Verslag werkgroep economie werkconferentie vo-ho 10-03-2020

Vaardigheden economisch domein:
Wat biedt het vo aan? Wat is er nodig op het HBO?
Workshophouders:
▪ Mariska Oudwater (adviseur aansluiting vo-ho Hogeschool Rotterdam)
▪ Emma Verduin (docent Hogeschool Rotterdam)
▪ Marleen Eijkemans (docent Emmauscollege)

In 2015 kwam de werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie tot de conclusie dat de vakken economie en M&O
(nu BE) inhoudelijk goed aansluiten op de economische hbo-opleidingen. Toch ervaren docenten in het hbo een gemis
aan o.a. rekenkundige en onderzoekende vaardigheden bij instromende studenten. Tijdens deze workshop hebben we
de vaardigheden binnen het economisch domein geanalyseerd.

Tijdens deze workshop hebben we gewerkt aan een betere aansluiting door…
1. Te inventariseren welke vaardigheden volgens de aanwezige vo- en hbo-docenten nodig zijn om succesvol te
kunnen studeren aan een economische hbo opleiding.
2. In gesprek te gaan n.a.v. een presentatie van een hbo-docent over welke vaardigheden er binnen haar opleiding
(Internationaal Business) nodig zijn om succesvol te kunnen studeren. De aanwezige hbo-docenten hebben een
aanvulling gegeven voor de overige economische domeinen.
3. In gesprek te gaan n.a.v. een presentatie van een vo-docent over wat het vo aanbied aan vaardigheden binnen BE
en economie.
4. De hiaten in de vaardigheden te analyseren en te bedenken hoe we de aansluiting kunnen verbeteren.
Zie hieronder steeds een afbeelding van de verschillende onderdelen

1. De inventarisatie: Welke vaardigheden zijn nodig om succesvol te kunnen studeren
aan een economische hbo- opleiding

2. Presentatie hbo-docent Emma Verduin: welke vaardigheden er nodig zijn om
succesvol te kunnen studeren bij een economische hbo opleiding

De aanwezige hbo-docenten vullen aan:
- Studenten moeten kunnen verklaren wat ze met een formule (truc) hebben gedaan.
- Studenten moeten beschikken over ict-vaardigheden zoals Excel.

3. Presentatie vo-docent Marleen Eijkemans: welke vaardigheden biedt het vo aan
binnen BE en economie

4. De hiaten en besproken oplossingen om de aansluiting te verbeteren.

