Vereniging van leraren in de
Economisch/maatschappelijke vakken

VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR VECON 2019
In 2019 werd de jaarlijkse studiedag gehouden bij De Reehorst te Ede. Het programma was divers
en voor de aanwezigen een grote hoeveelheid workshops om uit te kiezen. 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 2019 zijn plannen uitgewerkt over de VECON heisessie /ontwikkeldag. De centrale vraag tijdens
zal zijn: Hoe kan de VECON de economiedocent het beste ondersteunen de komende 10 jaar.
Een digitale enquête direct na de zomer is door meer dan 200 leden ingevuld. Tijdens de
ontwikkeldag zullen d.m.v. pitches en workshops allerlei deelvragen worden besproken zodat de
reacties op de enquête verder kunnen worden uitgediept. Tijdens de ALV 2020 zullen de resultaten
worden voorgelegd aan de leden.
Zowel het Algemeen Bestuur als de diverse secties en werkgroepen komen regelmatig voor overleg
bij elkaar. Zij proberen de belangen en ontwikkelingen voor het economieonderwijs zo goed
mogelijk te behartigen en te volgen.
Curriculum.nu heeft in 2019 de eerste eindproducten afgeleverd. 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.
De commissie visie van de Vecon heeft op alle tussenproducten gereageerd en ook een korte
reactie geformuleerd op de eindproducten. De reacties betroffen vooral de positie van
economische vakken, het benadrukken dat scholen moeten kunnen kiezen voor aparte vakken, het
feit dat de economische bril op veel terreinen nodig is en de mate van concreetheid van de stukken.
In januari 2020 is een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd waarin aangegeven wordt
dat we het proces willen voortzetten maar dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn. De link
naar het position papier is https://www.vecon.nl/nieuws/33365/vecon-stuurt-position-paper-naarde-vaste-kamercommissie-van-ocw
Alle stukken over Curriculum.nu staan op de VECON-website in het dossier OnsOnderwijs 2032 in
de Kennisbank. (https://www.vecon.nl/pagina/27606/ons-onderwijs-2032 vergeet niet om in te
loggen!) Maart 2020 zal besluitvorming in de 2de Kamer plaatsvinden.
In 2018 heeft het ministerie van OCW aan diverse onderwijsorganisaties gevraagd met een advies
te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GTL),
waarbij de huidige gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.
In jan van 2019 is het advies aangeboden aan OCW. Ook de werkgroep van de sectie VMBO heeft
hierin haar verantwoordelijkheid genomen.
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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