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 Beveiligde website voor docenten

Op de docentenwebsite zijn de examens van 2014 in pdf- en wordformaat geplaatst.
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2014:
 gebruikte formules in examens havo en vwo;
 indeling van de examenopgaven naar lesbrief en hoofdstuk;
 indeling van de examenopgaven naar onderwerp;
 indeling case-opgaven CE naar lesbrief;
 puntenverdeling van de examens over de hoofdstukken van de lesbrieven.
De overzichten zijn te vinden onder de knop Divers.

 Proeftuin Eindexamens

Sinds januari 2014 stellen SLO en Kennisnet een adaptieve examentrainer beschikbaar voor
havo 5: De Proeftuin. Deze examentrainer is ook gekoppeld aan de M&O-methode van
Uitgeverij Stoffels, hierdoor wordt het mogelijk om de leerlingen veel sneller en gerichter te
begeleiden naar hun eindexamen.
Door examens te oefenen en daarna de scores te bekijken in het analyseoverzicht krijgt zowel
de leerling als de docent in de Proeftuin te zien welke onderwerpen en vaardigheden zij wel
en niet beheersen en welk paragrafen hiervoor nog eens moet worden doorgenomen.
Deelname aan de Proeftuin biedt u een kans om ervaring op te doen met deze vorm van ICT-
gebruik, gericht op gepersonaliseerd leren.
De Proeftuin is in het schooljaar 2013-2014 als pilot gebruikt door ruim 550 docenten en 3000
leerlingen van havo 4/5. In schooljaar 2014-2015 zal de Proeftuin beschikbaar blijven voor
zowel bestaande deelnemers als nieuwe deelnemers.
Indien u meer informatie wilt hebben, klik dan op Proeftuin. Op deze site kunt u zich
aanmelden en kunt u een demo bekijken van de Proeftuin. Deelname is gratis.

 Vernieuwingscommissie Management & Organisatie

Op 14 november 2014 heeft de vernieuwingscommissie M&O, onder voorzitterschap van
prof. dr. Arnoud Boot, advies uitgebracht aan de minister over een nieuw globaal
examenprogramma voor het vak Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële
Zelfredzaamheid voor havo en vwo. Het advies kunt u downloaden van de website van de
SLO. De sectie BE van de VECON gaat een reactie geven op dit advies. Indien u wilt
reageren richting VECON dan kunt u een e-mail sturen naar sectiebe@vecon.nl. Als de
minister het advies opvolgt zal de CvTE (College voor Toetsen en Examens) een
syllabuscommissie instellen om de eindtermen nader uit te werken. De
vernieuwingscommissie zou graag willen dat het nieuwe examenprogramma in 2017
(schooljaar 2017-2018) van start gaat.

 Uren M&O
De LWEO heeft in juni een enquête gehouden over het aantal lesuren Economie en M&O.

http://proeftuinexamens.kennisnet.nl/homepage/index
http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/bofz/
http://lweo.nl/wp-content/uploads/Enqu%C3%AAte-lesuren-juni-2014.pdf

