Agenda, jaarverslag en jaarplan van de sectie Bedrijfseconomie (BE) HAVO/VWO
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Opening en mededelingen
Bestuursverkiezing
Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 BE
Stellingen?
Rondvraag en sluiting
Bestuursverkiezing

Andrea Thomas en Wim de Reuver zijn herkiesbaar. Mark van Kruijsbergen en Ben Heilen
stellen zich verkiesbaar.
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Jaarverslag 2019 BE

Voorbeeldexamen BE vwo Tijdens de jaarvergadering 2018 presenteerde CvTE/Cito een
concept voorbeeld examen BE vwo, waarop leraren
commentaar konden geven. Naar de mening van het
sectiebestuur geeft dit examen een goed beeld van de examens
die we straks mogen verwachten. Er is sprake van een redelijke
mix tussen vragen uit de ‘oude stof’ en vragen uit de ’nieuwe
stof”. Eén opgave handelde over het Business Model Canvas
waardoor een aantal collega’s zich afvroeg of dit model tot de
CE-stof behoort (hetgeen niet het geval is).
Het voorbeeldexamen BE vwo is te vinden op de website van
CvTE en de website van de Vecon.
‘Klein-onderhoud’
In het voorjaar van 2019 heeft een commissie bestaande uit
syllabi BE
leden van CvTE/Cito, SLO en de Vecon de syllabi BE nog eens
tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal
aanpassingen van de syllabi.
Vergadering met
In september vond de jaarlijkse vergadering plaats waarin de
CvTE/Cito over de
examens M&O 2018 aan de orde kwamen. In deze vergadering
examens M&O en het
kwam de vraag naar voren of bij de examens BE nog een
formuleblad
formuleblad gebruikt zal worden. Naar het oordeel van het
sectiebestuur is een formuleblad niet meer nodig, op de
volgende uitzonderingen na:
- bij berekeningen/beredeneringen met solvabiliteit (omdat er
meerdere formules zijn);
- de somformule bij een meetkundige reeks;
- als in een opgave een formule nodig is die afwijkt van de
standaardformule.
Afgesproken wordt dat in het overleg ‘klein-onderhoud’
syllabi, dat in het voorjaar plaatsvindt, hierover een besluit
wordt genomen.
Vecon Business School
Op 5 november vond in Velp een netwerkbijeenkomst plaats
met vele workshops waaraan 100 collega’s deelnamen.
Inmiddels zijn er 79 Vecon Business Scholen. Naast het
bezoeken van de workshops zijn de doelen van de bijeenkomst:
het uitwisselen van ervaringen, het opbouwen van een netwerk
en intervisie met andere scholen. Uit de evaluatiepapieren bleek
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dat de plenaire sprekers zeer gewaardeerd werden; over de
presentatie van de workshop waren de meningen verdeeld.
In het najaar vond een tweede, door SLO georganiseerde,
monitoring plaats onder leraren en leerlingen. In juni/juli 2020
volgt een derde vragenronde. Dit traject loopt tot en met het
eerste examen vwo in 2021.
Leraren kunnen hun ervaringen ook kwijt op het forum van
www.vecon.nl
In 2019 werden voor het eerst in Zuid Limburg (Sittard)
examenbesprekingen georganiseerd. Doordat hieraan te weinig
ruchtbaarheid is gegeven, was de belangstelling minimaal. Het
experiment wordt in 2020 herhaald in de hoop dat er meer
leraren aanwezig zullen zijn.
Curriculum.nu moet antwoord geven op de vraag hoe ons
onderwijs er over een aantal jaren uit gaat zien. In oktober
kwam de visie vanuit de sectie BE voor de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs gereed. En nu maar afwachten hoe het
kabinet en de Tweede Kamer zullen oordelen over
Curriculum.nu.
Op 25 september organiseerde het Landelijk Expertisecentrum
Economie en Handel een studiedag over financiële
zelfredzaamheid. Deze dag werd georganiseerd omdat tijdens
de jaarvergadering van de Vecon in maart naar voren kwam dat
veel leraren worstelen met de interpretatie, onduidelijkheid en
omvang van de syllabi BE. Helaas moet geconstateerd worden
dat deze studiedag niet aan de verwachtingen heeft beantwoord.

Jaarplan 2020 BE (Dit jaarplan is opgesteld binnen de kaders van het VECON-beleidsplan)
Missie 1 De sectie BE bewaakt en versterkt de positie van de bedrijfseconomische vakken in
het voortgezet onderwijs door:
- contacten te onderhouden met organisaties als CvTE/Cito en SLO met als
belangrijkste gespreksonderwerpen de monitoring van het nieuwe
programma Bedrijfseconomie, aanpassingen in de syllabi (binnen de
commissie klein-onderhoud) en de examens Bedrijfseconomie;
- een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent de ontwikkelingen in het
onderwijs (o.a. Curriculum.nu) en het bewaken van het voortbestaan van de
bedrijfseconomische vakken;
- contact te zoeken met HBO en WO.
2 De sectie BE ondersteunt de leraar bedrijfseconomische vakken waar nodig en
mogelijk door:
- de organisatie van examenbesprekingen op zeven locaties in Nederland;
- monitoring van het examenforum BE op de VECON-site op vakinhoudelijke
juistheid;
- de VECON-website te laten functioneren als communicatieplatform;
- het up-to-date houden van de informatie betreffende het vak
Bedrijfseconomie op de VECON-website;
- te trachten meer artikelen op bedrijfseconomisch gebied aan te leveren voor
het tijdschrift.

