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TERUGBLIK BÈTACOÖRDINATORENOVERLEG 19 NOVEMBER 2019  
Gymnasium Felisenum, Marjolein Wal 

Beste bètacoördinator,   
Het Gymnasium Felisenum heeft de bètacoördinatoren deze week ontvangen voor het maandelijkse overleg en 
daarbij een interessant beeld gegeven van twee projecten die uit initiatief van docenten zijn ontstaan, naast de 
onderwerpen vanuit Bètapartners en de Zeepkist.  

Onderstaand het overzicht van de onderwerpen, ook voor degenen die er niet bij konden zijn.  
 
Hartelijke groeten, 
Liliane Bouma, Netwerkcoördinator Bètapartners 
 

Gymnasium Felisenum, ruimte voor bevlogen docenten 
Op het Gymnasium Felisenum krijgen docenten veel gelegenheid en faciliteiten om hun eigen passies in hun 
onderwijs te verwerken. Tijdens het overleg hebben we daar twee voorbeelden van gezien. 

Engineering, leren door te maken 
Voor klas 1 en 2 ontwikkelt een team van docenten op dit moment het nieuwe vak Engineering. Bij dit vak leren 
leerlingen traditionele en vernieuwende maakvaardigheden, en de dingen die op veel scholen bij het vak science 
worden aangeboden. Leren door dingen te ontwerpen en maken staat centraal bij dit vak. Meer informatie? Mail 
Winfried Appelman. De snijplotter die Winfried heeft laten zien is de Silhouette Cameo 3, de software die gebruikt 
wordt voor 2D-design is Inkscape. 

Masterclass fossielen 
Lodewijk Reehorst is gek van fossielen en weet er ook ontzettend veel van af. Om zijn 
passie en kennis te delen met leerlingen heeft hij een masterclass fossielen van 8 
middagen ontwikkeld. Leerlingen kunnen vrijwillig meedoen, en de masterclass is zeer 
populair. Tijdens het overleg hebben we één van de workshops gedaan die hij met de 
leerlingen ook doet, aan de hand van een determinatietabel ‘botten identificeren’. Voor 
het lesmateriaal van de workshop en meer informatie, kun je contact opnemen met 
Lodewijk.  
 
 

Digitale Geletterdheid: Eelco Dijkstra 
Digitale Geletterdheid (DG) is veel in het nieuws tegenwoordig, maar niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. 
Deels betreft het onderwerpen die al lang in het onderwijs zitten, deels zijn het nieuwe onderwerpen. De meeste 
scholen zijn deze nieuwe onderwerpen al aan het invoeren. SLO heeft op de website informatie staan, en in 
Curriculum.nu zijn voorstellen voor kerndoelen uitgewerkt, daar vind je meer details over de inhoud van DG. Het 
ligt voor de hand om DG deels te geven als afzonderlijk vak, en de overige onderdelen te integreren in de andere 
vakken, zowel alfa, beta als gamma. Dit stelt hoge eisen aan de digitale geletterdheid van de docenten en aan de 
coördinatie tussen de vakken. Door dit in een school in een vroeg stadium te coördineren wordt tijd en frustratie 
bespaard en onnodig werk voorkomen. Uit de enquête onder de bètacoördinatoren blijkt dat sommige scholen 
hier al actief mee bezig zijn, en andere scholen nog een serieus begin moeten maken: In ons netwerk kunnen de 

https://silhouettecameo.nl/
https://inkscape.org/
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scholen en docenten dus veel van elkaar leren. Op korte termijn bleek vooral behoefte aan voorlichting en hulp 
bij het opstellen van plannen. Vanuit Bètapartners zoeken we voortrekkers -scholen en docenten- die hier samen 
met ons vorm aan willen geven; Streven is om op de Bètapartnersconferentie op 12 maart een sessie over digitale 
geletterdheid te organiseren. 
 

 

Mededelingen Bètapartners 

Communicatie over activiteiten: informeren en inventariseren wensen 
In de bijeenkomst is kort gekeken naar de afgelopen activiteiten en plannen. De actuele lijst was beschikbaar 
in A3 print, die kun je ook zelf bekijken en afdrukken via deze link (let op: 3 tabbladen) 
OPROEP: Enkele activiteiten in het voorjaar die een practicumlokaal nodig hebben willen we graag 
organiseren op een school, bij wie kan dat?  

Materialenmarkt  
Documenten op de materialenmarkt op de Bètapartners website zijn soms oud, de oorspronkelijke auteurs 
niet altijd bereikbaar. Dat is niet altijd duidelijk voor degene die ze bekijkt, en is frustrerend. We zouden de 
documenten ook op Google Drive kunnen zetten. Bij Biologie heeft de facebook groep bijvoorbeeld een 
Google Drive waar veel op staat. 
OPROEP: Zijn er mensen die in een kleine werkgroep na willen denken over hoe we de materialenmarkt 
vormgeven (Stan Poppe, Regiuscollege, en Anna Los, Spinoza Lyceum hebben zich al aangemeld)? 

Bètapartnersconferentie do 12 maart update 
Op 3 december gaan we het programma van de BP conferentie in elkaar draaien. Wij selecteren de 
workshops/presentaties/lezingen die we die dag gaan aanbieden. Daarna sturen wij het aanmeldformulier 
door naar de werkgroepleider (wie, titel, inhoud, vorm,  hoe lang, tekst voor op website (50 woorden). 
OPROEP: Mail voor 26 november met Monique over je voorstellen voor workshops! 

Hannover Messe Challenge 
ma 20 en di 21 april: 1 dag workshops in Twente, overnachting, en volgende dag samen naar Hannover Messe 
We hebben voor onze regio max 150 plekken voor leerlingen om mee te doen aan de Hannover Messe 
Challenge (ook docenten nodig als begeleiders, leuk!). 
1 begeleider per 7 leerlingen. 
Zie de uitgedeelde folder of www.hannovermessechallenge.nl voor meer info. Monique coördineert dit bij 
ons, je kunt bij haar terecht voor vragen. Bekijk hier de foto impressie van HMC 2019 
OPROEP: informeer je leerlingen, en peil interesse. Inschrijving gaat eind januari 2020 open. Prijs per leerling 
35 Eur. GEEF DAN JE LEERLINGEN (EN BEGELEIDENDE DOCENTEN) OP! 

Vraag van NVON: Is er belangstelling voor sessie over praten met je leerlingen over aard van wetenschap? 
Onderwerp: Het is niet altijd makkelijk om het enthousiasme van bèta-wetenschappers voor hun vak in het 
bèta-onderwijs over te brengen. Leerlingen hebben vaak het gevoel dat er weinig ruimte voor verrassingen en 
eigen creativiteit is. In de sessie ga je met collega’s en filosofen hier op in, en wordt je handiger in het voeren 
van gesprekken in je klas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxxOidH3eK1p0-y_itwbyIg5GLE6QoMys0ZG-Dqd-PI/edit?usp=sharing
http://www.hannovermessechallenge.nl/
https://www.utwente.nl/hannover-messe-challenge/foto-impressie/
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Locatie: Delft, Datum: Voorstel inmiddels bekend: is 28 januari, prijs 25 Eur incl eten :) 
Reactie van de bijeenkomst: ca de helft van de aanwezigen geven aan interesse te hebben.  
OPROEP: Inventariseer alvast de interesse bij je collega’s, mail Liliane voor meer info. 

VSP TOA 
Paul Dolk is onze nieuwe vaksteunpuntcoördinator TOA. Hij is al vrij goed bekend bij onze TOA’s. 

Plakkaat voor aan de muur 
Bureau Bètapartners heeft een ontwerp in de maak. In het overleg zijn de wensen geïnventariseerd. Het 
wordt een doorzichtig bordje met zwarte of witte tekst. We maken nog een goed correct ontwerpbestand. 
Scholen kunnen dit bestand gebruiken om zelf een bordje voor aan de muur te maken, of een bord bij het 
bureau bestellen tegen kostprijs. We gaan offerte aanvragen. Meer info? Neem even contact op met 
bureau@betapartners.nl 

Wensen t.a.v. registratie activiteiten voor lerarenportfolio 
Tot voor kort registreerde BP de activiteiten bij Register Leraar. Inmiddels is er een nieuwe organisatie. 
Registratie is vrij complex en past niet gemakkelijk bij ons soort aanbod binnen het netwerk. Dat zal mogelijk 
nog aangepast worden. 
OPROEP: Ga de komende tijd in je school na wat de wensen zijn, we vragen het bij een volgende BCO uit. 

Zeepkist 

Bouwdoos Zoutformules: Mirjam Bleeker  
Op het Baken Park Lyceum is een bouwdoos voor zoutformules gemaakt (zie foto’s). Indien iemand 
geïnteresseerd is om deze te bestellen, kan men contact opnemen met Chakib Boualili. 

 

OnderwijsArena: Stan Poppe 
Er is behoefte aan goede praktische trainingen over algemene didactiek, ook voor alfa en gammavakken. De 
OnderwijsArena is een ondersteunende organisatie waarin docenten uit de praktijk voor aangesloten scholen 
trainingen organiseren: dichtbij, goedkoop, aansluitend op je eigen onderwijs. Eigen docenten worden 
opgeleid om deze trainingen te geven, bekostiging via aansluiting in het netwerk. 
We organiseren een pilot op het Regius College en het Martinuscollege: 2 a 3 trainingen in de komende 
maanden en zoeken scholen die mee willen doen = docenten naar deze trainingen willen sturen. Opties 
trainingen: https://onderwijsarena.nl/themasessies/    
OPROEP: Welke scholen / docenten doen mee aan de trainingen? Laat je 
teamleider/afdelingsleider/schoolleider contact opnemen met Stan Poppe.  

mailto:bureau@betapartners.nl
https://onderwijsarena.nl/themasessies/
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PAL-junior als bijdrage oplossen lerarentekort: Stan Poppe 
Op veel scholen geven bovenbouw leerlingen bijlessen. Betaald of onbetaald, in een community-structuur of 
individueel. Als je deze leerlingen een cursus geeft over hoe je de bijlessen aanpakt en hoe het werkt bij goed 
onderwijs, verhoog je de kwaliteit van de bijlessen en óók stimuleer je deze leerlingen om te overwegen om 
het onderwijs in te gaan, vooral voor de 2de graadsopleidingen. Dit is PAL-junior! 
OPROEP: Lever als school je bijdrage aan het lerarentekort via PAL-junior. Laat je 
teamleider/afdelingsleider/schoolleider contact opnemen met Stan Poppe. 

LOF project Veldwerk in de stad: Felix Spee 
In het LOF project 'Veldwerk in de stad' (Berlage Lyceum), gaan leerlingen van 3M, 4H en 5V in de eigen, 
urbane omgeving goed, grondig en langdurig natuuronderzoek doen. Start vanuit biologie, en misschien ook 
mogelijk voor scheikunde / natuurkunde. Is ook interessant voor andere stadse scholen, en streven is om 
website op te zetten om structureel materiaal en info te delen.  
OPROEP: Stuur lesmateriaal en lessuggesties naar Felix Spee. 
 
Bèta Studiereis: Herbert van de Voort 
Het Hyperion wil als alternatief voor de culturelere reizen een bèta reis organiseren. 
OPROEP: wie heeft suggesties / contacten voor leuke bestemmingen en activiteiten voor Herbert van de 
Voort?  
 

 

 


