Eindexamenbesprekingen HAVO/VWO 2017
Nog twee maanden en dan zijn ze er weer: de centrale examens. Gevolgd door regionale
besprekingen van examens en CvTE-normantwoorden, met als doel te komen tot een uniforme, faire
beoordeling van het gemaakte werk. De examenbesprekingen zijn de uitgelezen mogelijkheid om
verduidelijking te krijgen over normantwoorden (foute, maar ook andere vakinhoudelijk goede
antwoorden), met collega’s te praten over inhoud, aard en moeilijkheidsgraad van het examen.
Normantwoorden en verslag van de examenbespreking vormen tevens een goede basis voor
bijvoorbeeld het overleg met de tweede corrector. De verslagen van de examenbesprekingen zullen
worden gepubliceerd op www.vecon.nl

Examen

Examen

Regionale besprekingen

VWO

M&O

Donderdag 11 Mei 13.30 – 16.30

Maandag 15 Mei 15.00 – 16.30

Havo

Economie

Dinsdag

16 Mei 13.30 - 16.30

Donderdag 18 Mei 15.00 – 16.30

Havo

M&O

Dinsdag

23 Mei 13.30 - 16.30

Woensdag 24 Mei 15.00 – 16.30

VWO

Economie

Dinsdag

23 Mei 13.30 - 16.30

Maandag 29 Mei 15.00 - 16.30

Locaties van de regionale besprekingen voor zowel ECONOMIE als M&O zullen worden
gehouden op de volgende plaatsen:
*Amsterdam: Amstelveen College, Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen. Tel: 020 – 3039999. OV:
Metro 51 halte Sportlaan + 300 m lopen. Bus Connexion 170 +150 m lopen. Auto - Gratis parkeren.
*Eindhoven: Augustinianum; Ronde Zaal; Van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven; Tel: 0402111069.
*Groningen: H.N.Werkmancollege, Nieuwe St. Janstraat 11, 97711 VG Groningen; Tel: 050-5886500.
*Rotterdam: Het Libanon Lyceum, Ramlehweg 6, 3006 AH Rotterdam. Tel: 010- 4522500. OV: Metro
halte Gerdesiaweg + 3 min. Lopen of tramlijn 7 halte Vlietlaan + 2 min. lopen.
*Zwolle: Agnietencollege, Locatie Carolus Clusius, Pr. Julianastraat 66, 8019 AX Zwolle. Tel 0384262444.
*Bergen op Zoom: Mollerlyceum, Bolwerk Zuid 168, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0146-241550.
Lokaal C18 M&O / C19 economie. Het Mollerlyceum Bergen op Zoom is op een steenworp afstand
gelegen van het station NS. Met OV is de gemakkelijkste manier: ingang Legrandstraat.
Per auto: parkeer je auto gratis op het terrein van de Zoommavo, Noordzijde Zoom 61, 4613 AB
Bergen op Zoom. Vandaar is het 5 minuten lopen naar het gebouw Bolwerk Zuid 168.

Examenbesprekingen VMBO
Donderdag 18 mei zitten onze leerlingen 120 minuten te zwoegen op het centrale eindexamen
economie vmbo gl/tl. Voor hen spannend maar voor ons als docenten net zo belangrijk om te weten of
de aangeboden lessen, werkvormen en didactische strategieën het benodigde resultaat hebben
gehad.
Ook dit jaar organiseren we als Vecon op dinsdag 23 mei 2017 vanaf 14.00 uur nabesprekingen op
een drietal schoollocaties. Op het Dingestede College (Meppel) in het noorden, het Oosterlicht College
(Nieuwegein) in de regio midden en het Willem II College (Tilburg) voor collega’s uit het zuiden van
het land.
Oosterlicht College
Dieselbaan 10
3439 MV Nieuwegein

Dinglstede College
Gerard Doustraat 13
7944 HD Meppel

Koning Willem II College
Tatraweg 80
5022 DS Tilburg

De rode draad tijdens deze nabesprekingen is komende examenbespreking op maandag 22 mei o.l.v.
vertegenwoordigers van de Vecon (de voorzitters en notulanten van de examenbesprekingen,
bestuursleden en de coördinator), het CvTE en Cito.
Het verslag van deze bijeenkomst wordt maandagavond 22 mei a.s. gepubliceerd op de websites
www.vecon.nl en www.platformeconomie.nl van het Platform Economie en Ondernemen (Platform
Sector Economie Vmbo). In dit verslag worden punten genoemd die in het CITO-verslag niet genoemd
zijn. Dit verslag is een samenvatting van de meningen van de docenten die aanwezig zijn op de
examenbespreking. Daarom kunnen er geen rechten aan ontleend worden; het correctiemodel blijft
leidend !
Ook bij VMBO beroepsgerichte vakken (afgenomen met behulp van het CPSE) is het mogelijk om te
reageren op de examens. Dit kan via de digitale vragenlijst die ingevuld kan worden op de website
van bovengenoemd platform.

