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LWEO-conferentie op 15 mei 2008

Geachte heer Van Berkel,
Op donderdag 15 mei 2008 wordt de jaarlijkse LWEO-conferentie gehouden in Hotel Vught te
Vught. Dit hotel bevindt zich op 3 km van het Centraal Station van 's-Hertogenbosch. De
conferentie is bedoeld voor actieve leden van de werkgroep en voor leraren-gebruikers van
lesbrieven. Alle scholen die werken met de lesbrieven van de LWEO, of dit overwegen, ontvangen
een uitnodiging. De conferentie zal in het teken staan van de op stapel staande vernieuwing van het
vak economie, niet alleen van de inhoud maar ook van de didactiek.
Het programma van de conferentie ziet er als volgt uit:
9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Gigi Schutte, senior consultant bij Loyalis, zal spreken over de Europese
aanbesteding en gratis schoolboeken.
11.00 uur koffiepauze
11.20 uur Eric Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, zal spreken over vervoerskwesties. Daarbij zal hij ingaan op de
hoofdvraag: Hoe kunnen wij de fileproblemen en de mogelijke aanpak ervan onder
de aandacht van onze leerlingen brengen?
12.20 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur werkwinkel ronde 2
16.15 uur tijd voor sociale contacten en een drankje
In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:
Werkwinkel 1. 'Speltheorie' door dr. Bert Schoonbeek

Tijdens deze workshop gaan we in op het belang van de speltheorie bij de bestudering van diverse economische
problemen. We bespreken eerst kort de geschiedenis van het vakgebied. Daarna behandelen we aan de hand van enkele
eenvoudige economische voorbeelden mogelijke evenwichten van spelen. Tenslotte gaan we in op een speltheoretisch
model van een kartel. Dit model illustreert hoe speltheorie waardevolle inzichten verschaft bij mededingingsvraagstukken.
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Werkwinkel 2. 'De internationale kledingindustrie' door Peter Pennartz

Thema: globalisering van de economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de hand van een korte video
over hoe de sportkleding gigant NIKE opereert in Indonesië zal ingegaan worden op de vragen:
- wat zijn de kenmerken van globalisering?
- wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?
- hoe ziet MVO er uit in de praktijk?
- welke rol is er voor bedrijven, de overheid, vakbonden, consumenten en de media?
In de workshop wordt behandeld hoe globalisering in het onderwijsmateriaal over economie op HAVO/VWO aan
bod komt; hoe verhoudt het zich tot het nieuwe programma Teulings?
Werkwinkel 3. 'Maken van een context opdracht' door Lenie Kneppers

In de workshop gaan we aan de gang met het maken van een context opdracht. Aan de orde komen: welke stappen
moeten (kunnen) genomen worden; welke kennis, vaardigheden/strategieën worden geleerd bij de uitvoering; hoeveel
sturing is er nodig? Verder wordt ingegaan op vragen van de deelnemers.

Werkwinkel 4. 'De pilot inzake het nieuwe economieprogramma Teulings' door Eric Welp

In deze workshop komen de gehanteerde uitgangspunten aan bod, hoe worden de contexten en concepten uitgewerkt
en op welke wijze komt de transfer in het lesmateriaal aan de orde. Tevens zal aandacht worden geschonken aan
klaslokaalexperimenten: de doelstelling, inhoud en hypothese. De deelnemers van de workshop zullen vanzelfsprekend
zelf aan de slag moeten, economie moet je doen!
Werkwinkel 5. 'Ervaringen met het nieuwe economieprogramma Teulings' door pilotdocent Mark Eldering

In deze workshop staan zijn ervaringen als deelnemende docent aan de pilot en die van zijn leerlingen centraal. Aan de
orde komen zijn werkwijze, toetsing en de uitwisseling met de andere pilotdocenten.

Werkwinkel 6. 'De vernieuwde tweede fase 2007' door Nico Pool en Enno Noordhoff

In deze workshop kunnen docenten ervaringen met de vernieuwde tweede fase onderling uitwisselen. Kiezen veel
leerlingen uit andere profielen dan E&M het vak economie? Doen zich daarbij problemen voor? Hoe worden die
opgelost? Is het schoolexamen voor alle profielen hetzelfde? Wat is in de praktijk de verdeling van de lesbrieven over
de verschillende leerjaren? Bevalt dat? Hoe gaan docenten om met de stof voor het SE en de stof voor het CE?
Werkwinkel 7. 'SIER' door Ernest Piethaan en Hans Gremmen

Met het SIER-spel kunnen de leerlingen een groot aantal Teulings-concepten leren toepassen in een macroeconomische context. De klas wordt ingedeeld in teams en elk team stelt de regering van een land voor, dat via een
goed beleid (belastingmaatregelen, handelspolitiek, wisselkoersbeleid, enz.) zijn eigen welvaart probeert te
maximaliseren. Maar de economieën van die landen zijn aan elkaar gekoppeld. De leerlingen leren daarmee hoe macroeconomische verbanden liggen, maar ook hoe lastig het is een goed beleid te voeren in een wereld waar alle landen van
elkaar afhankelijk zijn. In de workshop wordt het spel uitgelegd, speelt u het spel, en worden de ervaringen toegelicht
die de HAVO- en VWO-leerlingen van het Dongemond-college met het spel hebben opgedaan. Meer informatie over
het spel zelf treft u aan op de site van het SIER spel: http://www.siergame.nl
Duur van deze werkwinkel is 2.30 uur, dus u schrijft in voor 2 ronden!
Indien u uw eigen laptop mee kunt nemen wordt u verzocht dit bij de inschrijving aan te geven.

Kosten voor de conferentie: € 45 per persoon.
Aanmelden uiterlijk tot 25 april via bijgaand antwoordstrookje, maar u kunt ook bellen, faxen of
e-mailen.
U wordt verzocht vier workshops te kiezen in volgorde van uw voorkeur. We zullen proberen
zoveel mogelijk uw eerste en uw tweede keus te honoreren. Na aanmelding ontvangt u (zoveel
mogelijk via e-mail) het definitieve programma en de routebeschrijving.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 200. Daardoor is dit keer helaas het motto van de
inschrijving: "Wie het eerst komt, het eerst maalt".
Met vriendelijke groet,
Jan van Duin

AANMELDINGSFORMULIER LWEO CONFERENTIE
15 mei 2008 te Vught
Eén formulier per persoon invullen

invullen

KLANTNUMMER:

1...............................................................................................................................

SCHOOL:

LWEO B.V............................................................................................................

NAAM:

.........................................................................................................................m/v

ADRES:

Postbus 7442 .........................................................................................................

PC EN WOONPLAATS:

1007 JK AMSTERDAM....................................................................................

TELEFOON:

020-6700270 ..........................................................................................................

E-MAILADRES*:

postbus@lweo.nl ..................................................................................................

Ik ga akkoord met het opnemen van mijn gegevens in het databestand van de LWEO en met het per e-mail
ontvangen van nieuwsbrieven en andere berichten van de LWEO.
De LWEO geeft uw gegevens niet door aan derden.
*

O ja O nee

Wanneer u uw e-mailadres invult zal de routebeschrijving en het definitieve programma uiterlijk 13 mei
hier naar toe gezonden worden.

Geef hieronder de werkwinkel van uw voorkeur aan door in de rechterkolom het nummer van de
werkwinkel te zetten. Er zijn 2 werkwinkelrondes, maar wanneer een werkwinkel 'vol' zit, zullen
degenen die zich het laatst aangemeld hebben, doorgeschoven worden naar een werkwinkel van
hun derde of vierde voorkeur.
Werkwinkelnr.
Voorkeur 1
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Voorkeur 4
Uitsluitend voor inschrijvers van werkwinkel 7:
Ik kan wel / niet een laptop naar de conferentie meenemen.
Aanmeldingsformulier vóór 25 april 2008 sturen aan:
LWEO B.V.
Postbus 7442
1007 JK Amsterdam
fax 020 - 67 00 271
Aanmelding per e-mail: Postbus@lweo.nl

