bestuursverkiezing

Franck Ballieux en Wim de Reuver zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Na een jaar
aspirant-bestuurslid te zijn geweest, stelt het sectiebestuur voor Andrea Thomas te
benoemen als gewoon bestuurslid.
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Jaarverslag 2016 BE

Permanente
Syllabuscommissie

In elk examenprogramma zitten onduidelijkheden. Dat is ook
het geval met betrekking tot het nieuwe examenprogramma
Bedrijfseconomie. Het sectiebestuur heeft aan het ministerie
van onderwijs een brief gestuurd waarin voorgesteld werd een
permanente syllabuscommissie in het leven te roepen. De
opdracht van deze commissie zou zijn:
- Onduidelijkheden in het examenprogramma zo veel mogelijk
weg te werken (te expliciteren).
- Het examenprogramma ‘up to date’ te houden.
In deze commissie zouden behalve het CvTE en de
vertegenwoordigers van de Vecon ook één of meer personen
uit het hoger onderwijs zitting kunnen nemen.
Helaas heeft het ministerie het voorstel niet overgenomen.
Het sectiebestuur heeft vervolgens, met nieuwe argumenten,
een tweede brief gestuurd naar het ministerie. Op deze brief is
nog niet gereageerd.
ExamenIn september overlegde het bestuur weer met de vaksectie
Besprekingen
CvTE over de afgelopen examens M&O. Hierbij kwamen ook
diverse samenhangende onderwerpen aan de orde zoals de Nterm bij herexamens en de vraag welke winstbegrippen er in
het nieuwe examenprogramma (en op de examens) gebruikt
(zullen) worden.
Voorbeeldexamenopgaven CvTE heeft op basis van het nieuwe examenprogramma een
aantal voorbeeldexamenopgaven gemaakt. Het sectiebestuur
heeft deze opgaven van commentaar voorzien. CvTE zal nog op
dit commentaar reageren.
Handreiking SLO
Namens het sectiebestuur hebben Marjolein van Heezik en
Theo Roos in de SLO-werkgroep gezeten die zich bezig heeft
gehouden met de uitwerking van het examenprogramma met
betrekking tot de schoolexamenstof (SE). Onlangs is de
handreiking gepubliceerd.

VBS

De Vecon BusinessSchool (VBS) is verzelfstandigd in een aparte
stichting. Theo Roos maakt deel uit van het stichtingsbestuur.
Bijscholing
Tijdens de laatste jaarvergadering is geïnventariseerd welke
onderwerpen van het examenprogramma BE in aanmerking
komen voor de bijscholing. Het gaat om de volgende
programmaonderdelen: ondernemerschap, financiële
zelfredzaamheid, marketing en beleggen. In het schooljaar
2016/2017 worden deze onderwerpen door de
lerarenopleidingen ontwikkeld en in het schooljaar 2017/2018
vindt de bijscholing plaats.
Voorbeeldexamens en ‘het In Teo van september 2016 was in het artikel ‘Naar een nieuw
tijdpad’
examenprogramma: van M&O naar BE’ een tijdpad
opgenomen dat vermeldt dat de bijscholing plaatsvindt in
2017/2018 en dat de voorbeeldexamens ook in dat schooljaar
door CvTE gepubliceerd zullen worden. In september 2018
wordt in de vierde klas van havo en vwo gestart met het vak
Bedrijfseconomie. Dit betekent dat uitgeverijen aan het eind
van het kalenderjaar 2017 met hun nieuwe methoden op de
markt moeten komen. Helaas kunnen auteurs dus geen
gebruik maken van de uitwerking van de onderwerpen die
gedurende de bijscholing aan de orde zullen komen en
evenmin van de voorbeeldexamens.
Beleidsplan Sectie BE 2017-2018
Dit beleidsplan is opgesteld binnen de kaders van het VECON-beleidsplan.
Visie
Het onderwijs in de bedrijfseconomische vakken in Nederland is hoogwaardig en
wordt verzorgd door professionele, vakbekwame leraren.
Missie
1. De sectie BE bewaakt en versterkt de positie van de bedrijfseconomische vakken
in het voortgezet onderwijs.
2. De sectie BE ondersteunt de leraar bedrijfseconomische economische vakken,
waar nodig en mogelijk.
De visie en missie van de sectie BE zijn afgeleid van de visie en de missie uit het VECONbeleidsplan.
Voor 2017-2018
Ad 1 De sectie BE bewaakt en versterkt de positie van de bedrijfseconomische vakken
in het voortgezet onderwijs.
- Betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitrol van het nieuwe programma
Bedrijfseconomie:
o Contacten versterken en onderhouden met organisaties als CvTE en SLO.
Belangrijke gespreksonderwerpen in deze zijn:
- Uitwerking syllabus nieuwe programma in examenopgaven;

-

- Ontwikkelingen binnen ons vakgebied en het nieuwe
examenprogramma;
- Examens M&O/Bedrijfseconomie;
Een bijdrage leveren aan de discussie omtrent ontwikkelingen in het onderwijs
in het algemeen (Ons Onderwijs 2032);
Ontwikkelen (digitaal) promotiemateriaal t.b.v. voorlichting voor
Bedrijfseconomie, Ondernemen en Financiële Zelfredzaamheid;
Uitgebreide aandacht in TEO voor het nieuwe programma (vanaf schooljaar
2017-2018);

Ad 2 De Sectie BE ondersteunt de leraar bedrijfseconomische economische vakken,
waar nodig en mogelijk.
- Sectie BE is betrokken bij de nascholing t.b.v. het nieuwe programma. De
nascholing wordt ontwikkeld en aangeboden door het Landelijk
Expertisecentrum Economie en Handel;
- Contacten versterken en onderhouden met organisaties als CvTE en SLO t.b.v.
de positionering van ons vak;
- Organiseren examenbesprekingen M&O op 6 verschillende locaties in
Nederland;
- Aanleveren van meer bedrijfseconomische onderwerpen voor TEO. Doel hierbij
is om in elke TEO minimaal één bedrijfseconomische bijdrage te leveren;
- Namens BE zullen Franck Ballieux en Andrea Thomas coördinator zijn voor de
kennisbank op de VECON-website;
- Examenforum op de VECON-site wordt namens de sectie BE door Jan Megens
gemonitord op vakinhoudelijke juistheid.
Overige aandachtspunten voor sectie BE
- De website als communicatieplatform;
- Vernieuwing van het programma biedt een uitstekende kans voor
onderwijsvernieuwing;
- Pre-adviezen ESB;

