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18 oktober 2019              www.bètapartners.nl 

Beste bètacoördinator, 
 
Het Baken Park Lyceum en het Martinuscollege hebben de bètacoördinatoren deze week ontvangen 
voor het maandelijkse overleg en daarbij elk een interessant beeld gegeven van een ontwikkeling op 
hun school, naast de onderwerpen vanuit Bètapartners en de Zeepkist. Onderstaand het overzicht 
van de onderwerpen, ook voor degenen die er niet bij konden zijn.  
 
Onderstaand in de tekst ook enkele oproepen, de leden van Bètapartners worden gevraagd hierop te 
reageren. Zo halen we met ons allen het meest uit dit netwerk! 
 
Hartelijke groeten, 
Liliane Bouma, Netwerkcoördinator Bètapartners 
 
Het Baken Park Lyceum: ervaringen met het Bèta-lab (Taco Pestman) 
In de Bèta-lab lessen worden sinds 3 jaar de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden voor bio, na en sk 
vakoverstijgend aangeboden met 3 docenten op 2 klassen tegelijk, nu voor klas 1 tm 4. Didactiek: 
scrum, groepswerk, ene helft groep maakt werkplan, andere helft voert uit, alleen eindcijfer telt mee 
voor alledrie vakken. De leerlingen doen onderzoekjes behorend bij de monovakken; maken 
ontwerpen met oa 3D-printing. In de 4de klas doen de lln achtereenvolgens een onderzoek, een 
ontwerp en een vrije keuze. 
In de OB wordt gewerkt met Micro:bit; doet men mee aan de RC-cup (Radiografisch bestuurde 
autootjes, gesponsord door Tata-steel, leerlingen kunnen veel aanpassen, prijzen voor oa design en 
snelheid); Materiaal robotica: Makeblock Makerspace spullen (mooi!!!). Ook kunnen ze mee doen 
met de E-kart wedstrijd (ook gesponsord door Tata!), waar met een team van 10 lln per auto (zowel 
ontwerp als fondsenwerving dus ook voor E&M lln) 3 races per jaar worden gereden. 
 
Martinuscollege: workshop programmeren met de TI-Innovator (Cathy Baars) 
De rekenmachines van Ti (de Nspire en Ti84) kunnen geprogrammeerd worden (Ti Basic, Lua en 
Python) en kunnen daarmee een robuuste hub aansturen. Aan de hub (€ 62) kunnen allerlei 
goedkope sensoren e.d. worden aangesloten. Hierdoor is de investering beperkt. Het Martinus heeft 
klassensets met ook Rovers (auto's, ca  €119) met o.a. afstandssensoren. Het programmeren is ook 
door onderbouw leerlingen te doen, je hebt hierbij niet het gepriegel met draadjes zoals bij Arduino 
(het is wel mogelijk om breadboards aan te sturen). De TiNspire rekenmachine wordt geleverd met 
prettige presentatiesoftware zodat het programmeren klassikaal kan worden voorgedaan, Hierdoor 
zijn de lessen met leerlingen goed te managen, dit hebben de deelnemers zelf ervaren. Er kan een 
veelheid aan projecten (ontwerp en onderzoek) worden gedaan, veel voorbeelden en downloads zijn 
te vinden op de website: https://education.ti.com/nl . TI wil graag sets uitlenen, een project doen of 
helpen bij worskhops, meer info bij Cathy (naast docent ook gecertificeerd T3 trainer)  
 
PWS verkenning voorbereiding bij Bètavakken  
Uit de rondgestuurde enquête, blijken grote verschillen tussen scholen in de aanpak van de 
voorbereidingsfase. In de sessie zijn enkele ervaringen met het traject uitgewisseld en geconcludeerd 
dat we in ons netwerk met het PWS traject nog verder willen gaan met uitwisselen van ervaringen. 
Besloten is om met elkaar materiaal uit te wisselen via de Google Drive, zoals PWS-boekjes voor 
leerlingen, instructies voor docenten en bronnen voor leerlingen zoals overzichten met PWS-
wedstrijden. De aantekeningen van de discussie komen in een moederdocument (in ontwikkeling) 
met verwijzingen naar het materiaal van de scholen. Vanuit de groep komt de suggestie om nog een 
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keer tijd te besteden op een sessie aan het PWS traject, en daar dan ook de PWS-coördinatoren van 
de scholen bij uit te nodigen. 
Guus Harms (Vechtstedecollege), Bert Haalboom (Martinuscollege) en Liliane Bouma (Bètapartners) 
gaan dit oppakken.  
OPROEP: Alle Bètacoordinatoren worden gevraagd om mogelijk interessante documentatie op te 
sturen naar Bureau Bètapartners / Liliane. 
 
 

Mededelingen Bètapartners  
Bètapartnersconferentie donderdag 12 maart 2020 
Bert Haalboom en Guus Harms melden zich aan voor de werkgroep die de conferentie voorbereidt. 
Taco Pestman wil mogelijk meedenken. Er is gebrainstormd over de mogelijke onderwerpen, hebben 
we in aparte lijst gezet.  
OPROEP onderwerpen: graag mailen naar Liliane Bouma 
Mailings vanuit Bètapartners 
Bureau Bètapartners streeft naar minder mails per doelgroep. De aankondigingen worden in 
vakmailings (ca 3 per jaar) geclusterd. Op korte termijn zullen nog herinneringen per activiteit 
worden gestuurd omdat we niet kunnen wachten op de volgende vakmailing. Meld even als je 
problemen of wensen hebt over de mailings.  
TOA voor TOA-dag 
Pieter Nieuwland heeft interesse, contact Tomek van de Watering. Vechtstedecollege heeft 
eventueel ook interesse, contact Guus Harms. 
Hannover Messe 
Op 20/21 april 2020 kunnen leerlingen weer deelnemen aan het Hannover Messe Challenge. Flyers 
worden verstuurd zodra deze beschikbaar zijn. Meer info bij Bureau Bètapartners 
PAL-project (Persoonlijk Assistent Leraar) 
Scholen kunnen aan de slag met deze (minstens 2de jaars) studenten die docenten helpen met het 
onderwijs. Interesse en meer informatie via www.palvoordeklas.nl of mail Maarten-Harm Verburg via 
pal@vu.nl. 
 
Diverse activiteiten 
In de bijeenkomst is de lijst met activiteiten uitgedeeld. Er staan een aantal erg interessante en 
nuttige vakoverstijgende activiteiten  al op korte termijn op de planning.  
OPROEP: attendeer je collega’s op de activiteiten, want een aantal is nog lang niet vol. 
 
Informatica & digitale geletterdheid sessies                                       
Elke maand, inschrijven per sessie  
Netwerken voor informatica docenten en ook ruim gelegenheid voor docenten van andere vakken 
om zich te oefenen in het werken met allerlei ICT, handig voor o.a. ontwerpopdrachten en 
proefopstellingen. Ook voor bespreken van Digitale Geletterdheid vind je hier een platform, wijs je 
collega’s hierop! 
 
Start ma 14 oktober  Coach modelleren, meten, videometen (4 losse sessies)               

Praktische training om handig te worden in het gebruiken van Coach 
Start do 31 oktober       Gamification, 3 sessies                                                                 

Actief aan de slag met gamification voor alle vakgebieden.  
Do 7 november              Bijzondere collecties aan de Turfmarkt                                 

Vakbijeenkomst Biologie waarin we ons verdiepen in de inhoud van de 
collecties en de toepassing in het onderwijs. 

Wo 13 november          VB Duik in een Zwart Gat                                                            
Marcel Vonk neemt ons mee door de actuele inzichten, en we vertalen dit 
samen naar de klas 

Do 21 november            VB Praktische tools voor leren onderzoeken                                       
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Met Saskia van der Jagt worden praktische aanpakken voor leren 
onderzoeken verkend 

Vrij 22 november       Congres Chemie in Amsterdam                                                                
Lezingen en workshops over actueel onderzoek voor docenten met enkele 
van hun bovenbouwleerlingen.  

Do 2 december             VB Eenvoudig formatief evalueren                                                         
Een herhaling van een zeer succesvolle workshop over deze moderne 
didactiek voor alle vakken 

Wo 11 december          VB Toetsvragen ontwikkelen                                                     
Actieve workshop onder leiding van toetsdeskundigen van het CITO 

Do 30 januari                Masterclass Tergooi ziekenhuis bezoek (Bijna vol!) 
Bekijk in het ziekenhuis de toepassing van onze vakkennis 

Di 11 februari               VB Laagdrempelige differentiatie                                                           
 

Zeepkist 
Wel en wee rond informatica opleidingen: Stan Poppe 
Veel scholen willen het vak informatica aanbieden, maar kunnen daarvoor geen docenten vinden. 
Het opleiden van docenten is lastig op dit moment omdat er te weinig scholen zijn die stageplekken 
aanbieden. Inmiddels is er wel interesse van studenten om opgeleid te worden, en het is van belang 
dat we samenwerken om hen een prettig en goed opleidingstraject te bieden. De formele regelingen 
bieden momenteel onvoldoende ruimte, maar er is bereidheid om te komen tot creatieve 
oplossingen.  

Vragen: 
• Wil je met je schoolleider/teamleider/collega informatica bespreken of er een stageplaats 

beschikbaar is vanaf februari? 
• Wil je met je schoolleider/teamleider/collega informatica bespreken of een zij-instromer 

vanaf februari of vanaf begin volgend jaar een aanstelling kan krijgen? 
• Wil je met je collega informatica bespreken of deze als stagebegeleider op afstand een zij-

instromer van een andere school wil begeleiden? 
• Wil je bij je schoolleiding informeren of het aanbieden van het vak informatica door het 

docententekort ter discussie staat en als dat het geval is de schoolleiding vragen zich bij de 
lerarenopleiding op de hoogte te stellen over het aantal studenten dat mogelijk gaat 
afstuderen? 

 
Parallel is er ook een initiatief (mail is 15/10 gestuurd aan jullie schoolleiders) waarin gastdocenten 
informatica  in combinatie met een docent van een ander vak lessen geven. Er is de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij dat project. 
Vanuit Bètapartners wordt binnen enkele weken via een enquête een uitvraag gedaan over de 
bereidheid van onze scholen om een rol te vervullen in dit onderwerp.  
OPROEP: Overleg op korte termijn binnen je school wat jullie zouden kunnen doen in het opleiden 
van meer informatica-docenten. Meer info: neem contact op met Stan Poppe / Liliane Bouma 
 
Onderwijs Arena: Stan Poppe / Ewout Mallon 
Onderwijs Arena is: “Samen bouwen aan een landelijke onderwijsacademie met een groot en breed 
aanbod. Regionaal georganiseerd en gefaciliteerd door trainers die zelf voor de klas staan.” Ook 
binnen ons netwerk zijn er capabele docenten die graag anderen opleiden in onderwerpen als 
digitaal testen, didactisch coachen, effectieve feedback, ICT tools. Met goede begeleiding zullen deze 
trainingen ook effectief zijn. Michel van Ast heeft dit in andere regio’s begeleid en komt naar het 
Regius College voor een bijeenkomst om binnen Bètapartners de Onderwijs Arena te verkennen. 
OPROEP: Op 7 november is op het Regius College een bijeenkomst gepland, vertegenwoordigers van 
andere scholen zijn zeer welkom. Bespreek dit binnen je school, en stuur een mail naar Stan Poppe. 
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Seed Valley: Bert Haalboom (Martinuscollege) 
Seed Valley is een overkoepelende organisatie van zaadbedrijven in Noord-Holland Noord. Zij hebben 
allerlei lesmateriaal en spullen beschikbaar voor lessen over planten en komen graag in contact met 
leraren om aan hun wensen te voldoen. Denk hier ook eens aan bij de PWS-en, je kunt bijvoorbeeld 
een compacte opstelling voor groeien van plantjes lenen. Kijk rond 
op  https://www.seedvalley.nl/docenten/ en https://plant-kracht.nl/. 
 
Testers gezocht voor Na/Sk-methode onderbouw: Bert Haalboom (Martinuscollege) 
André Olivier van RSG Enkhuizen heeft in de afgelopen jaren zelf een methode ontwikkeld voor 
natuur- en scheikunde in de onderbouw. Deze methode is naar eigen smaak in te richten, wordt 
digitaal ondersteund en is ook in het Engels beschikbaar voor TTO-scholen. André is op zoek naar 
collega's die deze methode willen testen en aanpassen. Uiteraard wordt alles gratis beschikbaar 
gesteld. Interesse in een oriënterend gesprek?  
 
Bèta&TechMentality-model workshop (Liliane Bouma) 
Het PTVT kan een workshop verzorgen over het Bèta&TechMentality-model: dit model beschrijft vijf 
verschillende typen jongeren en hoe je hen interesseert voor Bèta en Techniek. Via deze link kun je 
de workshop aanvragen voor bij jou op school. 
 
 

https://www.seedvalley.nl/docenten/
https://plant-kracht.nl/
https://jet-net.nl/nieuws/meer-inzicht-jongeren-betatechmentality-workshop
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