Aan: docenten Algemene Economie vwo
Beste docent,
Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift 2018? Dat kan. We (het CvTE
en het sectiebestuur AE Vecon) vragen 24 docenten om vooraf het centrale examen 2018
Algemene Economie vwo te komen maken. Per vak doen 12 docenten mee via werving door hun
vakinhoudelijke vereniging (de Vecon); per vak melden zich 12 docenten rechtstreeks bij het
CvTE.
Wat ga je doen?
Je maakt onder geheimhouding een gedeelte van het centraal examen eerste tijdvak 2018 en
kijkt vervolgens je eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift. Met de
andere collega’s bespreek je het examenwerk. Met jouw ervaringen tijdens het maken vers in
het hoofd, kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen.
We denken met dit experiment gegevens te verkrijgen, die meehelpen om het
correctievoorschrift nog beter te maken. Met uiteraard als doel leerlingen de beste beoordeling
te bieden en de samenwerking van eerste en tweede corrector te verbeteren. Dit experiment is
onderdeel van het Project ieders examen. Wil je meer weten over het waarom van dit
experiment, kijk dan op Rijksoverheid.nl.
Het CvTE heeft dit initiatief genomen. Het sectiebestuur AE van de Vecon is bij de ontwikkeling
van het experiment betrokken en geeft er graag zijn medewerking aan.
Het experiment wordt uitgevoerd op zaterdag 3 februari bij Cito in Arnhem. Je ontvangt van
het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 300,-.
Meld je voor 15 januari aan
Wil je je aanmelding voor 15 januari 2018 insturen? Stuur daarvoor een mail aan
sectieae@vecon.nl met als onderwerp precorrectie vwo examen economie. In je mail moet
tenminste je motivatie voor deze activiteit zijn verwoord. Voor de selectie van haar kandidaten
kijkt het sectiebestuur onder meer naar:
a. Het aantal jaren ervaring met het corrigeren van vwo examens economie,
b. Of je dit jaar les geeft aan één of meer klassen 6 vwo economie en
c. Je bevoegdheid om het vak economie op het vwo te geven
Het sectiebestuur AE van de Vecon selecteert naast het CvTE dus 12 kandidaten voor de
activiteit op 3 februari a.s. Als je solliciteert, krijg je zo snel mogelijk na 15 januari bericht.
Ik hoop dat je op zaterdag 3 februari nog vrij bent en mee wilt werken aan dit experiment.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Boomgaard,
Voorzitter sectiebestuur AE Vecon
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