Jaarplan sectie Algemene Economie VECON voor 2020
De sectie Algemene Economie (AE) bestaat uit de leden: Henk van den
Boomgaard (voorzitter), Mark Sikkes (secretaris), Alphons Mantel,
Adelbert Ballast, Ilse Huijgens en Gert van Vliet. Hanneke Crooijmans is
sinds medio 2019 kandidaat-lid voor het bestuur van de sectie AE. Het
bestuur van de sectie AE draagt haar tijdens de jaarvergadering graag
voor als nieuw bestuurslid. Henk heeft kenbaar gemaakt dat hij wil
aftreden als sectievoorzitter. Hij wil kandidaat zijn voor de functie
algemeen secretaris van het Algemeen Bestuur (AB). Deze functies sluiten
elkaar uit.
In het jaar 2020 zal de sectie AE zich richten op onder andere de volgende
activiteiten:
Examenbesprekingen
Ook dit jaar zullen we een centrale voorbespreking en regionale
besprekingen organiseren voor de centrale eindexamens economie havo
en vwo. We willen nadrukkelijk de regionale
examenbesprekingsbijeenkomst te Sittard onder de aandacht brengen, om
ook docenten uit Limburg in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn en
hun bijdrage te laten gelden.
Na afloop zullen de eindexamens economie havo en vwo weer worden
geëvalueerd met het CvTE en Cito.
Syllabuscommissies havo en vwo
De syllabuscommissies voor havo en voor vwo economie hebben
recentelijk hun werk (bijna) afgerond. Het is nu van belang dat de
docenten goed geschoold worden in belangrijke nieuwe onderwerpen van
de nieuwe syllabus. Diverse partijen bieden nascholingsmogelijkheden
aan. Wij streven ernaar om de leden (via TEO en de Vecon-website) op de
hoogte te houden van het nascholingsaanbod.
Lokale/regionale activiteiten
De sectie Algemene Economie heeft het idee opgevat om te komen tot de
opzet van lokale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de inhoudelijke
bespreking/verdieping van bepaalde (lesrelevante) onderwerpen (in de
nieuwe syllabus voor havo en VWO), bespreking van boeken en andere
voor docenten relevante en actuele thema’s.

Wij denken dat er behoefte is aan een dergelijke vorm van uitwisseling
van kennis en ideeën (op vakinhoudelijk en vakdidactisch vlak) en willen
dit idee peilen op de Vecon Studiedag 2020.
Curriculum.nu

Op het moment van dit schrijven is de parlementaire behandeling van de
rapporten van Curriculum.nu begonnen. Dit initiatief beoogt in 2032 tot een
herinrichting van het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs tot klas 3 te
komen. Er zijn aanbevelingen ontwikkeld voor vakken in de bovenbouw, onder
meer voor het vak economie. Mogelijk zullen in 2020 nadere uitwerkingen
moeten komen voor deze aanbevelingen. Hiervoor zal de sectie AE zich dan ook
inzetten.

Overleg met de sectie Bedrijfseconomie
Evenals in de afgelopen jaren is er ook nu weer het voornemen om in
2020 regelmatig overleg te hebben met de sectie Bedrijfseconomie over
algemene zaken die sectie-overstijgend zijn (bijvoorbeeld over
curriculum.nu).
Betrokkenheid stimuleren

Het sectiebestuur is altijd bereid om individuele leden te woord te staan, vragen
te beantwoorden en adviezen te geven. Voor leden die graag, op welke manier
dan ook, actief willen zijn voor – het algemeen-economische deel van - de Vecon
is er altijd een leuke klus te vinden.
Tot slot: lid zijn van een sectiebestuur van de VECON is een vrijwilligersbaan, die
wordt uitgevoerd naast de drukke werkzaamheden van een baan als docent in
(een van) de economische vakken. Dit vraagt voortdurend de afweging of de
ambities van het sectiebestuur, zoals onder meer verwoord in dit jaarplan, en de
mogelijke vragen die op het bestuur afkomen, in tijd uitvoerbaar zijn. We doen
ons best.
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