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Officiële mededeling  
 

 

 

Uitnodiging deelname onderzoek syllabi economie havo/vwo  
 

 

 
 

Aan de havo/vwo-sectie economie 

  

Geachte mevrouw, meneer, 

  

Welke wensen en ideeën ter verbetering van de syllabi voor havo en vwo hebben docenten economie? 

In hoeverre zijn beide syllabi toe aan groot onderhoud? Willen docenten economie een mogelijk 

nieuwe syllabuscommissie inspireren? 

  

De huidige syllabus economie voor havo geldt al vanaf het CE 2012. Er is inmiddels zes jaar ervaring 

opgedaan met de examens volgens deze syllabus. In mei 2017 was het eerste vwo-examen op basis 

van een syllabus waarin vooral de macrodomeinen verandering ondergingen. Het CvTE wil graag 

wensen en ideeën van docenten horen voor eventuele verbeteringen van de syllabi. 

  

Van gedachten wisselen over verbetermogelijkheden 

Om die reden organiseren we in het najaar van 2017 ‘focusgroepen’. Op zes verschillende plaatsen in 

het land willen we in gesprek met docenten economie die dagelijks en met veel enthousiasme voor de 

klas staan. Met de benen op tafel, maar toch heel gestructureerd, wisselen we van gedachten over de 

verbetermogelijkheden van de syllabi economie havo en vwo. In totaal verwachten we zo’n 60 à 70 

docenten te spreken. 

  

De focusgroepen kennen twee rondes; als alle zes de groepen de eerste ronde achter de rug hebben, 

zal de gespreksleider voor een tussenverslag zorgen en de tweede ronde gesprekken voorbereiden. 

Zo horen docenten uit Zwolle ook wat er in Rotterdam gezegd is en omgekeerd. Na de tweede ronde 

wordt een verslag gemaakt van de bevindingen. Dat kan de opmaat vormen voor een nieuwe 

syllabuscommissie. 

  

Wij nodigen langs deze weg docenten economie uit om zich aan te melden voor een van deze 

‘focusgroepen’. We zijn op zoek naar enthousiaste docenten economie die werken met de huidige 

syllabi, ervaring hebben met examens en die ideeën hebben voor verbetermogelijkheden. 

  

Docenten economie die werkzaam zijn of recent nog werkzaam waren bij Cito, het CvTE, SLO, de 

vakinhoudelijke vereniging of educatieve uitgevers vragen wij nadrukkelijk om zich niet aan te 

melden voor dit onderzoek. Zij krijgen via een andere weg de kans om invloed uit te oefenen op het 

totstandkomen van de syllabi.  

  

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldlink. De vergaderlocaties bevinden zich op 

loopafstand van treinstations. Reiskosten worden vergoed. De vergadertijd is van 16.00 tot 18.00 

uur. 

  

Data en plaatsen 

Utrecht: 18 september 2017 en 6 november 2017 

Rotterdam: 19 september 2017 en 17 november 2017 

Nijmegen: 27 september 2017 en 20 november 2017 

Breda: 26 september 2017 en 21 november 2017 

Amsterdam: 2 oktober 2017 en 6 december 2017 

Zwolle: 3 oktober 2017 en 29 november 2017 

  

Aanmelden voor deelname aan het onderzoek 

  

 

https://mijncvte.officeheart.nl/nl/Evaluation/Poll/39
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We willen er graag voor zorgen dat er een grote diversiteit aan deelnemers gaat meedoen van zo veel 

mogelijk verschillende scholen. Na uw aanmelding krijgt u snel bericht of u geselecteerd bent of niet 

en waar de bijeenkomst precies plaatsvindt. 

  

Voor de verbetering van centrale examens is de inbreng van docenten erg belangrijk. Wij hopen 

daarom een aanmelding van u te mogen ontvangen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Jan van Miert 

Clustermanager maatschappijgerichte vakken havo/vwo 

College voor Toetsen en Examens 

  

Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en aan de 

geregistreerde docenten economiehavo en vwo. 


