Jaarplan 2020
Sectie Vakdidactiek

Tijdens de ontwikkeldag van de Vecon, op 14 januari 2020, hebben de verschillende secties
een pitch verzorgd. Er waren voor de pitches van de secties vier vragen geformuleerd. De
sectie vakdidactiek heeft deze vragen twee aan twee aangepakt. Na afloop van de pitch is
deze in een workshop besproken en verder uitgewerkt. Hieronder het resultaat.
Waarvoor staat de sectie vakdidactiek?
De sectie vakdidactiek richt zich breed op de economische vakken op verschillende
schooltypes en voor verschillende leerlinggroepen. Specifiek hebben we het over de
didactiek die past bij/nodig is voor het aanleren van economische vakken/het begrijpen van
economische kennis/het toepassen van (economische) vaardigheden in economische
contexten.
De eerste twee vragen.
- Welke aandachtspunten zijn er binnen het vakgebied de komende 10 jaar?
- Welke onderwijsontwikkelingen zijn relevant?
We zien diverse ontwikkelingen:
- De behoefte om uitleg heel compact te geven – omdat er minder lestijd beschikbaar
is en/of omdat leerlingen snel een beeld willen hebben;
- De grote beschikbaarheid van computers vereist een juiste inzet hiervan;
- De grotere toegankelijkheid van media, waarbij ‘men’ verwacht dat we daar goed
gebruik van maken;
- De grotere aandacht voor vaardigheden zonder het kennisaspect uit het oog te
verliezen (zie o.a. Curriculum.nu);
- De grotere aandacht voor vakoverstijgend werken, in een leergebied of via projecten
(zie o.a. Curriculum.nu).
De volgende twee vragen.
- Wat kan Vecon doen voor mijn vakgebied op korte en lange termijn?
- Wat kan de Vecon doen voor de leden op mijn vakgebied op korte en lange termijn?
Als we het aandachtsgebied van de sectie vakdidactiek omschrijven als didactiek die past
bij/nodig is voor het aanleren van economische vakken/het begrijpen van economische
kennis/het toepassen van (economische) vaardigheden in economische contexten, dan kan
de Vecon dit aandachtsgebied verrijken en verder ontwikkelen door de kennis die er is te
ontsluiten en nieuwe kennis te (laten) ontstaan.
De Vecon zou ervoor moeten zorgen dat de leden over deze kennis kunnen beschikken maar
vooral ook dat leden gaan inzien dat het bouwen aan deze kennis een zaak is van ‘met
elkaar’. Individuele leraren die, soms op incidentele basis, elkaar vinden en samenwerken
aan het oplossen van een probleem dat ze tegenkomen in de lespraktijk. Bij voorkeur onder
leiding van vakdidactici zodat er een kennisbasis onder ligt.

De Vecon zou moeten onderzoeken of in dit kader gebruik zou kan worden gemaakt van de
expertise op lerarenopleidingen en hogescholen en of het mogelijk is een zodanige vorm te
kiezen dat het scholingsbudget hiervoor gebruikt kan worden. Dus regionale bijeenkomsten
organiseren rondom een thema dat vanuit de leden komt waarbij het scholingsbudget voor
de financiering zorgt. Hiervoor is het nodig dat we elkaar kennen en kunnen vinden zodat
helder is welke vragen er leven.
Wat kan de sectie vakdidactiek betekenen voor de leden?
- Inventariseren van aanwezige kennis en die ontsluiten
- Inventariseren van behoefte aan scholing en informatie
- Personen nodig die (tegen betaling) de organisatie op zich nemen
- Goede contacten met lerarenopleidingen en hogescholen om snel de goede kennis te
kunnen vinden
- Mogelijkheid bieden aan leden om elkaar te vinden en (evt. digitaal) samen te
werken
Plan voor 2020
In 2020 gaat de sectie vakdidactiek, in samenwerking met de lerarenopleidingen, boeken en
artikelen over vakdidactiek verzamelen en ontsluiten.
Binnen de Vecon gaat de sectie vakdidactiek het gesprek aan met de andere secties om te
kijken wat de mogelijkheden zijn om zelf scholingsbijeenkomsten te organiseren, met
gebruik van het nascholingsbudget van de leden.

