Verslag deelsessie vakinhoudelijke aansluiting Economie/ Management & Organisatie
21 april 2016
Start en kennismaking
Na een kort voorstelrondje, bepalen we het doel van deze deelsessie. Tijdens de vorige
werkconferentie stond de draft centraal die opgesteld is door een aantal hbo-docenten. Deze draft
laten we in de deelsessie even voor wat het is. We gaan nu kijken wat er nog buiten de inhoud nodig
is om de Rotterdamse Business Case operationeel te krijgen.
Doel van de casus:
- Havisten kennis laten maken met hbo-vaardigheden die binnen het economisch domein van belang
zijn en die een goede afspiegeling vormen van de manier van werken binnen deze opleidingen en het
niveau daarvan.
- Havisten kennis laten maken met de inhoudelijke verschillen tussen de diverse opleidingen op het
hbo.
Doelgroep:
Havisten in de bovenbouw binnen het profiel E&M en die zowel de vakken M&O en Economie binnen
het pakket hebben.
Tijdsbestek:
De casus is bedoeld voor eind havo-4/ begin havo 5. De casus zou in vier lessen van 1 a 2 uur
afgerond moeten kunnen worden. Eindpresentatie op het hbo.
Wat hebben we nog nodig:
- Inhoudelijke uitwerking casus aan de hand van feedback werkconferentie 2, waarbij er
uitgegaan wordt van 4 lessen op het vo.
- Aandacht in omschrijving voor LOB: welke opleidingen en beroepen zijn er binnen dit gebied?
- Beoordelingskader/ manier van toetsing
- Werkomschrijving leerlingen
- Instructie docent
- Kijken op welke manier hbo-studenten kunnen ondersteunen
- Plan van aanpak voor afrondende dag: de Rotterdamse Business Dag. Aan het begin van het
jaar kunnen scholen zich inschrijven voor een van de georganiseerde momenten. Eventueel
ook een kick-off op een van de hogescholen. Dit kan ook via een filmpje.
Andere tips die in de deelsessie naar voren komen:
- Aandacht in casus voor verwerking in excel en word
- Aandacht voor studievaardigheden
- Aandacht voor het out of the box leren denken en het overwegen van meerdere opties
- Wat doen we met nakijken van de opdracht? Door docenten vo-hbo samen om zo ook
vakinhoudelijke uitwisseling te stimuleren?
- Leg een link met de mediatheek: kunnen leerlingen gebruik maken van aanbod mediatheek?
Goed in het kader van bronnen verzamelen.
- Is het mogelijk er een wedstrijd van te maken met een finale?
- Aanbieden masterclasses.

Planning:
Voor 30 juni 2016
Voor 30 juni 2016
September- november 2016

aanpassen draft
opstellen plan van aanpak voor implementatie
definitief maken Rotterdamse Business Case en uitzetten
onder pilotscholen
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