Vereniging van leraren in de
Economisch/maatschappelijke vakken

VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR VECON 2016
In het vorige verslag (2015) heeft u kunnen lezen dat de VECON eind 2015 was
begonnen met het in de steigers zetten van een nieuw multimediaal platform waarbij
de resultaten van de speerpunten van een eerder uitgevoerd enquête als
uitgangspunt genomen zouden worden.
In 2016 is dit verder ontwikkeld en heeft geresulteerd in de geheel vernieuwde
website die in september van start is gegaan. Leden kunnen nu o.a. zelf hun
gegevens bijhouden en veranderen, de inschrijving van studiedag en het inschrijven
voor workshops gaat nu geheel digitaal.
Een ander item dat het bestuur heeft opgepakt is een herziening van de staturen,
huishoudelijk reglement en het redactiestatuut. Tijdens de VECON-studiedag 2017
zullen deze stukken aan de leden voorgelegd worden.
Het aantal secties wordt in 2017 uitgebreid met een sectie MBO/HBO. In het
verleden is eerder getracht deze sectie op te richten. Nu is er voldoende draagdracht
en een enthousiaste groep collega’s die deze sectie vorm kunnen gaan geven.
In de ALV van 2017 wordt aan de leden gevraagd akkoord te gaan met het instellen
van de sectie MBO/HBO
Ook in 2016 hebben er 6 bestuursvergaderingen plaats gevonden. Het AB behartigt
de belangen van het economisch onderwijs bij de diverse instanties voor het
onderwijs. Ook worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd zoals over het
leraarregister en Onderwijs 2032 en waar nodig standpunten in genomen.
De website en het examenforum zijn onmisbaar geworden voor docenten die op de
hoogte willen blijven van de verschillende ontwikkelingen en in de examenperiode
de actualiteiten omtrent de examens willen volgen. In 2016 is het examenforum
weer veelvuldig bezocht door collega’s die over bepaalde examenvragen met andere
collega’s willen overleggen. Voor het persoonlijke collegiale examenoverleg blijken de
examenbesprekingen die op een aantal plaatsen in het land georganiseerd worden,
een handvat te zijn bij het corrigeren van de examens. Voor docenten die niet bij de
examenbesprekingen aanwezig kunnen zijn, worden de verslagen van de
besprekingen op de website geplaatst.
Het aantal scholen dat VECON Business School certificering aanvraag stijgt elk jaar
met bijna 10 scholen.
Het bestuur is zeer verheugd dat steeds meer docenten het belang van onderwijs in
ondernemerschap en ondernemendheid inzien.
In 2017 is de verzelfstandiging van de VBS een feit met een eigen bestuur en
uitvoerend bureau.

In 2016 werd de jaarlijkse studiedag gehouden bij de Windesheim Hogeschool in
Zwolle. De opkomst was dit jaar zeer groot, bijna 260 deelnemers. Als vanouds was
er weer een grote keuze aan diverse workshops. Tijdens de lunch en op de
informatiemarkt kwamen de collegiale gesprekken goed op gang.
Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs is 6 keer verschenen. In de maanden
dat er geen TEO verschijnt wordt door de webmaster een digitale nieuwsbrief aan de
leden verzonden met actuele informatie. Het aantal items in de nieuwsbrief neemt
toe. Het Tijdschrift, de nieuwsbrief en de website worden door de leden zeer
gewaardeerd. Zij brengen de collega’s op de hoogte van o.a. allerlei
onderwijskundige ontwikkelingen, interessante onderwerpen, meningen van
collega’s, studiedagen, boekbesprekingen enz.
Het bestuur heeft dan ook veel waardering voor allen die aan het Tijdschrift, de
digitale nieuwsbrief en website meewerken.
Het Algemeen bestuur vindt het zeer prettig dat er bij de secties, bestuur en redactie
nieuwe (aspirant)leden zitting hebben genomen.
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