Studiedag vmbo/mbo
‘Ervaringen delen is vooruitzien’
Platform vmbo Economie en Ondernemen, Vecon en VECON BUSINESS SCHOOL
organiseren op maandag 15 januari 2018 weer gezamenlijk een studiedag.
We ontvangen je graag in conferentiecentrum De ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717
LM Ede. Voor de route: http://reehorst.nl/route
Voor wie?
-

Leraren vmbo economie en/of beroepsgerichte vakken
Leraren mbo
Leraren van vmbo-scholen die zijn gecertificeerd als VBS

Wat?
-

-

Een spetterende opening door Fountainheads
Uitwisselen van ervaringen met de vernieuwde profielen en keuzevakken in het
vmbo beroepsgericht
Informatie rondom schoolexamens en centrale examens
Voorbeelden van VBS-scholen op vmbo
Mogelijkheden op gebied van LOB
Inspirerende workshops over marketing en retail
Gesprek met de sectie vmbo van de Vecon over Curriculum.nu en de kansen die
er liggen om de inhoud van het programma economie aan te passen
VBS op MBO
Kijkje in de keuken – leraren MBO kunnen aansluiten bij workshops over de
nieuwe vakken in het vmbo en komen te weten wat hun toekomstige studenten in
huis hebben
En nog veel meer. Totaal meer dan 25 verschillende workshops! En een
uitgebreide informatiemarkt.

De kosten? Maar € 35,-!
Inschrijving via de website van de Vecon: www.vecon.nl.
Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming voor automatische incasso. We gaan
ervan uit dat je de privérekening gebruikt voor deze incasso. Direct na de incasso

ontvang je een factuur (per mail) en kunt dan de reiskosten, samen met de
inschrijvingskosten, op school declareren.
De keuze voor workshops worden direct bij de inschrijving vastgelegd, dan weet je zeker
dat je terecht kunt bij de workshops die jij interessant vindt.

Programma
Vanaf 9.30 uur inloop en gelegenheid tot bezoeken informatiemarkt
10.00 – 10.45 uur Plenair programma
11.00 – 11.45 uur Workshopronde 1
11.45 – 13.00 uur Lunch, netwerken en bezoek informatiemarkt
13.00 – 13.45 uur Workshopronde 2
14.00 – 14.45 uur Workshopronde 3
15.00 – 15.45 uur Workshopronde 4
15.45 – 16.45 uur Netwerkborrel

Na afloop van de dag is er een certificaat beschikbaar. We kunnen deze studiedag door
technische problemen bij het lerarenregister nu niet aanmelden maar het certificaat kun
je gebruiken als bewijs.

