Vereniging van leraren in de
Economisch/maatschappelijke vakken

AGENDA sectiejaarvergadering MBO/HBO i.o.

22 maart 2017

1. Opening en vaststelling agenda

2. Voorstelronde bestuursleden sectie MBO/HBO i.o.*

3. Benoeming bestuursleden sectie MBO/HBO i.o.
 Dhr. Thomas Oosterkamp (voorzitter)
 Dhr. Henk-Paul Hegeman (secretaris)
 Dhr. Jos Bodewes (lid)
 Dhr. Kees van den Berg (lid)
 Mevr. Astrid van Dael (lid)
 Mevr. Ruth in het Veld (lid)
 Dhr. Mark Sikkes (lid)
 Dhr. Fredo Siwaletti (lid)
 Dhr. Anne-Jur Borg (lid)

4. De sectie MBO/HBO in 2017
 Presentatie concept sectiejaarplan
 Input aanwezigen
 Gesprek over samenwerking onderwijs & bedrijfsleven door een
inspirerende gastspreker
5. Rondvraag

6. Sluiting

* de leden moeten tijdens de ALV toestemming geven dat er een sectie
MBO/HBO mag komen binnen de VECON.
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Jaarverslag 2016 sectie MBO/HBO in oprichting
2016 was het jaar dat er binnen de VECON weer aandacht besteed ging worden aan
het MBO/HBO onderwijs. Mark Sikkes en Thomas Oosterkamp zijn in april bezig
geweest om een flyer te ontwerpen. Deze flyer moest er voor zorgen dat
enthousiaste leden wilden gaan meedenken om het MBO/HBO onderwijs een plek te
geven binnen de VECON. De flyer heeft verschillende keren in ons tijdschrift
gestaan. Ook is de flyer naar alle MBO scholen gemaild. Verder hebben we de flyer
uitgezet binnen de netwerken van diverse actieve VECON leden.
Bovengenoemde stappen hebben geleid dat er nu 9 enthousiaste leden zijn die op
de studiedag van 22 maart geïnstalleerd worden als bestuurslid van de sectie
MBO/HBO*. Het gaat om de volgende personen: Ruth in ’t Veld, Jos Bodewes, Astrid
van Dael, Henk – Paul Hegeman, Kees van den Berg, Fredo Siwaleti, Anne-Jur Borg,
Mark Sikkes en Thomas Oosterkamp.
Op 15 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we gebrainstormd wat we zouden kunnen betekenen voor deze
groep docenten. Hieruit is gebleken dat de VECON ook veel zou kunnen betekenen
voor deze groep docenten. Wij hebben bijvoorbeeld gesproken over de doorstroom
MBO - HBO. Verder zou de VECON een stem kunnen krijgen bij het tot stand komen
van het kwalificatiedossier. Ook bij het tot stand komen van de examens kan de
VECON iets betekenen. Daarnaast zouden er studiedagen en examenbesprekingen
voor deze groep docenten georganiseerd kunnen worden.
Op 22 maart vindt dus de jaarlijkse studiedag plaats. Dit jaar worden er diverse
workshops voor de MBO/HBO docenten georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden
aan een workshop verkooptechnieken, digitalisering van de boekhouding,
examinering van de keuzedelen en routeplanner. Routeplanner is een SLB
programma die gebruikt wordt op een MBO school in Nederland. Meer informatie
over de studiedag is te vinden op de website van de VECON.
Op dit moment is de sectie MBO/HBO in oprichting druk bezig om een jaarplan op te
stellen. In het jaarplan moet duidelijk worden wat de sectie MBO/HBO in oprichting
dit jaar wilt gaan oppakken. Het jaarplan hopen wij tijdens de studiedag te kunnen
presenteren aan geïnteresseerden aanwezigen tijdens de sectievergadering
MBO/HBO in oprichting. Ook willen wij tijdens de sectievergadering graag met de
aanwezigen in gesprek om erachter te komen wat er leeft bij de docenten die
lesgeven in de economische vakken op het MBO/HBO. Waarin zou de VECON iets
kunnen betekenen? Wij hopen dit met u te kunnen bespreken tijdens de studiedag
van 22 maart. Bezoek tijdens de studiedag dus ook de sectievergadering MBO/HBO.
Mocht u een actieve rol willen spelen binnen de sectie MBO/HBO dan is dat uiteraard
mogelijk. Stuur een mail naar sectiembo@vecon.nl en bezoek geheel vrijblijvend één
van onze vergaderingen. Vele handen maken immers ligt werk……..
Thomas Oosterkamp
Voorzitter sectie MBO/HBO in oprichting
* Tijdens de ALV op 22 maart zal er formeel toestemming gevraagd worden aan de
leden om deze sectie op te mogen richten.
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