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VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR VECON 2018
In 2018 was de VECON met de jaarlijkse studiedag te gast bij Fontys Hogeschool in
Tilburg. Net als andere jaren was er ook nu weer veel interesse voor de plenaire
lezing, workshops en informatiemarkt. Ook maakte veel deelnemers gebruik van de
gelegenheid om met collega’s over diverse onderwerpen te overleggen. De dag
wordt dan ook gezien als een moment om de contacten met collega’s te
onderhouden.
In het verleden is besloten om voor een VECON-lustrum (2017) te kiezen voor een
betaalde locatie. Ook in 2019 wordt nu voor deze betaalde locatie gekozen. De
werkgroep is er niet in geslaagd om een locatie (HBO of Universiteit) te vinden
waar de VECON te gast kan te zijn. Door o.a. bezuinigingen bij de Hogescholen en
Universiteiten hebben zij nauwelijks lokalen en ruimtes beschikbaar die op een
bepaalde dag niet gebruikt worden voor eigen activiteiten.
Zou je een locatie (11 lokalen, 1 plenaire zaal en een ruimte voor de infomarkt en
lunch) weten voor een volgende studiedag, kun je contact met de secretaris op
nemen.
In 2018 is op verschillende momenten gevraagd aan de leden om hun profiel
compleet te maken op de website. In 2019 zal daarmee door gegaan worden.
Ook voor het delen van materiaal via de Kennisbank wordt weer een oproep naar
de leden gedaan.
Het Algemeen Bestuur is 6 keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur komt in
tegenstelling dit een aantal jaren geleden minder bij elkaar maar heeft veelvuldig
digitaal overleg.
Het AB vindt het belangrijk om de ontwikkelingen en belangen van het economisch
onderwijs bij de diverse organisaties/instanties goed te volgen.
In het voorjaar van 2015 werd besloten tot het instellen van het Platform Onderwijs
2032. De naam is later veranderd in Curriculum.nu.
De opdracht was ontwikkeld op basis van een breed maatschappelijk debat tot een
gedragen visie op een toekomstgericht curriculum voor het primair en voortgezet
onderwijs te komen. Het jaartal 2032 wijst op het jaar dat leerlingen die nu
beginnen aan hun schoolloopbaan van school af komen. In 2018 heeft
Curriculum.nu vorm gekregen. De VECON heeft hierin net zoals andere
vakverenigingen een actieve rol. De eerste eindproducten Curriculum.nu. worden in
het voorjaar van 2019 verwacht.
Alle stukken over Curriculum.nu. staan op de VECON-website.
Helaas gaat op 1 januari 2019 de Onderwijscoöperatie opgeheven worden. De
vakverenigingen hebben sinds de oprichting veel tijd en energie bijgedragen aan
diverse activiteiten van de OC.

Het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24 en de Bevoegdhedencommissie worden
ondergebracht bij CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel)
in den Haag. Het lerarenregister blijft voorlopig een vrijwillig register en zal op korte
termijn nog niet verplicht ingevoerd worden.
Ook dit jaar bleek het examenforum weer onmisbaar te zijn voor docenten die op
de hoogte willen blijven van de verschillende ontwikkelingen en in de
examenperiode de actualiteiten omtrent de examens willen volgen. Het
examenforum is 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 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.
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