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WIE ZIJN WIJ?
IN HET NETWERK BÈTAPARTNERS WERKEN SINDS 2004 VIER HOINSTELLINGEN (UVA, VU, HVA EN INHOLLAND), 44 VO-SCHOLEN, BEDRIJVEN
EN MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN SAMEN AAN DE KWALITEIT EN
ACTUALITEIT VAN HET BÈTAONDERWIJS IN DE REGIO AMSTERDAM, NOORDHOLLAND EN FLEVOLAND. BÈTAPARTNERS VERBINDT HET VOORTGEZET
EN HOGER ONDERWIJS, WAARBIJ AANSLUITING TUSSEN VO EN HO EN
DOCENTENPROFESSIONALISERING CENTRAAL STAAN.
In het Bètapartners Netwerk vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de lidscholen
en ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe kennis. In de Bètapartners Academie zijn de
activiteiten voor leerlingen en docenten gebundeld die toegankelijk zijn voor álle scholen.
Bètapartners lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan deze activiteiten.
De docentenactiviteiten worden georganiseerd door het Bètasteunpunt, bestaande uit de
vaksteunpunten Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, Scheikunde, TOA en Wiskunde.
De steunpunten worden veelal door VO-docenten bemenst, vormen een professionele
community per vak en ontwikkelen aanbod naar aanleiding van de vragen en behoeften van
docenten in ons netwerk.
De leerlingenactiviteiten sluiten aan bij het curriculum van het voortgezet onderwijs en
het bacheloronderwijs op de HO-instellingen. De activiteiten zijn zowel verbredend als
verdiepend en bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen en dragen zo bij aan het
maken van een bewuste studiekeuze.
Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken1 die als missie hebben om de
regionale samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten in het bèta/techniekonderwijs te versterken. Vanuit Bètapartners wordt er daarnaast voortdurend beleidsmatige
afstemming gezocht met partijen als het Techniekpact, de gemeente Amsterdam, het
Platform Talent voor Technologie (voorheen Platform Bèta Techniek) en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Team Bètapartners

—
1.	www.vohonetwerken.nl

VOORWOORD
VOOR U LIGT HET BÈTAPARTNERS
JAARVERSLAG VAN HET CURSUSJAAR
2018-2019. IN DIT JAAR HEBBEN WE HET
15-JARIG BESTAAN VAN BÈTAPARTNERS
GEVIERD MET ONDER ANDERE EEN NIEUWE
HUISSTIJL EN EEN MOOI LUSTRUMLOGO!
IN DIE 15 JAAR IS BÈTAPARTNERS
UITGEGROEID TOT EEN ROBUUST
NETWERK WAARIN SCHOLEN, HOINSTELLINGEN EN BEDRIJVEN INTENSIEF
SAMENWERKEN AAN DE KWALITEIT VAN
HET BÈTAONDERWIJS IN DE REGIO.
Naast een nieuwe huisstijl, is ook de naamgeving
veranderd in Bètapartners Netwerk (voorheen:
Bètapartners) en Bètapartners Academie (voorheen:
Its Academy). Hiermee willen we meer duidelijkheid
creëren: het Bètapartners Netwerk is uitsluitend voor
de lidscholen en de Bètapartners Academie is voor
álle scholen toegankelijk.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze
leerlingen- en docentenactiviteiten. In totaal hebben
het afgelopen cursusjaar 7215 leerlingen en 1311
docenten deelgenomen aan onze activiteiten! De
Bètapartnersconferentie op het Hyperion Lyceum
op 14 maart 2019 had dit jaar een recordaantal
deelnemers van 202!
Ook blikken we terug op een prachtig
Collegetourjaar, waarin er tien nieuwe Collegetours
(bedrijfsbezoeken) zijn ontwikkeld en een
Collegetourhandboek. In totaal hebben er afgelopen
cursusjaar 24 docenten, 28 bedrijven en 565
leerlingen deelgenomen aan de Collegetours.
Daarnaast doen we verslag van onze bijdrage
aan het oplossen van het lerarentekort: het PALproject (Persoonlijk Assistent van de Leraar). Een
PAL is een tweede- of derdejaars bètastudent die
ingezet wordt op een VO-school, met als doel om
de onderwijstaken van de docent te verlichten
en om studenten op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met het leraarschap. In
2018-2019 is er een pilot gedraaid, en er is een
PAL-coördinator aangesteld die vanaf augustus
2019 de scholen en PAL-studenten gaat koppelen

en het PAL-project flink gaat opschalen. Het streven
is dat tenminste 10% van deze PAL’s zo enthousiast
over het onderwijs wordt dat ze uiteindelijk de
lerarenopleiding in gaan stromen. De voorbeelden
uit het verleden (het PAL-project draaide eerder
in 2012) zijn er: twee oud PAL-studenten zijn dit
collegejaar door minister Slob uitgenodigd om met
hem in gesprek te gaan naar aanleiding van hun
beslissing om na het PAL-schap leraar te worden.
Beiden gaven aan dat ze dat nooit gedaan zouden
hebben als ze geen PAL waren geweest!
Tevens heeft Bètapartners bijgedragen aan het
initiëren van de hybride lerarenopleiding Informatica.
Zowel op de UvA als de VU starten in september
2019 de eerste studenten aan deze opleiding.
In dit cursusjaar hebben HvA en Inholland besloten
om uit Bètapartners te stappen, ondanks het zeer
positieve evaluatierapport2 dat in het voorjaar van
2018 is opgeleverd door de evaluatiecommissie
van OPeRA (het overkoepelende onderwijsnetwerk
van onderwijsinstellingen in Amsterdam). Beide
instellingen waren van mening dat Bètapartners
te zeer op het WO gericht was. De stuurgroep
Bètapartners betreurt deze beslissing ten zeerste,
maar respecteert dat beide instellingen tot dit
besluit zijn gekomen. Vanuit de scholen is er nog
steeds behoefte aan het organiseren van activiteiten
specifiek voor de havo, en op die behoefte blijft
Bètapartners inspelen. Ook blijft Bètapartners
openstaan voor een hernieuwde samenwerking
met HvA en Inholland, mocht daar in de toekomst
behoefte aan zijn.
In het volgende cursusjaar blijven we ons
concentreren op de professionalisering van
docenten en het enthousiasmeren van leerlingen
voor bèta. Het lerarentekort blijft ook een
belangrijk thema: met de inzet van PAL’s hopen
we het leraarschap meer zichtbaar te maken voor
bètastudenten en een aantal van hen te verleiden tot
een carrière in het onderwijs.
Team Bètapartners
Amsterdam, juli 2019

—
2.	Het evaluatierapport is te vinden via: www.betapartners.nl/evaluatie-betapartners
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UIT DE
STUURGROEP
BÈTAPARTNERS
Het Bètapartners Netwerk en de
Bètapartners Academie vallen onder
de verantwoording van de stuurgroep
Bètapartners. Hier worden het
meerjarenbeleid, de bijdragen van de
partners en de inzet van de financiële
middelen bepaald. In de stuurgroep zijn alle
betrokken partijen vertegenwoordigd (HOinstellingen, VO-scholen en adviesfunctie vanuit
het bedrijfsleven).

p

3.	www.betapartners.nl/pal
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Maar het belangrijkste thema
is misschien wel de aansluiting
VO-HO. De uitval in het eerste
jaar van het HO is nog steeds
onacceptabel hoog, met veel
verlies van tijd, inspanning
en geld, voor studenten en
onderwijsorganisaties. Er valt
volgens mij nog veel te winnen,
en dat kan bijvoorbeeld door de
twee onderwijslagen in dialoog
met elkaar te laten komen. Kan
LOB (loopbaanoriëntatie en
–begeleiding) van het VO niet
gewoon doorlopen op het HO?
Kunnen we daarbij dezelfde
taal gaan spreken? Kunnen we
bereiken dat de VO-docent een
goed beeld heeft van de HO-

G

“Voor de bètafaculteiten is een
goede afstemming met het VO
van enorm belang. Het gaat
daarbij om meerdere thema’s.
Omdat de instroom steeds
regionaler wordt, zijn we steeds
meer afhankelijk van sterk
regionaal onderwijs (let wel: niet
alleen bètaonderwijs, maar ook
bijvoorbeeld taalbeheersing en
studievaardigheden). We kunnen
daaraan bijdragen door de
lerarenopleiding te versterken en
hebben daarvoor een concreet
plan dat we nu gaan uitvoeren.
Een mooi voorbeeld daarvan is
het PAL-project3 waar we onze
studenten laten kennismaken
met het leraarschap. Maar

en

ook investeren we in het leraar
blijven. Ik zet daarbij in op een
lerarenopleiding die belooft dat
je na de opleiding altijd terug
kan komen bij de universiteit
voor inspiratie en nascholing.

ro

STUURGROEPLID
AAN HET WOORD
JEROEN GOEDKOOP
(DIRECTEUR VAN HET
BACHELOR COLLEGE OF
SCIENCES, FNWI, UVA)

Je

In 2018-2019 stond er onder andere op de agenda
van de stuurgroep:
•	Evaluatierapport gemaakt door OPeRA
•	Uitstappen HvA en Inholland
•	De toekomst van Bètapartners
•	Schoolleidersbijeenkomst lerarentekort (PAL)
•	Curriculum.nu

opleidingen die aansluiten op
het eigen vakgebied? Kunnen
we leren hoe de belangrijke rol
van ouders daarin te betrekken
valt?
Ik zie Bètapartners als de
manier om regionaal in de
onderwijsketen samen te
werken bij al deze thema’s.
En elke keer zie ik op de
Bètapartnersconferentie dat het
lukt: bruisende bètasecties, een
enorme hoeveelheid energie en
initiatieven, en steeds betere
contacten tussen scholen,
hogescholen, universiteiten
en lerarenopleidingen.
Bètapartners werkt!”

•
•
•

UIT HET
BÈTAPARTNERS
NETWERK:
ACTIVITEITEN
EXCLUSIEF VOOR
LIDSCHOLEN
BÈTAPARTNERSVERGADERINGEN
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Het Collegetourhandboek is te downloaden op: www.betapartners.nl/collegetours

aa

Tot slot was er op 1 juli 2019 een Collegetours
uitwisselingsbijeenkomst, waarin docenten uit alle
verschillende regio’s met elkaar in gesprek gingen
over drie (door de docenten zelf aangedragen)
leervragen:
1.	Hoe krijg je leerlingen enthousiast om mee te
gaan naar een Collegetour?
2.	Hoe creëer je voldoende tijd om de Collegetour
goed te organiseren (voor jezelf, en voor de
scholen met wie je samenwerkt)?
3.	Hoe zoek je bedrijven buiten je eigen vak,
en hoe leg je vervolgens goed contact? Ook
brainstormen over interessante bedrijven!

rn

Alle ervaringen die we, de deelnemende docenten
en organisatie vanuit Bètapartners, sinds
2015 hebben opgedaan zijn gebundeld in een
Collegetourhandboek4, dat onder andere een
concreet stappenplan bevat voor het organiseren
van bedrijfsbezoeken, met per stap veel tips voor
een goede aanpak. Op de Bètapartnersconferentie
op 14 maart 2019 overhandigde Miranda Overbeek
(projectleider Collegetours) het eerste exemplaar
feestelijk aan Collegetourdocent Eric Snelders
(Gemeentelijk Gymnasium Hilversum).

—
4.

ge

In 2018-2019 participeerden er 21 scholen en 28
bedrijven in de Collegetours, in de volgende regio’s:

le

Sinds 2015 organiseert Bètapartners Collegetours,
waarbij diverse lidscholen en bedrijven
samenwerken in de regio. Zij ontwikkelen
bedrijfsbezoeken voor bovenbouwleerlingen,
die zich richten op zowel de vakinhoud als de
studiekeuze. Zo verdiepen leerlingen én docenten
hun kennis.

In totaal namen er dus
24 docenten en 565
leerlingen deel aan de
Collegetours (zie verder
bijlage 1). Van deze
Collegetours waren er tien
nieuw ontwikkeld, namelijk
bezoeken aan Geologische
Dienst Nederland, NS (Gooien Vechtstreek), Sanquin (Havo
Amsterdam), Politie Amsterdam,
Waternet (Kennemerland), Enza Zaden,
Nederlandse Aardolie Maatschappij,
Hessing, HGG-3D Profiling (Noordkop) en
IBM (Zaanstreek en Waterland).

ol

COLLEGETOURS

•
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C

Zeven keer per jaar vindt de
Bètapartnersvergadering plaats. Hier komen
alle bètacoördinatoren (vertegenwoordigers
van de lidscholen), vertegenwoordigers van de
aangesloten HO-instellingen en overige partners
bij elkaar om kennis uit te wisselen. De taak
van een bètacoördinator is om informatie over
activiteiten en samenwerkingen de school binnen
te brengen en collega’s daarvoor te interesseren
en activeren. Andersom deelt een bètacoördinator
de wensen, behoeften, vragen en good practices
van een lidschool met het hele netwerk. De
Bètapartnersvergaderingen zijn de ruggengraat
van het netwerk. Ze vinden roulerend plaats op
lidscholen en aangesloten HO-instellingen. Per
bijeenkomst verzorgt de gastschool een deel van het
programma, waardoor ze een kijkje in eigen keuken
kunnen bieden. Vervolgens zijn er vaak gastsprekers
over interessante (onderwijs)projecten en/of is er
een themasessie over een relevant onderwijskundig
onderwerp. De bètacoördinatoren bepalen mede de
onderwerpen en agenderen eigen punten, waarbij
de nadruk ligt op kennisdeling. In 2018-2019 waren
de onderwerpen van de vergaderingen onder
andere de rol van de bètacoördinator in de school,
profiel- en studiekeuze en LOB (loopbaanoriëntatie
en –begeleiding), de inrichting van een bètalokaal en
samenwerking met het vmbo.

•

 ooi- en Vechtstreek: drie docenten
G
organiseerden zeven Collegetours waaraan in
totaal 205 leerlingen deelnamen.
Havo Amsterdam: vijf docenten organiseerden
vier Collegetours waaraan in totaal 67 leerlingen
deelnamen.
Kennemerland: zes docenten organiseerden
zeven Collegetours waaraan in totaal 155
leerlingen deelnamen.
Noordkop: zes docenten
organiseerden vier Collegetours
waaraan in totaal 70
leerlingen deelnamen.
Zaanstreek en
Waterland:
vier docenten
organiseerden
vijf Collegetours
waaraan in totaal
68 leerlingen
deelnamen.
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Roy Wiersma

COLLEGETOURDOCENT AAN HET WOORD
ROY WIERSMA (DOCENT SCHEIKUNDE
EN BÈTACOÖRDINATOR BIJ HET EERSTE
CHRISTELIJK LYCEUM IN HAARLEM)
“Om onze bètaprofilering vorm te geven ben ik
betrokken bij de Collegetour Kennemerland. Het idee
om samen met andere bètascholen Collegetours te
organiseren sprak mij en mijn collega’s erg aan. Het
geeft leerlingen een mooie en diepgaande kijk in de
bètawereld.
De nieuwste Collegetour dit jaar was naar de
Dienst Specialistische Ondersteuning van Politie
Amsterdam, georganiseerd door mijn collega van
het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid, Marjolein
Wal. Dit was een Collegetour die mijn leerlingen en ik
niet hadden willen missen! We werden meegenomen
langs een recente casus rond de Mocromaffia
waarbij een smokkelauto werd beschoten. De
leerlingen kregen colleges over datadragers,
ballistisch onderzoek en het verzamelen van
forensische sporen. Daarnaast mochten ze zelf
onderzoek doen aan de betreffende auto. Een erg
interessante en leuke Collegetour waar de leerlingen
nog lang aan zullen terugdenken.
Zelf organiseer ik, in samenwerking met André
Burger, de Collegetour naar ons Jet-Net
partnerbedrijf Waternet. Daar gaan leerlingen aan
de slag met de inzet van warmtewisselaars bij het
gebruik van warm water in huis. Zeker gezien de
actualiteit een interessant onderwerp voor leerlingen.
Voor volgend jaar probeer ik een Collegetour te
organiseren naar het Rijksmuseum. Ik ben daar
tijdens Girlsday met 32 meiden uit klas 2 op bezoek
geweest en werd razend enthousiast. Het Rijks gaat
binnenkort beginnen aan de nieuwste restauratie
van De Nachtwacht. Het zou fantastisch zijn als we
met onze leerlingen een college zouden kunnen
krijgen over het restaureren van schilderijen en
het lab zouden kunnen bezoeken. Er is enorm veel
bèta-kennis nodig voor het behouden van onze
kunstschatten. Naast dat deze Collegetour erg gaaf
zou zijn, is het ook een verbintenis die mijn school zo
mooi maakt: kunst en bèta als aanvulling op elkaar.”

HANNOVER MESSE CHALLENGE

Op 1 en 2 april hebben vanuit
Bètapartners 55 leerlingen en 5
docenten deelgenomen aan de
Hannover Messe Challenge (HMC), een
gezamenlijke activiteit van de VO-HO
netwerken. Floral van Golen (docent op
het Oscar Romero Hoorn) blikt terug
op deze activiteit: “De Hannover Messe
is de grootste technologiebeurs ter
wereld. Dat bleek ook wel: in 27 hallen
zo groot als kleine voetbalstadions
werden de nieuwste technologieën,
innovatieve toepassingen van
technologie en onderzoek naar
nieuwe technologieën gepresenteerd.
Bedrijven, instituten en universiteiten
uit alle delen van de wereld waren
aanwezig.
De Hannover Messe Challenge

De eerste dag kregen we bij de
Universiteit van Twente een programma
met lezingen, workshops, theater en
sport voorgeschoteld. Leerlingen
konden grotendeels zelf kiezen uit een
groot aanbod, zodat ze van 13.30 uur
tot 22.00 uur lekker bezig waren. Tja,
en dan het slapen. Voor leerlingen een
happening. Wat is er leuker dan om
met 300 leeftijdsgenoten in een grote
sportzaal te moeten gaan slapen?
Lekker lang opblijven, kletsen, drinken,
eten en keten. Om 1.00 uur was het
gelukkig redelijk stil, want om 5.30 uur
zouden we gewekt worden door Daan,
de inmiddels meest bekende student
van Nederland, schat ik in.
De tweede dag gingen we naar
Hannover. De ontbijt- en lunchpakketten
stonden om 6.00 uur al klaar voor
iedereen. Zoals het hele programma,
superstrak georganiseerd! Het begon
met een korte meeting met onze
staatssecretaris van Economische
zaken, Mona Keyzer. De leerlingen, de
techneuten in spé, kregen van haar

de loodzware opdracht om de problemen rondom
duurzaamheid op te lossen. Nog gemotiveerder
dan ze al waren gingen de leerlingen na de meeting
alle stands van de hallen bekijken. Nou, dat bleek al
snel een onmogelijkheid. Dit waren er veel te veel!
Een goede reden dus om volgend jaar weer te gaan,
want het was een ontzettend leuke ervaring, goed
(strak) programma en gezellig!”

PERSOONLIJK ASSISTENT VAN DE LERAAR

In 2018-2019 is het PAL-project, dat door
Bètapartners ontwikkeld en uitgevoerd was tot 2012,
opnieuw gestart. PAL’s (Persoonlijk Assistent van de
Leraar) zijn tweede- of derdejaars bètastudenten die
vier uur per week naar een VO-school gaan om de
bètadocent te ondersteunen met lesgeven en andere
onderwijstaken, en zij worden voor deze bijbaan
betaald door de VO-scholen.
Afgelopen cursusjaar is er een pilot geweest en
per augustus 2019 wordt het team uitgebreid met
een PAL-coördinator (0,6 fte) die als taak heeft
om de komende jaren het PAL-project verder te
ontwikkelen en op te schalen. De ambitie van
Bètapartners is om samen met de bètafaculteiten
en de lerarenopleidingen van de UvA en VU te
zorgen voor duurzame verbindingen waardoor de
opleiding tot leraar een zichtbaar en aantrekkelijk
carrièreperspectief wordt voor studenten die daar
interesse in hebben. Door het PAL-project komen
studenten in een vroeg stadium in aanraking met
het leraarschap en kan potentiële interesse van
studenten gestimuleerd worden. Het streven is
dat tenminste 10% van de PAL’s zo enthousiast
over het onderwijs wordt dat ze uiteindelijk de
lerarenopleiding in gaan stromen.

Ook was er aandacht voor het PAL-project
op de schoolleidersbijeenkomst tijdens de
Bètapartnersconferentie. Daar werden ervaringen
uitgewisseld en tips gegeven voor de inzet van PAL’s
op school.
Tot slot is de lerarenopleiding van de HvA
aangesloten door middel van het junior PAL-project,
waarbij bovenbouwleerlingen op school ingezet
worden om (bij)les te geven in de onderbouw.
Ook hierbij is het doel leerlingen te laten ervaren
dat lesgeven leuk is en dat een keuze voor het
leraarschap tot de mogelijkheden behoort.

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP
‘DIFFERENTIËREN’

De Professionele Leergemeenschap (PLG)
‘Differentiëren’ heeft een succesvol jaar achter de
rug. Zeven docenten van verschillende scholen
wisselden ervaringen uit en gaven feedback aan
elkaar. De deelnemers zijn trots op de voortgang
die iedereen gemaakt heeft en de bijeenkomsten
werden gekenmerkt door veel enthousiasme en
kennisuitwisseling. Een voorbeeld van een concreet
product dat in deze PLG gemaakt is, is een
studiewijzer voor de derde klas met verschillende
routes door de lesstof heen, waarbij route A
voorbereidt op het CM/EM-profiel en route B op het
NG/NT-profiel. Zo sluiten de vragen meer aan bij de
interesses van de leerlingen.
Deelnemers aan de PLG gaven aan:

“WE STIMULEREN ELKAAR OM
HET OOK ECHT TE GAAN DOEN.”
“WE INSPIREREN ELKAAR.”
“HET HEEFT MEERWAARDE OM IN EEN
VAK- EN SCHOOLOVERSTIJGENDE
GROEP TE ZITTEN.”
“HET IS EEN VEILIGE OMGEVING EN
GEEFT EEN STOK ACHTER DE DEUR.”

Minister Arie Slob met Agnes Kemperman en (oud-)
PAL’s Nathalie van der Weiden en Sandesh Ramsoekh

“HET MOTIVEERT DE LEERLINGEN
EN GEEFT ZE MEER AUTONOMIE.”

In de Slobcast van december 20185 ging minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arie
Slob in gesprek met Agnes Kemperman en twee
(oud-)studenten die PAL zijn geweest en docent
zijn geworden, over de aanpak van het bètalerarentekort. Beiden gaven aan dat ze nooit leraar
zouden zijn geworden als ze geen PAL waren
geweest.

—
5.

https://soundcloud.com/arieslob/slobcast-12-over-het-project-persoonlijk-assistent-leraar
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Deelnemers konden in twee rondes kiezen uit
uiteenlopende workshops, zoals rekenen aan
zwarte gaten, onderwijsmateriaal ontwerpen
bij natuurdocumentaires of ontsnappen uit een
scheikundige escape room. Ook was er speciaal
voor schoolleiders en middenmanagement een
sessie over oplossingen voor het lerarentekort.

10

UIT DE
BÈTAPARTNERS
ACADEMIE:
ACTIVITEITEN VOOR
DOCENTEN

Met 20 workshops, meer dan 30 sprekers,
ruim 200 enthousiaste deelnemers en een
levendige slotborrel, was het een geslaagde
Bètapartnersconferentie die door de deelnemers
beoordeeld is met gemiddeld een 8,2.

BÈTAPARTNERSCONFERENTIE

MASTERCLASSES BIJ BEDRIJVEN

Op donderdag 14 maart 2019, π-dag, vond de
jaarlijkse Bètapartnersconferentie plaats op het
Hyperion Lyceum met als thema ’15 jaar π-onieren’.
Met een wiskundige hoofdspreker, een variatie aan
vakinhoudelijke en vakoverstijgende sessies voor
docenten, TOA’s en schoolleiders en een afsluitend
netwerkdiner was dit een prachtige jubileumeditie.
De conferentie werd geopend door Elly Loman
(Hyperion Lyceum), Redmer Kuiken (ZAAM)
en Jacqueline van Muijlwijk-Koezen (VU), die
vanuit zowel het VO als het HO de kracht van
Bètapartners benoemden. De keynote speaker
Gerardo Soto y Koelemeijer is wiskundige én
literatuurwetenschapper, wat zijn lezing een
interdisciplinair karakter gaf met veel aandacht voor
belangrijke historische personen in de wiskunde

Naast de Bètapartnersconferentie heeft
Bètapartners in 2018-2019 ook nog drie andere
conferenties georganiseerd (die voor docenten en
hun leerlingen toegankelijk zijn), namelijk: ‘Leve de
Biologie’, ‘Leve de Wiskunde’ en ‘Viva Fysica.’
In de masterclasses maken docenten kennis met
een bedrijf via lezingen, rondleidingen en praktisch
werk. Zo zien ze hoe hun vak(inhoud) wordt
toegepast in het bedrijfsleven, maken ze kennis met
nieuwe technologieën en verrijken ze hun vakkennis.
In 2018-2019 is er, in samenwerking met U-Talent,
een masterclass naar Shell georganiseerd. Bij deze
masterclass werden zestien docenten meegenomen
in de technologie achter olie- en gaswinning
en –verwerking, en de ontwikkelingen rondom
duurzaamheid en energietransitie. De masterclass
werd door de deelnemers beoordeeld met een 7,5.

NASCHOLINGEN GEORGANISEERD
DOOR DE VAKSTEUNPUNTEN

Het merendeel van de professionaliseringsactiviteiten voor docenten en TOA’s wordt
georganiseerd door de vaksteunpunten (VSP)
Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT,
Scheikunde, TOA en Wiskunde. Vaksteunpunten
stemmen het aanbod af met enerzijds het hoger
onderwijs en bedrijfsleven, en anderzijds met de
docenten in het (vak)netwerk. Op deze manier
spelen de vaksteunpunten een belangrijke rol in de
vakinhoudelijke en vakdidactische professionalisering
van docenten en TOA’s. Ook stimuleren ze het
onderlinge contact tussen docenten en TOA’s van
verschillende VO-scholen. Aan het hoofd van een
VSP staat de vaksteunpuntcoördinator: doorgaans
een docent die vanuit school gedetacheerd is bij
Bètapartners voor 0,2 fte.
De vaksteunpunten organiseren verschillende
typen activiteiten. Er is een divers aanbod, maar
terugkerende activiteiten in elk VSP zijn:
•

Eén van de workshops op de Bètapartnersconferentie

Netwerkbijeenkomst: een inspirerende
lezing over een vakinhoudelijk (of soms
vakdidactisch) onderwerp, gevolgd door een
actievere werkvorm zoals discussie, waarbij er
uitgebreid de tijd is om te netwerken met andere
deelnemers.

 orkshop: 1-daagse bijeenkomst waarbij diep
W
wordt ingegaan op één specifiek onderwerp en
de deelnemers met concrete handvatten naar
huis gaan waarmee ze direct zelfstandig aan de
slag kunnen in de klas.
• Cursus: meerdaagse nascholing gericht op
één thema waarbij op verschillende aspecten
daarvan dieper wordt ingegaan. Deelnemers
gaan geïnspireerd en verrijkt naar huis en weten
hoe ze het geleerde in hun lessen kunnen
verwerken.
•	DOT/PLG (Docent Ontwikkel Team /
Professionele LeerGemeenschap): Een
klein, intensief samenwerkingsverband waarbij
een vaste groep docenten in een door henzelf
vastgestelde periode onderwijs ontwikkelt en/
of zich op onderwijskundige thema’s verder
professionaliseert.
•	VO-HO aansluitingsbijeenkomsten:
Inhoudelijke bijeenkomsten voor VO- en HOdocenten over de aansluiting tussen voortgezet
en hoger onderwijs rondom één thema, voor één
of enkele vakken en opleidingen.
•

In 2018-2019 zijn er 35 bijeenkomsten georganiseerd
door de vaksteunpunten (zie bijlage 1), waaraan
577 docenten en TOA’s hebben deelgenomen. We
lichten hier enkele activiteiten uit.

>> NETWERKBIJEENKOMST
LESKISTEN EN SCIENCELABS

Op 16 oktober 2018 boden we de gelegenheid
om kennis te maken met een selectie van de
Leskisten en Sciencelabs die Bètapartners
aanbiedt. In de entreehal op het Science Park
van de UvA stonden verschillende Leskisten
uitgestald. Op deze markt konden deelnemers
vrijuit de leskisten bekijken en uitproberen. Voor
elk schoolvak was er wat te doen. Zo stond er
bijvoorbeeld de leskist ‘Veelvlakken’: een set
felgekleurde basisvormen waar je grote wiskundige
3D-figuren mee kunt ontwerpen. Ook kon je
de ‘DNA Stempelset’ uitproberen: een simpele
manier om de basisprincipes en opbouw van
DNA-structuren en –processen uit te beelden en te
doorgronden. Na het diner gingen de deelnemers
in groepen uiteen om een Sciencelab naar keuze
in een verkorte workshop van 45 minuten bij te
wonen. Zo werd er onder andere druk gepipetteerd,
gefotografeerd, geëxperimenteerd, gedebatteerd en
geprogrammeerd. Tijdens de plenaire interactieve
afsluiting konden de deelnemers via Mentimeter
feedback geven op de Leskisten en de Sciencelabs,
en suggesties doen voor nieuwe onderwerpen die ze
graag terugzien in het aanbod.
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De deelnemers aan de studiereis naar Kenia tijdens de
safari in Nakuru National Park

>> STUDIEREIS KENIA

Van 5 t/m 16 februari 2019 vond, in samenwerking
met reisbureau ReisVriend, een bijzonder type
nascholing plaats: een studiereis naar Kenia. Het
doel van deze reis was om deelnemers in een
totaal andere wereld inspiratie en motivatie op te
laten doen voor het belang en de ontwikkeling van
hun eigen onderwijsactiviteiten en om op zowel
biologisch/aardrijkskundig als onderwijskundig vlak
verdieping te geven.
De achttien deelnemers hebben zelf een groot deel
van de inhoud van het programma verzorgd: ieder
van hen heeft een korte presentatie gehouden
voor de hele groep over een onderwerp dat
betrekking had op het reisprogramma. Dat ging
van onderwijssystemen in Nederland vs. Kenia tot
evolutie en van de Maasai tot planten en parasieten.
In het programma was er naast wildlife, ecologie en
geologie veel aandacht voor onderwijskundige en
(vak)didactische thema’s.
Zo hebben de deelnemers onder andere een
2-daagse safari gemaakt in het Maasai Mara
natuurreservaat om wildlife te spotten en hebben
ze een fiets- en wandeltocht gemaakt tussen de
fenomenale rotsformaties van Hell’s Gate National
Park. Ook was er een volle dag gereserveerd voor
schoolbezoek, waar de deelnemers verschillende
lessen hebben gegeven aan Keniaanse leerlingen
en lessen van Keniaanse collega’s hebben
geobserveerd.
Eén van de deelnemers vertelt: “Het werd
een unieke en onvergetelijke reis, dankzij de
prettige reisgenoten (docenten en TOA’s!), het
indrukwekkende wildlife dichtbij de evenaar,
een dankbaar stemmend scholenbezoek in zo’n
andere lesomgeving en schoolcultuur en het goed
opgezette intensieve reisprogramma. Ik had het niet
willen missen!”
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>> VO-HO AANSLUITINGSBIJEENKOMST ‘DE
ROL VAN ONDERZOEKEN IN HET ONDERWIJS’

Op donderdag 4 april 2019 vond een VO-HO
aansluitingsbijeenkomst over de rol van onderzoeken
in het onderwijs plaats aan Hogeschool Inholland.
Hierbij kwamen docenten Scheikunde en Biologie
van het voortgezet onderwijs (VO) en docenten
Life Sciences & Chemistry (LS&C) van het hoger
onderwijs (HO) samen om kennis, ervaringen
en best practices uit te wisselen. Er waren tien
sprekers die gezamenlijk een divers en goed op
elkaar aangesloten verhaal presenteerden, wat
een mooi totaalbeeld gaf van de huidige stand van
zaken rondom onderzoeksvaardigheden, -leerlijnen
en -projecten in het onderwijs. Deze bijeenkomst
is georganiseerd vanuit de vaksteunpunten
Scheikunde en Biologie van Bètapartners in
samenwerking met Hogeschool Inholland en SLO.
“Inzicht in hoe er onderwijs wordt gegeven op het
HO, ook doordat eerstejaars hierover vertelden, en
wat voor projecten er op andere VO-scholen worden
gedaan, geeft een goed beeld,” vertelt één van de
deelnemers.

UIT DE
BÈTAPARTNERS
ACADEMIE:
ACTIVITEITEN VOOR
LEERLINGEN
Het afgelopen collegejaar hebben er veel
verschillende leerlingenactiviteiten plaatsgevonden,
zowel op de HO-instellingen als op de VO-scholen.
De (meeste) activiteiten zijn onder te verdelen in vijf
categorieën:

De Biologie Olympiade is de grootste Nederlandse
wedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen die het leuk
vinden om uitgedaagd te worden in het vak Biologie.
Na meerdere wedstrijdrondes vertegenwoordigen
de beste vier leerlingen Nederland tijdens de
Internationale Biologie Olympiade. Na de voorronde
in januari was het op 22 maart 2019 tijd voor de
tweede ronde. Tijdens deze dag hebben de honderd
beste leerlingen uit de voorronde lezingen en practica
gevolgd aan de VU en UvA, georganiseerd door de
opleidingen Biologie en Bètapartners.
Op de UvA volgden de leerlingen eerst een college
van Joséphine Blaazer over het gebruik van insecten
bij biologische bestrijding. Vervolgens voerden ze een
keuze-experiment met rupsen uit dat ze zelf moesten
bedenken. Op de VU hebben de leerlingen een college

SCIENCELAB
FORENSISCH
DNAONDERZOEK:
‘PUZZELEN
MET PIEKEN’

In dit Sciencelab
gaan leerlingen
zelf aan de slag
als forensisch
DNA-onderzoeker.
Aan het einde van het
practicum schrijven ze
een objectieve rapportage
aan de Officier van Justitie
over het DNA-bewijs in een
zaak, waarin een overval wordt
onderzocht. Om de rapportage te
kunnen schrijven, moeten de leerlingen
een gevonden bivakmuts onderzoeken met
forensische lichtbronnen en met verschillende
testen bepalen uit welk celmateriaal de gevonden
sporen bestaan. Uit deze sporen isoleren ze
vervolgens DNA. Met het geïsoleerde DNA voeren
ze een PCR uit en uiteindelijk maken ze met behulp
van moderne apparatuur echte DNA-profielen.
Daarna begint het puzzelen met de pieken van de
DNA-profielen. Als de resultaten zijn bekeken, gaan
de leerlingen een vergelijkend DNA-onderzoek
uitvoeren en de zeldzaamheidswaarde van de DNAprofielen berekenen.

Het Sciencelab ‘Puzzelen met pieken’ is onderdeel
van zowel de Bètapartners Academie als van de
Reizende DNA-labs. Het lab is op beide websites
te boeken voor de reguliere bovenbouw variant,
maar ook voor de aangepaste onderbouw variant.
Sinds 2017 zijn de Reizende DNA-labs een
samenwerkingsverband aangegaan met Amgen
Biotech Experience Nederland (ABE Nederland), en
valt het Sciencelab onder ABE.

e

BIOLOGIE OLYMPIADE

De leerlingen maakten door de
verschillende onderdelen tijdens
de Olympiade echt kennis met
de leuke en inspirerende
kanten van de Biologie.
Bovendien hebben de
deelnemers kennis
kunnen maken met
beide universiteiten
in Amsterdam.
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Verder zijn er dit jaar losse aanvragen van
leerlingen verwerkt die niet binnen ons
standaard aanbod passen. Zo krijgen zoveel
mogelijk leerlingen hulp vanuit de universiteit
aangeboden. Daarnaast neemt Bètapartners
deel aan diverse landelijke evenementen, zoals
de Jet-Net Career Day en Girlsday. In totaal zijn
met deze activiteiten ongeveer 6390 leerlingen
bereikt (zie bijlage 1). Hieronder lichten we
enkele van onze activiteiten in 2018-2019 uit.
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Leskisten: Gratis te lenen lesmateriaal ter
verrijking van de les of ondersteuning van het
profielwerkstuk (PWS).
• Masterclasses: Verdiepen in een onderwerp en
leren van de experts, tijdens een meerdaagse
cursus.
• Profielwerkstuk- en/of
meesterproefbegeleiding: Ondersteuning
bij het uitvoeren van een onderzoek binnen
specifieke onderwerpen.
• Sciencelabs: Met de klas praktische
wetenschapslessen volgen op de universiteit of
op school.
•	Workshops: Bouwen aan specifieke skills in een
paar uurtjes, zoals literatuur zoeken of statistiek.
•

van Wouter Halfwerk gevolgd, over de relaties tussen
mannelijke en vrouwelijke dieren en het nut van seks
in het dierenrijk. Daarna deden ze een snijpracticum
waarbij de leerlingen de schipholgans hebben ontleed.
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In het schooljaar 2018-2019 hebben wederom ruim
2500 leerlingen deelgenomen aan dit Sciencelab.
Dit zijn leerlingen vanuit heel Nederland. Dit lab reist
voornamelijk naar scholen, maar scholen kunnen er
ook voor kiezen het lab op de UvA te volgen.

LEERLINGEN AAN
HET WOORD
Tijdens de diverse voorjaarsmasterclasses
hebben we de leerlingen gevraagd of ze de
masterclass zouden aanraden aan andere
leerlingen. Een aantal van hun reacties:
Sciencelab Forensisch DNA-onderzoek
(fotograaf: Oscar van Crimpen)

JA, WANT...

NIEUWE ACTIVITEITEN

Er zijn het afgelopen collegejaar diverse nieuwe
activiteiten en materialen ontwikkeld, onder andere:
•	In december 2018 heeft er een cursus ‘Statistiek’
pilot plaatsgevonden voor leerlingen die aan hun
profielwerkstuk werken.
•	Er is een nieuwe masterclass vanuit de opleiding
Wiskunde van de VU ontwikkeld: ‘Chaos en
Dynamica’. In deze masterclass leren leerlingen
over dynamische systemen zoals het weer of de
beweging van planeten in ons zonnestelsel, en
hoe deze systemen eigenlijk allemaal ook chaos
vertonen.
•	Vanuit de Reizende DNA-labs en ABE Nederland
is een nieuwe leskist ontwikkeld die ook via
de Bètapartners Academie te leen is: ‘Proef je
PTC?’ Na de pilotfase van begin 2019 kunnen
docenten vanaf schooljaar 2019-2020 zelf het
practicum in de klas uitvoeren met bijgeleverde
apparatuur, lesmateriaal én reagentia.
Gedurende dit practicum leren de leerlingen dat
het vermogen om de smaak bitter te proeven
genetisch bepaald is, en ze vinden zelf uit of zij
een superproever, een matige proever of een
niet-proever zijn.

“IK VOND HET INTERESSANT
EN HET KAN JE HELPEN MET
JE STUDIEKEUZE.”
“HET WAS ERG LEERZAAM
EN HET VERDUIDELIJKT OF
JE ECHT GEÏNTERESSEERD
BENT.”
“HET IS EEN LEUKE
MASTERCLASS, JE LEERT ER
VEEL EN HET IS WEL GOED
GEORGANISEERD.”
“HET WAS SUPER TOF EN
LEERZAAM! BEDANKT :)”
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BIJLAGE 1: CIJFERS
Onderstaande cijfers betreffen steeds het aantal inschrijvingen. Het daadwerkelijke aantal aanwezigen kan dus
licht afwijken.

BÈTAPARTNERS NETWERK: ACTIVITEITEN EXCLUSIEF VOOR LIDSCHOLEN
Bètapartnersvergaderingen
Activiteit
Openingsvergadering
Vergadering oktober
Vergadering november
Vergadering januari
Vergadering februari
Vergadering april
Slotvergadering
Totaal

Aantal deelnemers
43
28
30
30
27
26
35
219

Collegetours
Collegetours Gooi- en Vechtstreek
UvA & ARCNL
BASF
Yakult Europe B.V.
Tergooi Ziekenhuis
Geologische Dienst Nederland (onderdeel van TNO)
International Flavors & Fragrances
NS
Totaal

Aantal deelnemende leerlingen
22
18
31
52
27
16
39
205

Collegetours Havo Amsterdam
Abbott Healthcare Products B.V.
Polikliniek Radiotherapie VUmc
Audi & BMW
Sanquin
Totaal

Aantal deelnemende leerlingen
27
14
12
14
67

Collegetours Kennemerland
Politie Amsterdam, Dienst Specialistische Ondersteuning
Technobis
Waternet
Tata Steel
PWN
Waterzuivering Heiloo
Instituut voor Milieu en Gezondheid VU
Totaal

Aantal deelnemende leerlingen
36
25
17
28
19
8
22
155

Collegetour Noordkop
Enza Zaden
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Hessing
HGG-3D Profiling
Totaal

Aantal deelnemende leerlingen
34
7
4
25
70

Collegetour Zaanstreek en Waterland
IBM
Holland Mechanics
Forbo Flooring B.V.
Amsterdam UMC, locatie AMC
Fokker
Totaal

Aantal deelnemende leerlingen
17
8
8
22
13
68

Totaal aantal deelnemende leerlingen aan Collegetours
Totaal aantal deelnemende docenten aan Collegetours

565
24

Hannover Messe Challenge
Activiteit
Hannover Messe Challenge
Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)
Activiteit
PAL-pilot: aantal geïnteresseerden
PAL-pilot: aantal daadwerkelijke deelnemers
Professionele Leergemeenschap
Activiteit
PLG Differentiëren (bijeenkomst 1)
PLG Differentiëren (bijeenkomst 2)
PLG Differentiëren (bijeenkomst 3)
Totaal

Aantal deelnemers
55 leerlingen en 5 docenten
Aantal deelnemers
12 scholen en 18 PAL’s
2 scholen en 3 PAL’s
Aantal deelnemers
7
7
7
21

BÈTAPARTNERS ACADEMIE: ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN
Conferenties
Activiteit
Bètapartnersconferentie ’15 jaar π-onieren’
Leve de Biologie
Leve de Wiskunde
Viva Fysica
Totaal

Aantal deelnemers
202 docenten
7 docenten en 39 leerlingen
61 docenten en 43 leerlingen
86 docenten en 123 leerlingen
356 docenten en 205 leerlingen

Docent Ontwikkel Teams
Activiteit
Waternet DOT (bijeenkomst 1)
Waternet DOT (bijeenkomst 2)
Waternet DOT (bijeenkomst 3)
DOT SK Formatief Evalueren (bijeenkomst 1)
DOT SK Formatief Evalueren (bijeenkomst 2)
DOT SK Formatief Evalueren (bijeenkomst 3)
Totaal

Aantal deelnemers
10
10
10
5
5
5
45

Masterclasses bij bedrijven
Activiteit
Masterclass bij Shell (bijeenkomst 1)
Masterclass bij Shell (bijeenkomst 2)
Masterclass bij Shell (bijeenkomst 3)
Masterclass bij Shell (bijeenkomst 4)
Totaal

Aantal deelnemers
16
16
16
16
64

Nascholingen georganiseerd door de vaksteunpunten
Vaksteunpuntactiviteit
Biologie
Netwerkbijeenkomst Artis Bibliotheek
Netwerkbijeenkomst Leren voor Duurzame Ontwikkeling
Studiereis Kenia
Excursie Kalverpolder
Informatica
Cursus Internet of Things (bijeenkomst 1)
Cursus Internet of Things (bijeenkomst 2)
Cursus Internet of Things (bijeenkomst 3)
Cursus Internet of Things (bijeenkomst 4)
Cursus Internet of Things (terugkomdag)
Workshop Micro:bit
Netwerkbijeenkomst Agent-based Modelleren en Simuleren
Cursus Arduino (bijeenkomst 1)
Cursus Arduino (bijeenkomst 2)
Cursus Arduino (bijeenkomst 3)

Aantal deelnemers
10
18
18
10
14
14
14
14
4
19
10
9
9
9

17

18

Cursus Arduino (bijeenkomst 4)
Netwerkbijeenkomst NoSQL en Linked Data
Netwerkbijeenkomst Internet of Things bij Cisco
Natuurkunde
Netwerkbijeenkomst Donkere Materie
Netwerkbijeenkomst Experimenteren met Lucht
Scheikunde
Netwerkbijeenkomst Redeneren binnen Scheikunde
Netwerkbijeenkomst Activerende Werkvormen voor Formatief Toetsen
TOA
Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (bijeenkomst 1)
Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (bijeenkomst 2)
Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (bijeenkomst 3)
Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (bijeenkomst 4)
Netwerkbijeenkomst TOA’s voor TOA’s
Wiskunde
Cursus Analytische Meetkunde (bijeenkomst 1)
Cursus Analytische Meetkunde (bijeenkomst 2)
Netwerkbijeenkomst Congruentierekening
Cursus Effectief Wiskunde Onderwijzen (bijeenkomst 1)
Cursus Effectief Wiskunde Onderwijzen (bijeenkomst 2)
Vakoverstijgend
Netwerkbijeenkomst The Quantum Quest (Wiskunde + Natuurkunde + Informatica)
Netwerkbijeenkomst Leskisten en Sciencelabs
Workshop Gamification
VO-HO aansluitingsbijeenkomst (Scheikunde + Biologie)
Totaal

9
15
14
33
10
13
21
15
15
15
15
45
15
15
11
24
24
24
24
18
30
577

BÈTAPARTNERS ACADEMIE: ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN
Leskisten
Leskist
Blue Energy
De Bodem Leeft
DNA
Genexpressie - Eiwitten
Meetkunde op de Bol
Moderne Materialen - QTC
Muonlab
Plaatsbepaling en Navigatie
Sportprestatie
Veelvlakken
Totaal
Masterclasses
Masterclass
Najaar
Big Data Sciences (bijeenkomst 1)
Big Data Sciences (bijeenkomst 2)
Big Data Sciences (bijeenkomst 3)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 1)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 2)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 3)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 1)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 2)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 3)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 4)
Medische Fysica (bijeenkomst 1)
Medische Fysica (bijeenkomst 2)
Medische Fysica (bijeenkomst 3)
Scheikunde in het Ziekenhuis (bijeenkomst 1)
Scheikunde in het Ziekenhuis (bijeenkomst 2)
Scheikunde in het Ziekenhuis (bijeenkomst 3)

Aantal reserveringen
12
4
4
2
3
1
5
2
6
8
47
Aantal deelnemers
14
14
14
15
15
15
25
25
25
25
15
15
15
18
18
18

Voorjaar
Aardbevingen: Waarom kunnen we die niet Voorspellen? (bijeenkomst 1)
Aardbevingen: Waarom kunnen we die niet Voorspellen? (bijeenkomst 2)
Aardbevingen: Waarom kunnen we die niet Voorspellen? (bijeenkomst 3)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 1)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 2)
Chaos en Dynamica (bijeenkomst 3)
Duurzame Innovaties (bijeenkomst 1)
Duurzame Innovaties (bijeenkomst 2)
Duurzame Innovaties (bijeenkomst 3)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 1)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 2)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 3)
Het Bijzondere Brein (bijeenkomst 4)
Totaal

10
10
10
9
9
9
15
15
15
23
23
23
23
480

Profielwerkstukbegeleiding
Profielwerkstukbegeleiding
Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen (bijeenkomst 1)
Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen (bijeenkomst 2)
Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen (bijeenkomst 3)
EEG onderzoek (bijeenkomst 1)
EEG onderzoek (bijeenkomst 2)
EEG onderzoek (bijeenkomst 3)
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 1)
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 2)
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 3)
Psychobiologie (bijeenkomst 1)
Psychobiologie (bijeenkomst 2)
Psychobiologie (bijeenkomst 3)
Sport en Beweging (bijeenkomst 1)
Sport en Beweging (bijeenkomst 2)
Sport en Beweging (bijeenkomst 3)
Totaal

Aantal deelnemers
18
18
18
23
23
23
10
10
10
15
15
15
6
6
6
216

Sciencelabs
Sciencelab
Chemie van het Keukenkastje
3D Filmworkshop
Energiecrisis
Goochelen met Genen
Indigo
Lab met een Luchtje
Ontwerp en Synthese van Pijnstillers
Forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken
Quantumwereld
Robotica
Sportprestatie
Warme Wetenschap
Wolven en Cheeta’s
Totaal

Aantal deelnemers
30
86
488
28
55
23
27
2518
71
184
174
147
20
3851

Workshops
Workshop
Literatuurworkshops
Statistiekworkshop
Totaal

Aantal deelnemers
882
28
910
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Landelijke activiteiten
Activiteit
Bachelordag (VU)
Biologie Olympiade (UvA en VU)
Girlsday (UvA en VU)
Jet-Net Career Day
Natuurkunde Olympiade Junior (UvA)
Totaal

Aantal deelnemers
400 *
100
198
160 *
28
886

* Dit is een schatting.

BIJLAGE 2: TEAM EN OVERLEGSTRUCTUUR
Stuurgroep Bètapartners
Naam
Alle van Steenis
Agnes Kemperman
Andrea Haker
Dominicus Kamsma
Erica van Langen
Hans Nooij
Karin van Broekhuizen
Merijn Sprenger
Redmer Kuiken (voorzitter)
Stan Poppe
Thilo Kielmann
Projectgroep Bètapartners
Naam
Agnes Kemperman
Bart Groeneveld
Charlotte Clarijs
Koen Peters
Lotte van den Berg
Marleen van der Meer
Melanie Rosenhart
Miranda Overbeek
Monique Jhinnoe

Instelling
Montessori Scholengemeenschap
Bètapartners
HvA
Lerarenopleiding VU
Oscar Romero
Tata Steel
INHOLLAND
Trinitas Gymnasium
ZAAM
Regius College
VU
Instelling
Functie
VU	Programmamanager
UvA	Projectleider Bètapartners UvA
UvA	Projectleider leerlingenactiviteiten UvA
HvA	Projectleider Bètapartners HvA
VU	Netwerkcoördinator en Coördinator Bètasteunpunt
VU	Projectleider leerlingenactiviteiten VU
UvA	Projectleider website, leerlingenactiviteiten UvA,
Reizende DNA-labs en ABE Nederland
VU	Projectleider bedrijvenactiviteiten
VU	Projectleider PAL en Bureaumanager

Vaksteunpuntcoördinatoren
Vaksteunpunt
Naam
Organisatie
Biologie
Nick Vermeulen	St. Michaël College
Informatica
Eelco Dijkstra	Zelfstandige
Natuurkunde
Jasper Reinders	Zelfstandige
NLT	Eveline Wijbenga (per 1 maart 2019)
Comenius College
Modulebeheer NLT	Jolanda Vriend (per 1 maart 2019)
Zelfstandige
TOA’s	Jolanda Vriend
Zelfstandige
Scheikunde	Marjolein Wal (per 1 maart 2019)
Gymnasium Felisenum
Wiskunde
Kees Temme	Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
Ondersteuning Bètapartners
Naam
Amina Ali
Annelies Jansen
Doris Groen
Jitske Nugter
Klaske van Zanden
Maida Ammiwala
Myrthe Detiger

Instelling
VU
VU
VU
UvA
UvA
VU
UvA

Functie
Student-assistent
Secretaresse
Student-assistent
Student-assistent
Secretaresse
Student-assistent
Student-assistent

BIJLAGE 3: LIDSCHOLEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

A. Roland Holst College
Amstelveen College
Amsterdams Lyceum
Baken Park Lyceum
Berlage Lyceum
Bertrand Russell College
Bonhoeffer College
Cartesius Lyceum
Comenius College
Cygnus Gymnasium
Da Vinci College
Damstede Lyceum
Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
Fons Vitae Lyceum
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Gymnasium Felisenum
Helen Parkhurst
Hermann Wesselink College
Hervormd Lyceum Zuid
Hyperion Lyceum
Jac. P. Thijsse College
Jan van Egmond Lyceum
Kaj Munk College
Kennemer College
Lyceum aan Zee
Martinuscollege
Montessori Lyceum Amsterdam
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Oscar Romero
OSG De Hogeberg
Petrus Canisius College Alkmaar
Pieter Nieuwland College
Regius College
RSG Broklede
RSG Wiringherlant
Spinoza Lyceum
St. Ignatius Gymnasium
St. Michaël College
Trinitas Gymnasium
Vechtstede College
Vellesan College
Vossius Gymnasium
Werenfridus
Zaanlands Lyceum

21

22

BIJLAGE 4: OVERIGE
SAMENWERKINGSPARTNERS
Abbott Healthcare Products B.V.

NLT Vereniging

Amsterdam Rainproof

NS

Amsterdam UMC, locatie AMC

NVON

ARCNL

OCW

Audi

Platform Talent voor Technologie

BASF

 olitie Amsterdam,
P
Dienst Specialistische Ondersteuning

Bibliotheek Artis
BMW
Cisco
CMA
Enza Zaden
Fokker
Forbo Flooring B.V.
Gemeente Amsterdam
 eologische Dienst Nederland
G
(onderdeel van TNO)

PWN
ReisVriend
Rijksmuseum
Sanquin
SLO
SMC Pneumatics
Staatsbosbeheer
Stichting Technasium
Teach4Amsterdam

Hessing

Tata Steel

HGG-3D Profiling

Techniekpact

Holland Mechanics

Technobis

IBM

Tergooi Ziekenhuis

Instituut voor Milieu en Gezondheid VU

Tipping Point Ahead

International Flavors & Fragrances

VHTO

Jet-Net

 O-HO netwerken, waaronder U-Talent
V
en Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

KNAW
Lerarenportfolio
Masterplan Techniek
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Nemo Science Museum

VUmc, waaronder Polikliniek Radiotherapie
Waternet
Waterzuivering Heiloo
Yakult Europe B.V.

MEER WETEN?

Ga voor meer informatie
over Bètapartners,
lidmaatschap en ons
actuele aanbod naar onze
website of neem contact
met ons op.

BÈTAPARTNERS

De Boelelaan 1085
Kamer M330
1081 HV Amsterdam
020 59 84 036 (ma, di, do)
bureau@betapartners.nl

WWW.BETAPARTNERS.NL

