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UITNODIGING VOOR DOCENTEN ECONOMIE EN DIDACTICI 
 

Eerste helft 2018: verdiepings- en verbredingsprogramma (VVP)  

Neem deel aan interactieve collegereeks “Meer met minder” door Lans Bovenberg op 6 avonden. 

 

Tweede helft 2018: ontwikkelen economielessen havo vwo  

Als deelnemer aan de collegereeks maak je kans om door te stromen naar ons ‘innovatie lab’. 

Onder leiding van Roel Grol creëren we in dit lab nieuwe werkvormen die de inhoud van het VVP 

vertalen naar concrete lessen; deze lessen proberen we uit in de klas en verbeteren we samen 

verder.    

 

Innovatie van economie onderwijs  

Hoe wordt economieonderwijs aantrekkelijker? Door meer aan te sluiten op maatschappelijke en 

wetenschappelijke ontwikkelingen die het denken over economie veranderen. Door leerlingen te 

laten zien dat dezelfde basisprincipes steeds weer terugkomen. Het resultaat? De leerlingen zien 

dat economie een belangrijke rol speelt in hun dagelijkse leven en de samenleving van vandaag en 

morgen. En de leraren ontdekken hoe ze ‘meer inhoud in minder tijd’ kunnen meegeven. Dat gaat 

helpen om het vak nog attractiever te maken en meer betekenis te geven voor de samenleving, 

leraren en leerlingen. 

Deze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden met de steun en input van docenten en scholen 

zelf. Teams van wetenschappers, docenten en lerarenopleiders ontwikkelen onder leiding van 

Lans Bovenberg nieuwe manieren om economie onderwijs te geven. Dit doet Bovenberg vanuit 

zijn leerstoel aan de Tilburg University. De uitgangspunten zijn opgenomen in zijn oratierede.   

 

 

 

https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20161222_Oratie_L_BovenbergFINAL.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/intranet/support/communications/house-style-manual/logo-and-style/logo/logo/
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Wat is het verdiepings- en verbredingsprogramma (VVP) en hoe doe ik mee? 

Het VVP bestaat uit een reeks van 6 interactieve colleges van 18.00 tot 21.00 uur op donderdag 18 

januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni 2018. De locatie is in Utrecht op een 

prettige locatie nabij het centraal station; voor avondeten wordt gezorgd. Dit is de inhoud van de 

reeks (op basis van in (a) in balans; (b) uit balans; (c) meer balans): 

1. Keuzegedrag (18 januari)  

(a) Schaarste, afruilen, betalings- en leverbereidheid, welvaart, arbitrage, marktwaarde, 

budgetrestrictie, rekeneenheid geld, betalingsbalans, wisselkoers; 

(b) Keuzewaarde, kortzichtigheid, geldillusie, verliesaversie, prijsrigiditeit, kuddegedrag;  

(c) Paternalisme, keuzearchitectuur en nudge, zorgplicht, vertrouwenspersonen;   

2. Samenwerken (8 februari)    
(a) Uitruilen, samenwerken, arbeidsdeling, win-win, intrinsieke reciprociteit, vertrouwen 

(b) Roof en diefstal, ontbrekende markt, principaal-agent, extern effect, begrensde moraliteit;  

(c) Eigendom, contract, ethiek, reputatie, identiteit, ruilmiddel geld, relatie vs transactie, bedrijven  

3. Verdelen en prijszetting (8 maart)  
(a) Prijszetting, onderhandelen, marktvormen, schaalvoordelen, vrije toetreding, groei, kennis;  

(b) Scheve marktmacht, scheve moraliteit, scheve informatie, ongelijkheid, publieke goederen;  

(c) Relatie vs concurrentie, welwillendheid, herverdeling, onderwijs, belastingen, sociale zekerheid  

4. Tijd (12 april)  
(a) Sparen, krediet, tijdsvoorkeur, kapitaalmarkt, kapitaalbalans, rente prijs tijd, voorraad, stroom  

(b) Kortzichtigheid, berovingsprobleem, tegenpartijrisico;  

(c) Onderwijs, menselijk kapitaal, loopbaan, arbeidsrelatie, sociaal kapitaal en relatie, levensloop.   

5. Risico (17 mei)  

(a) Solidariteit, verzekeren, diversificatie, beleggen, financieren, risicoaversie, risicopremie 

als prijs van systematisch risico, liquiditeit en inwisselbaarheid, liquiditeitspremie;  

(b) Scheve informatie, moreel wangedrag, averechtse selectie, onzekerheid;  

(c) Sociale zekerheid, onderwijs, kapitaalmarkt, relatie als verzekering.       

6. Macro (14 juni)  
(a) Kringloop; wederkerigheid; wet Walras; algemeen evenwicht;  

(b) Kuddegedrag, besmetting en multiplier; prijsrigiditeit en Phillips Curve, zero-lower bound;  

(c) Stabilisatiebeleid, monetair beleid, banken en liquiditeitstransformatie, wisselkoers, EMU   

 De collegereeks biedt de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen met meer diversiteit in 

modellen van menselijk gedrag. Tegelijkertijd wordt de samenhang tussen de verschillende 

eindexamendomeinen benadrukt, mede door het ritme balans, onbalans en meer balans. Wat 

betreft vaardigheden worden problemen steeds in drie talen beschreven: vaktaal, grafisch en 

rekenkundig. De transfer van concepten naar een veelheid van contexten staat centraal.  

Samenhang tussen vaardigheden, concepten en contexten vergroten het begrip van leerlingen.     

Naast kennis opfrissen en ontwikkelen is deze collegereeks een prachtige gelegenheid om te 

netwerken; want in de collegereeks ontmoet je interessante collega’s en experts op je vakgebied.  
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We sluiten af met een ‘certificaat’ op basis van je inbreng en een werkstuk. Als je wilt  

doorstromen naar het innovatie lab vanaf september is het certificaat verplicht.  

Je kunt meedoen door aangehecht aanmeldformulier uiterlijk 22 december ingevuld te versturen 

aan: w.paffen@uvt.nl . Let op! We vragen niet alleen je naam maar ook om een motivatie en 

aanbeveling van je school of werkgever, dus bedenk dat dit ook tijd kost om te verzamelen.  

Deelname is gratis maar aantal plaatsen is wel beperkt.  

Na de collegereeks krijg je de gelegenheid om je op te geven aan het innovatie lab dat vanaf 

september 2018 start waarin je je didactische creativiteit kunt aanwenden om werkvormen te 

ontwikkelen en uit te proberen! De selectie voor dit innovatie lab vindt eind juni plaats.  

Wat is het innovatie lab vanaf september 2018 en hoe doe ik mee? 

Onder de professionele leiding van Roel Grol creëren we in kleine groepjes in het innovatie lab 

nieuwe werkvormen die de inhoud van het VVP vertalen naar concrete lessen; deze lessen 

proberen we uit in de klas en verbeteren we samen verder. Het gaat dus om samen leren en 

toepassen van vakdidactische vertaalslagen, je eigen maken van de nieuwste werkvormen en 

samen de kracht en beperkingen bepalen van wat we ontwikkelen. Zo komen economen, 

vakdidactici en leraren al ontwerpend, uitvoerend, evaluerend en door ontwikkelend samen tot 

best practices van werkvormen en lessen voor het economieonderwijs.  

Deelname aan het innovatie lab vraagt een tijdsinvestering van één dag in de week. Je school of 

werkgever dient zich hiertoe ook te committeren, in eerste instantie voor de periode van 

september tot en met december 2018. Omdat we het belangrijk vinden dat je een bijdrage kunt 

leveren aan deze belangrijke onderwijsinnovatie gaan we graag met je werkgever in gesprek om 

jouw bijdrage aan het innovatielab mogelijk te maken en waar nodig financieel of in tijd te 

ondersteunen.   

Samengevat: mooie kansen!  

A. Ontmoet collega’s en vak experts. Leer van elkaar.   

B. Ontwikkel jezelf verder als professional. Leer over de nieuwste wetenschappelijke 

ontwikkelingen.  

C. Geef vorm aan een vernieuwingsbeweging; ontwikkel je tot medeleider in economie 

onderwijs. 

D. Ontwikkel lessen die je direct in de klas kunt gebruiken; leer van de beste vakdidactici. 

 
 
 

Verdere informatie te verkrijgen via w.paffen@uvt.nl  

Dit aanmeldingsformulier is ook te downloaden vanaf de volgende website: 

https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/a.l.bovenberg-1/  

 

  

mailto:w.paffen@uvt.nl
mailto:w.paffen@uvt.nl
https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/a.l.bovenberg-1/
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Opgaveformulier verdiepings- en verbredingsprogramma (VVP) 

(vóór 22 december!) 

 

Ja, ik geef mij op voor het VVP bestaande uit de interactieve collegereeks door Lans Bovenberg.  

Dit is waarom ik hieraan wil deelnemen: (aub je motivatie aanhechten: schrijf je motivatie op 
tussen 300 en 600 woorden:)  

Ik committeer mij aan de opgegeven data.  

Ik meld mij uiterlijk een week voor een college af als ik onverhoopt toch verhinderd ben.  

 

Naam:  

<<Voornaam>> 

<<Achternaam>> 

<<Email adres>> 

<<Telefoon>> 

        ………………………………………………….…  

Handtekening 

 

School waaraan ik verbonden ben / de werkgever waarvoor ik werk 

<<Naam school>> 

<<Adres school>> 

<<Contactpersoon>> 

<<Emailadres>> 

<<Telefoon>> 

 

Mijn (verkort) CV met betrekking tot het economie onderwijs is: (aub CV aanhechten met de 
volgende vragen beantwoord: geboortejaar, genoten opleidingen algemeen en in economie, jaren 
ervaring in economieonderwijs (wat, waar en wanneer). Je mag ook lesmateriaal meesturen dat 
jezelf hebt ontworpen. 

 

Welke methode gebruik je nu en wat vind je daarvan de sterke en zwakke punten. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Omschrijf je vormingsideaal voor leerlingen economie 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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=============================================================================== 

 

In te vullen door school of werkgever 

 

Wij bevelen           <<naam>>                

 

van harte aan voor dit verdiepings- en verbredingsprogramma en zullen ons inspannen om dit 

rooster- en vergader technisch mogelijk te maken.  

Wij zijn ervan op de hoogte dat enkele deelnemers aan het VVP zullen worden uitgenodigd om 

vanaf september 2018 een dag per week mee te werken aan het innovatie lab van de Stichting 

Innovatie Economie Onderwijs. Wij zijn in principe bereid om, mocht dit onze collega/ werknemer 

betreffen, ook dit rooster- en vergader technisch mogelijk te maken (de Stichting SIEO is bereid 

om u als werkgever hiervoor financieel te compenseren.) Verder zijn we als school in principe 

bereid om vervolgens proeflessen van de vernieuwde methode, via onze collega/ werknemer, in 

onze school te laten plaatsvinden.  

School / werkgever: 

<<Naam school>> 

<<Naam ondertekenaar>> 

<<Functie>> 

<<Telefoonnummer>> 

<<Emailadres>>   

Handtekening ondertekenaar namens werkgever, 

 

 


