Van de sectie economie vmbo

Testcorrectie vmbo centraal examen economie 7 mei 2020
Het CvTE heeft een nieuwe wijze van correctie ontwikkeld voor komend eindexamen.
Zoals aangegeven is het een test. De sectie vmbo economie van de VECON is blij met deze
ontwikkeling. De ingeslagen weg van het CvTE is er één van samenwerken. “Onderwijs maken we
tenslotte met elkaar!”
Hoe het ging
Normaal werd het correctiemodel van het afgenomen eindexamen via de website van
www.examenblad.nl na 17.00 uur verspreid en konden alle collega-docenten hun examenwerk
nakijken.
Na deze afname werd er een vergadering belegd in Arnhem met e vaststellingscommissie van het
CvTE, de VECON en gastgever Cito, waar het eindexamen werd nabesproken. Hierna werd op
www.vecon.nl het verslag van deze bespreking gepubliceerd. Met als doel duidelijkheid en
ondersteuning te geven bij het nakijken van de gemaakte eindexamens. Hierin is én blijft het
antwoordmodel van het CvTE altijd leidend! Het is geen aanpassing, maar een verduidelijking voor
onze achterban die dit verslag zeer waardeert.
Na deze nabespreking met de ontwerpers volgen de door de vmbo sectie economie georganiseerde
nabesprekingen op drie locaties in Nederland: Meppel, Nieuwegein en Tilburg. Deze kunnen bezocht
worden door leden en belangstellenden o.l.v. vrijwilligers van onze vakvereniging. Ze bieden een
mooie plek voor het debat en discussie over het economie examen.
Hoe gaat het dit jaar
Afname van het eindexamen economie vmbo gl/tl is donderdag 7 mei 2020, 13.30 – 15.30 uur. Er is
op deze donderdag nog geen correctiemodel beschikbaar. Op vrijdag 8 mei gaat een groep van 20
docenten o.l.v. de genoemde vaststellingscommissie CvTE en Cito aan het werk (Utrecht). In een
werkvorm worden we betrokken bij het ontwikkelen van het definitieve correctiemodel. Hierna wordt
door het CvTE het correctiemodel definitief vastgesteld. Uiteindelijk wordt op zaterdag 10 mei 2020
het correctiemodel zichtbaar voor alle docenten en is dan geplaatst op www.examenblad.nl.
De werkgroep van 20 docenten bestaat voor 50% uit VECON-leden. De rest zijn collega docenten die
door het CvTE worden uitgenodigd. Naast de bestaande groep vrijwilligers die gezien hun ervaring en
expertise aanwezig zullen zijn, levert de VECON dus in totaal 10 docenten.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben of als collega-docent economie in het vmbo-veld nog willen
deelnemen. Laat het weten en stuur een mail naar: j.vanderleeden@minkema.nl.

