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WIE ZIJN WIJ?

Bètapartners geeft een kwaliteitsimpuls aan het bètaonderwijs door middel van 
kennisdeling en kennisontwikkeling, en verdiepende activiteiten voor leerlingen. 
Zo worden leerlingen geholpen in hun studiekeuze en ervaren een betere 
aansluiting van het VO naar het HO. Ook dragen we bij aan het ondersteunen 
en verrijken van de docent, in samenwerking met de lerarenopleidingen. In het 
Bètapartners netwerk werken de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, 48 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 
2004 samen in de regio Noord-Holland en Flevoland.

In het Bètapartners netwerk wisselen de lidscholen intensief kennis uit en werken ze samen aan 
onderwijsvernieuwing. Een door de school aangestelde bètacoördinator is de brug naar het 
netwerk en zorgt voor de verspreiding van kennis in de school. Zie de onderstaande afbeelding 
voor meer informatie over onze organisatiestructuur.

Docenten en TOA’s kunnen deelnemen aan een breed scala professionaliseringsactiviteiten, en 
leerlingen kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. In de onderstaande afbeelding 
vind je een overzicht van ons aanbod. Lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan 
deze activiteiten; niet-leden betalen voor deelname. Zo bieden wij via onze website  
www.betapartners.nl een platform aan álle scholen om deel te nemen aan de verbetering van de 
aansluiting VO-HO en de professionalisering van docenten. 

Daarnaast zetten wij PAL-studenten in: de Persoonlijk Assistent van de Leraar. Dit zijn studenten 
die op een school de alfa-, bèta- en gammadocent ondersteunen met lesgeven en andere 
onderwijstaken. Zo zorgen PAL-studenten voor werkdrukvermindering bij VO-docenten, en doordat 
de studenten kennis maken met een carrière als docent in het onderwijs, draagt het PAL-project 
ook bij aan een oplossing van het lerarentekort.

Bètapartners maakt onderdeel uit van het overkoepelende netwerk Onderwijspartners Amsterdam 
en omstreken (OPeRA). Daarnaast is Bètapartners onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken. 
Onze gezamenlijke missie is om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen het voortgezet 
en het hoger onderwijs, en zo studiesucces te bevorderen en uitval te verminderen. Tot slot zoekt 
Bètapartners voortdurend beleidsmatige afstemming met partijen als SLO, Techniekpact, Platform 
Talent voor Technologie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
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VOORWOORD
Voor u ligt het Bètapartners jaarverslag 
van het schooljaar 2020-2021 waarin 
48 VO-scholen, VU, UvA en bedrijven 
intensief hebben samengewerkt aan de 
kwaliteit van het bètaonderwijs in de 
regio. Ondanks de coronacrisis hebben 
het afgelopen schooljaar 2821 leerlingen 
en 1602 docenten deelgenomen aan 
onze activiteiten. De meeste activiteiten 
vonden online plaats, maar aan het eind 
van het schooljaar hebben we ook nog 
een aantal activiteiten op locatie kunnen 
organiseren. De eerste fysieke activiteit 
was de Vakbijeenkomst ‘De chemie in 
West-Afrikaanse textiel’ op het Comenius 
College in Hilversum, gevolgd door een 
bijeenkomst over het microbioom van 
planten in Micropia en een excursie naar 
de Marker Wadden. Het was heel fijn om 
elkaar weer live te mogen treffen, hopelijk 
kan dat het komende schooljaar weer 
vaker! 

Kennis en ervaring delen tussen docenten is de 
kern van ons netwerk. Afgelopen jaar is duidelijk 
geworden dat ook wanneer alles anders gaat dan we 
gewend waren, er heel veel flexibiliteit is om kennis 
en ervaring te blijven delen. De mogelijkheden van 
online bijeenkomsten zijn verregaand verkend, 
waarbij de Bètapartnersconferentie als een klapstuk 
vermeld kan worden. Goed bezocht, geheel 
online en met als uitgangspunt kennis en ervaring 
uitwisselen. 

Het afgelopen jaar hebben we een aantal keer 
gehoord dat (het aanbod van) Bètapartners niet 
altijd goed bij scholen bekend is. Dit sterkt ons in de 
gedachte dat we aankomend jaar weer veel meer in 

zullen zetten op kennis delen op meerdere niveaus 
binnen de lidscholen. Een netwerk dat primair 
bedoeld is voor docenten is afhankelijk van de 
facilitering van de schoolleiding. En de schoolleiding 
zal eerder faciliteren als de meerwaarde van een 
netwerk als Bètapartners duidelijk is. Concreet 
betekent het dat we komend schooljaar weer 
schoolbezoeken in gaan plannen en dat we ons 
promoteam – dat op scholen langsgaat om te 
vertellen over de Bètapartnersactiviteiten - meer 
gaan inzetten.  

In dit jaarverslag kunt u terugkijken op het 
schooljaar 2020-2021. En op de wijze waarop er 
naast de enorme inspanningen die door de scholen 
geleverd zijn - door docenten, leerlingen, TOA’s, 
ondersteunend personeel en management - er ook 
nog ruimte gevonden werd om deel te nemen aan 
activiteiten van Bètapartners. Naast die activiteiten 
werd, onder de vlag van het overkoepelende netwerk 
OPeRA (Onderwijspartners Amsterdam e.o.), dit 
schooljaar ook weer een nieuwe stap gezet richting 
de verbreding van de Vaksteunpunten naar de alfa- 
en gammadomeinen. En we hebben de Reizende 
DNA-labs beter ingebed in onze organisatie.  

Net als altijd waren de activiteiten van ons netwerk 
voor alle scholen toegankelijk (voor niet-lidscholen 
tegen betaling). Opdat we zoveel mogelijk gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Na de 
zomervakantie gaan we hiermee door. In welke vorm 
gaan we ontdekken. Online? Vast en zeker voor een 
deel. Fysieke bijeenkomsten? Ongetwijfeld. 

Bart Groeneveld, namens Team Bètapartners
 
Amsterdam, juli 2021
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UIT DE STUURGROEP 
BÈTAPARTNERS 
Het netwerk Bètapartners valt onder 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: medewerkers van de bètafaculteiten van 
de UvA en VU, rectoren en een teamleider van de VO-scholen, 
medewerkers van de lerarenopleidingen van de VU en UvA en 
een adviesfunctie vanuit het bedrijfsleven. Daarmee ligt het 
eigenaarschap van het netwerk zowel bij het VO als het HO. 

Het afgelopen jaar heeft de stuurgroep vijf keer vergaderd onder 
het voorzitterschap van Redmer Kuiken (Stichting ZAAM).  
De volgende onderwerpen stonden onder andere op de agenda:

• Voortgang verbreding naar vaksteunpunten voor de alfa- en 
gammadomeinen

• Ontwikkelingen rondom studentinzetopschool.nl
• Urban Education: Bètapartners en Amsterdamse initiatieven
• Beleidsagenda: Opzet evaluatie huidige beleidsagenda en  

inventarisatie van speerpunten voor 2022-2027
• Informatica in het VO
• Onderzoek naar de bekendheid van bètastudies  

bij VO-docenten

STUURGROEPLID 
AAN HET WOORD
ALLE VAN STEENIS 
(BESTUURDER MONTESSORI 
SCHOLENGEMEENSCHAP 
AMSTERDAM, LID VAN DE 
BÈTAPARTNERS STUURGROEP 
SINDS 2014)

“Waar leraren leren, leren leerlingen 
beter!” Met dit motto maak ik graag 
duidelijk hoe belangrijk het is dat 
professionals in het onderwijs zich 
voortdurend ontwikkelen. Dat heeft 
namelijk effect op hun eigen handelen 
en effectiviteit, en daarmee ook op 
de leerhouding van hun leerlingen. 
Lerende docenten laten ook zien hoe 
kleurrijk het leraarsberoep kan zijn. 
Er zijn immers vele loopbaanpaden 
en vele terreinen waarop docenten 
zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 
Dat kleurrijke palet van mogelijkheden 
krijgt gelukkig steeds meer aandacht. 
Ik word daar blij van. Op deze manier 
versterken wij het beroep van de 
leraar. En laat dit ook gelden voor 
lerarenopleiders, andere universitaire 
docenten, maar ook schoolleiders en 
andere leiders in het onderwijs.

Het gaat dan uiteindelijk natuurlijk 
over dat effect op leerlingen. Ik 
spreek dan graag over het leren 
van leerlingen. Met de ambiguïteit 
die in deze zin ligt. Het gaat erom 
dat leerlingen leren, dat is evident. 
Maar het gaat er ook om dat wij van 
leerlingen leren. Dat wij open staan 

voor hun inbreng en van daaruit 
reflecteren op ons eigen handelen. 

Dit is misschien wel de corebusiness 
van Bètapartners. Bètapartners is 
immers al jaren een effectief netwerk. 
En niet zomaar een netwerk. In 
2021 vormen 48 VO-scholen en 
de twee universiteiten in onze stad 
Amsterdam dit inspirerende netwerk. 
Samen vormen wij een heel groot 
leernetwerk waarbinnen collega’s hun 
kennis en ervaring delen. 

Leernetwerken zijn een potentieel 
krachtige vorm van leren. 
Bètapartners wil expliciet zo’n 
leernetwerk zijn, of misschien wel 
een verzameling van leernetwerken. 
Informeel leren, ofwel het leren 
door uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen collega’s, wordt 
erkend als een belangrijke vorm van 
professionalisering. Dit informele 
leren is vooral van belang in 
professionele beroepen waarin veel 
praktijkkennis nodig is om het werk 
goed te kunnen doen. Het onderwijs 
is bij uitstek zo’n sector, waarin 
leraren op basis van hun vak- en 
pedagogisch-didactische kennis in 
de praktijk in iedere situatie voor een 
specifieke oplossing moeten kiezen. 
En ook voor het informele leren geldt 
dat dit niet beperkt blijft tot de leraar, 
maar dat het ook een krachtige 
vorm van leren is voor schoolleiders, 
lerarenopleiders, TOA’s, universitaire 
docenten e.d.

Bètapartners biedt uiteraard ook 
manieren om formeel te leren. Dit 
middels Vakbijeenkomsten en 
trainingen. Of bijvoorbeeld door 
inspirerende workshops tijdens de 
Bètapartnersconferentie.

Als lid van de stuurgroep van 
Bètapartners ben ik er trots op 
dat deze informele en formele 
leertrajecten doorgang konden 
vinden in de weerbarstige tijden van 
een grote pandemie. Waar leraren 
en opleiders uitgedaagd werden hun 
lesaanbod en opleidingen in zwaar 
weer anders aan te bieden dan 
voorheen, vonden ook wij andere 
manieren om elkaar te ontmoeten. 
De Vaksteunpunten bleven actief. 
Ontmoeting en uitwisseling vond 
nieuwe vormen. Het VO-HO netwerk 
dat wij zijn bleek krachtig en sterk. En 
we droegen ons steentje bij aan de 
ontwikkeling van een netwerk voor 
alfa-, gamma- en kunstdocenten, 
dat wellicht straks bekend zal 
staan onder de naam TMC (Taal, 
Maatschappij en Cultuurpartners). 
Laten we hopen dat de HBO-
instellingen zich, net als in het 
verleden, opnieuw aan zullen sluiten. 
Immers: Netwerkleren kan alleen 
maar samen.”
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ACTIVITEITEN 
EXCLUSIEF VOOR 
LIDSCHOLEN 

BÈTACOÖRDINATORENOVERLEGGEN
De uitwisseling tussen onze lidscholen vindt 
plaats via het Bètacoördinatoroverleg dat dit 
schooljaar zes keer gehouden is. Daarbij komen het 
Bètapartners team, de Vaksteunpuntcoördinatoren, 
de bètacoördinatoren van de scholen, 
vertegenwoordigers van de aangesloten HO-
instellingen en overige genodigden samen. 
Vergeleken met vorig jaar is er één bijeenkomst 
minder gehouden vanwege de tijdsdruk bij docenten 
door de corona-situatie. 

Jammer genoeg konden dit jaar de Bèta-
coördinatorenoverleggen niet op fysieke locaties 
zoals scholen plaatsvinden, maar zijn ze online 
gehouden. De tijdsduur is sterk ingekort, omdat 
online vergaderen erg vermoeiend is. Daardoor was 
er veel minder ruimte voor persoonlijk contact dan 
in reguliere jaren. De bijeenkomsten zijn gehouden 
in Zoom met daarnaast een Google-presentatie met 
alle sheets. Regelmatig is uiteen gegaan in breakout 
rooms om onderwerpen door te spreken. 

De opkomst was dit jaar, ondanks de corona-
perikelen, zeer goed. Het vervallen van de reistijd 
speelde daarbij een grote rol. Daarom hebben 
we besloten om voortaan een deel van de 
bijeenkomsten online te blijven organiseren.  

Op het aanmeldformulier voegen we meestal ook 
een korte enquête toe over een specifiek onderwerp. 
Daarmee krijgen we een beeld van wat er op de 
scholen speelt en welke behoeftes er zijn. De 
uitkomsten worden met de deelnemers gedeeld.

Van elke bijeenkomst wordt een terugblik gemaakt 
met een compacte samenvatting, linkjes en 
verzoeken aan de bètacoördinatoren. Deze terugblik 
dient als aantekeningen-/actiepuntenlijst voor de 
bètacoördinatoren, waarmee ze actief aan de slag 
kunnen gaan op school.

ONDERWERPEN IN HET BÈTAPARTNERS 
NETWERK 2020-2021
Naast de standaard onderwerpen zoals 
mededelingen, het aanbod van Bètapartners 
en de Zeepkist, waarbij de deelnemers allerlei 
onderwerpen inbrengen, stond meestal een 
informatief onderwerp op de agenda. Op de 
Bètacoördinatorenoverleggen zijn onder andere de 
volgende onderwerpen aan bod gekomen:
• Uitwisselen van tips en ervaringen met online 

en hybride lesgeven
• Ondersteuning bij het begeleiden van een 

profielwerkstuk
• Aangepaste PTA’s voor het komende schooljaar
• Demo Grasple oefensoftware
• Verwachtingen voor het eindexamen
• Plastic Soup Foundation
• NOVA: Astronomie voor het VO
• De nieuwe website profielwerkstuk.nl

COLLEGETOURS
In de Collegetours werken lidscholen en bedrijven 
samen in de regio. Zij ontwikkelen bedrijfsbezoeken 
voor bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel 
vakinhoud als loopbaanoriëntatie. In 2020-2021 
participeerden er 25 docenten (van 23 scholen) in 
de Collegetours, in vijf regio’s: Amsterdam, Gooi- en 
Vechtstreek, Kennemerland, Noordkop, Zaanstreek 
en Waterland. De docenten kwamen in totaal 
zestien keer bij elkaar om te overleggen over de 
Collegetours, steeds in de hoop dat het mogelijk zou 
zijn om dit schooljaar nog een fysiek bedrijfsbezoek 
te kunnen organiseren. Helaas bleek dit uiteindelijk 
niet mogelijk, vanwege alle coronamaatregelen. 

De meeste docenten waren het er over eens dat 
een online Collegetour geen optie was, omdat het 
juist gaat om de locatie en de beleving. “Een online 
Collegetour heeft weinig meerwaarde. Je kunt dit 
goed vergelijken met een achtbaan. Een ritje in een 
achtbaan vanachter je computer is natuurlijk veel 
minder leuk dan wanneer je erin zit!” aldus één van 
de Collegetourdocenten. Wel zijn er alvast plannen 
gemaakt voor het volgende schooljaar, waarin we de 
Collegetours hopelijk weer als vanouds op kunnen 
pakken.

7

Alle
 va

n S
te

en
is

De online Bètacoördinatoren-
overleggen in februari 2021



PAL: PERSOONLIJK 
ASSISTENT VAN DE 
LERAAR
Vanwege het lerarentekort heeft Bètapartners, 
ondanks dat er op dat moment geen subsidie voor 
was, in 2019 het initiatief genomen om het project 
Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) weer op 
te starten. In het afgelopen schooljaar is dit project 
weer verder uitgebouwd. PAL-studenten zitten in 
het tweede deel van hun eerste bachelorjaar of 
zijn verder in hun opleiding aan de VU of UvA, en 
werken doorgaans vier tot acht uur per week op een 
VO-school. Hier ondersteunen ze docenten bij het 
lesgeven of voeren ze andere onderwijstaken uit. 
Anders dan in eerdere projecten, zijn de studenten 
als ondersteunend personeel in dienst op de school 
waar zij als PAL werken. Het idee hierachter is dat 
scholen dan bewuster kiezen voor de inzet van PAL-
studenten. Voor studenten biedt een baan als PAL 
een mooie kans om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met een baan in het voortgezet 
onderwijs. 

VERBREDING NAAR ALFA, BÈTA EN GAMMA
Waar er in schooljaar 2019-2020 alleen bètastudenten 
werden ingezet, zijn hier in 2020-2021 ook alfa- en 
gammastudenten van de VU en UvA aan toegevoegd, 
die ingezet worden in Noord-Holland en Flevoland. 
Om deze brede studenteninzet te faciliteren, werkten 
we actief samen met Mathilde Spruyt (projectleider 
PAL alfa/gamma, Pre-University College, VU) en 
Suzanne Adema (coördinator aansluiting VO-WO 
Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA). Om PAL-
studenten een vliegende start te bieden voor de start 
van hun werkzaamheden, is er in samenwerking met 
de lerarenopleidingen van de VU (Niels Ypenburg) 
en de UvA (Laura Kubbe) een startcursus opgezet. 
Deze verplichte startcursus is ook de start van de 
PAL-studentencommunity, waar studenten onderling 
ervaringen kunnen uitwisselen en terecht kunnen voor 
verdere tips tijdens terugkommomenten.

LANDELIJKE VERBREDING
Naast de lokale verbreding van PAL, heeft Maarten-
Harm Verburg (projectleider PAL bèta) in november 
2020 ook een landelijke samenwerking opgezet, 
samen met Ralph Meulenbroeks van de Universiteit 
Utrecht. In deze samenwerking, die op het moment 
van schrijven bestaat uit acht universiteiten en 
drie not-for-profit initiatieven, worden ervaringen 
uitgewisseld over de studenteninzet in het voortgezet 
onderwijs. Deze samenwerking wordt onder andere 
ondersteund door de Vereniging van Hogescholen, 
Vereniging van Nederlandse Universiteiten en VO-
raad. 

In februari 2021 vroegen de VSNU en VO-raad of deze 
landelijke samenwerking zou kunnen ondersteunen 
bij het wegwerken van de door corona ontstane 
leerachterstanden bij eindexamenkandidaten.

Daarom is in korte tijd het platform 
www.studentinzetopschool.nl gelanceerd, dat in 
de periode tot de eindexamens ondersteuning 
heeft geboden op diverse scholen in Nederland. 
Vanuit ons PAL-project hebben ongeveer tien 
studenten zich ingezet in de ondersteuning van 
eindexamenkandidaten. Evenals bij de ondersteuning 
bij andere jaarlagen, waren er soms uitdagingen 
tijdens de periode dat het voortgezet onderwijs 
afstandsonderwijs verzorgde. Maar de betrokken 
studenten en leerlingen hebben zich flexibel 
opgesteld en zijn hier tot werkbare oplossingen 
gekomen. In schooljaar 2021-2022 zal het platform 
wederom worden ingezet voor kennisuitwisseling en 
ondersteuning op scholen.

CIJFERS EN ERVARINGEN 
Ondanks de aanpassingen in het onderwijs vanwege 
corona, hebben diverse PAL-studenten gelukkig toch 
kunnen ondersteunen in het voortgezet onderwijs. 
Ten opzichte van schooljaar 2019-2020, is de 
bètapoule meer dan verdubbeld en dit geldt eveneens 
voor het aantal werkende PAL-studenten (zie de 
grafieken op de volgende pagina). 
Ook voor de alfa- en gamma-studentenpoule zijn 
de aantallen sterk gestegen, sinds de start van het 
werven onder alfa- en gamma-studenten. 

8 KONINGIN MÁXIMA OP 
WERKBEZOEK

Het landelijke initiatief studentinzetopschool.nl, waar 
ons PAL-project onderdeel van is, heeft ook Koninklijke 

aandacht gekregen. Op dinsdagmiddag 13 april 2021 
heeft er een digitaal gesprek tussen diverse betrokkenen 

en Koningin Máxima plaatsgevonden! Het gesprek met 
de Koningin was bijzonder en interessant. De Koningin 
was enthousiast over alle initiatieven en moedigde de 
ondersteuning door studenten in het VO schoolbreed 

aan. Ook in het kader van het lerarentekort ziet ze veel 
mogelijkheden voor dit initiatief. 

Naast de organisatie waren er ook enkele leerlingen, een 
PAL-student, een rector en een lerarenopleider aanwezig, 

die over hun ervaringen vertelden. Al met al complimenten 
voor het gedane werk, ook richting alle betrokkenen die niet 

aanwezig waren maar wel betrokken zijn bij 
PAL/studentinzetopschool! 

Koningin Máxima op online werkbezoek
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Aantal op een school werkzame studenten

Bij het werken als PAL blijft matchen van groot 
belang. Daarnaast was het thuisonderwijs ook voor 
studenten impactvol, waardoor hun beschikbaarheid 
varieerde. Door de combinatie hiervan bleef het 
aantal werkzame studenten achter op het aantal 
studenten in de poule.

Terugkijkend op schooljaar 2020-2021 zijn zowel 
de PAL-studenten als de betrokken VO-scholen 
overwegend positief. Niet alleen het voortgezet 
onderwijs, maar ook de PAL-studenten werd om 
veel flexibiliteit gevraagd door alle opgelegde 
coronamaatregelen. Zeker in de periode zonder 
onderwijs op school, zorgde dit er soms voor dat 
scholen naar manieren zochten om studenten online 
in te zetten. Net zoals bijles in groepjes op school, 
was het ook mogelijk om online bijles te verzorgen. 
Studenten hadden in dit geval niet altijd de (fysieke) 
lesboeken bij de hand, maar leerlingen losten dit 
op door het versturen van foto’s. In elk geval zijn 
de meeste studenten ook in staat geweest om op 
school zelf te ondersteunen. Over het algemeen 
ondersteunden studenten bij de reguliere lespraktijk, 
op leerpleinen en bij het wegwerken van de door 
corona ontstane leerachterstanden. 

LANGETERMIJNVISIE
Alle in het afgelopen jaar opgedane ervaringen zijn 
een goede bron om het PAL-project in het volgende 
schooljaar verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd zullen 
we ook een langetermijnvisie tot 2025 ontwikkelen. 
Centraal staat het verder opschalen van het aantal 
werkende PAL-studenten en het uitvoeren van 
onderzoek naar de effecten, vanwege het snel 
toenemende lerarentekort. Verder wordt er op de 
achtergrond aan een duurzame en gelijkwaardige 
borging binnen de VU en UvA gewerkt. Uiteindelijk 
moet PAL de eerste stap worden binnen een 
meertrapsraket richting het mooiste beroep van de 
wereld: docent in het voortgezet onderwijs.
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PAL-STUDENT: QUINTEN
“Het afgelopen schooljaar was ik werkzaam als PAL-

student bij het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) in Amsterdam 
en daarnaast ben ik vierdejaars bachelorstudent natuur- 

en sterrenkunde aan de UvA en VU. Het HLZ heeft ons 
voornamelijk ingezet om de leerlingen te helpen bij het maken 

van hun huiswerk in de studiezaal. Deze zaal is open van 
13.30 tot 17.30 uur en dan komen er per dag ongeveer 20 

leerlingen die vragen stellen over voornamelijk bètavakken. 
Naast deze vorm van huiswerkbegeleiding doe ik enkele 

klusjes voor docenten, zoals het bespreken van een toets 
met een enkele leerling of het nakijken van huiswerk. Ik 

heb het erg naar mijn zin en het is vooral fijn om even wat 
afwisseling te hebben van het huiswerk wat ik normaal krijg 

binnen mijn opleiding.” 

Aantal bèta-PAL-studenten

Quinten



HET HYBRIDE 
ONDERWIJS VAN 
SCHEIKUNDEDOCENT 
EVELINE BUS

Bij veel docenten 
leefde dit schooljaar 
de vraag hoe je 
hybride onderwijs 
aanpakt. Hoe laat 
je leerlingen die 
vanuit huis de les 
volgen, meekijken 
en meedoen? In 
november 2020 
vertelde Eveline Bus, 
scheikundedocent op 
het Berlage Lyceum 
in Amsterdam, 
over haar hybride 
onderwijs ten tijde 
van corona:

“Om een leerling die vanwege lichte klachten, of 
klachten van een familielid, noodgedwongen thuis 
moet blijven toch bij de lessen te betrekken, werkt 
het Berlage Lyceum met een ‘buddysysteem’. 
In elke mentorklas zijn tweetallen gemaakt die 
verantwoordelijk voor elkaar zijn indien één van de 
twee thuiszit. De leerling op school zorgt voor een 
live videoverbinding voor iedere les via een iPad (alle 
leerlingen hebben een iPad en er zijn leentoestellen). 
De leerling zit vooraan en schuift de iPad mee met 
de docent. Docenten hoeven hier dus verder niets 
voor te doen. Zij bereiden hun les op een normale 
manier voor, zonder dat zij iets online hoeven zetten. 
Verder delen we lesmateriaal, zoals PowerPoint 
presentaties en werkbladen, zoveel mogelijk met de 
leerlingen via Google Classroom.  

Nadelen van het buddysysteem zijn dat de leerling 
thuis niet echt kan meedoen met de les, en dat 
de buddy in de klas afgeleid kan worden en soms 
ook de andere klasgenoten. Dit gebeurt vooral 
in de onderbouw. Deze leerlingen ken ik nog niet 
goed, zo aan het begin van het schooljaar. Voor 
hen is scheikunde een nieuw vak, dus ze weten 
nog niet precies wat ze er voor moeten doen. Ook 
is interactie met de leerlingen thuis lastig, omdat 
dit niet direct gaat, maar via de leerling die in de 
klas zit. Soms komt er wel een vraag op die manier. 
De voordelen van het buddysysteem zijn dat de 
leerlingen mee kunnen luisteren met de uitleg en 
daarbij geen achterstand oplopen, en dat het als 
docent geen extra moeite kost.

Daarnaast heb ik één keer in de week een 5 vwo 
klas tijdens het negende uur. Doordat er nu relatief 
veel lesuitval is en we niet willen dat leerlingen 
onnodig lang op school rondhangen, geef ik deze 
les vaak ook in een hybride vorm. Dan start ik een 
Google Meet op, deel de presentatie (of een video/
animatie) en richt mijn camera op het whiteboard. Zo 
kunnen de leerlingen thuis meekijken. Google Meet 
gebruikten we ook tijdens het afstandsonderwijs, 
dus ik had daar al ervaring mee. Het kost mij niet 
veel tijd om dit aan het begin van de les aan te 
zetten. Dit geldt niet voor alle docenten en daarom is 
dit niet de standaard werkwijze bij ons op school.

De hybridevorm via Google Meet werkt prima in een 
bovenbouwklas waarvan ik de leerlingen nog ken 
van het vorige schooljaar. De leerlingen die graag 
thuis leren, kunnen dat doen, en ze kunnen vragen 
stellen via de chat. De leerlingen die veel vragen 
willen stellen in de klas, hebben nu de kans om extra 
aandacht te krijgen. Het nadeel van deze methode 
waarbij de helft thuis zit en de andere helft in de 
klas, is dat ik als docent vooral interactie heb met de 
leerlingen in de klas. Ik kijk af en toe in de camera en 
herhaal wat ze moeten doen of ik vraag of er thuis 
nog vragen zijn.  

Ik zie hybride lesgeven nu vooral als een 
noodoplossing. De leerlingen vinden het fijn dat ze 
de kans krijgen om de uitleg mee te krijgen als ze 
noodgedwongen thuis zitten. Als de coronacrisis 
voorbij is, zou ik de mogelijkheden van hybride 
onderwijs willen blijven gebruiken bij klassen die 
drie keer in de week les hebben. Er kan dan één les 
in de week hybride gegeven worden. Dit moet dan 
een les zijn waarin opgaven worden besproken of 
waarin een korte, eenvoudige uitleg wordt gegeven. 
De leerlingen die willen, komen dan wel naar de klas, 
zodat zij in een rustige sfeer veel aandacht kunnen 
krijgen. Ik zou het niet doen aan het begin van het 
schooljaar met een nieuwe klas, want het duurt even 
voordat ik de leerlingen ken en dat werkt het beste 
in de klas. 

Andere docenten zou ik vooral aan willen raden om 
met je collega’s je aanpak voor hybride onderwijs 
te bespreken, zodat iedereen hetzelfde doet en niet 
iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.” 

Eveline Bus heeft na haar studie scheikunde in 
Utrecht een promotieonderzoek gedaan aan de ETH 
Zurich. Daarna heeft ze ruim tien jaar gewerkt bij 
Albemarle Catalysts in Amsterdam. Als tussenstap 
heeft ze de lerarenopleiding gedaan aan de VU 
in de stagevariant. Nu werkt ze ruim een jaar als 
scheikundedocent op het Berlage Lyceum, en geeft 
ook Nask2 aan 3 mavo en Chemistry aan 3 vwo. 
Ze is in het onderwijs gaan werken, omdat ze het 
leuk vindt om haar kennis en enthousiasme over 
scheikunde over te brengen. 
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ACTIVITEITEN 
VOOR DOCENTEN 
EN TOA’S
CONFERENTIES
In schooljaar 2020-2021 organiseerde
Bètapartners weer de jaarlijkse
Bètapartnersconferentie. Daarnaast is
Bètapartners nauw betrokken bij de 
organisatie van congressen voor docenten 
vanuit een specifiek vak. 
Ook leerlingen met een grote
interesse voor dat vak nodigen we altijd 
uit om deel te nemen. In het schooljaar 
2020-2021 waren er bijeenkomsten voor 
natuurkunde, wiskunde, scheikunde en 
biologie.

BÈTAPARTNERSCONFERENTIE
Op 18 maart 2021 vond de Bètapartnersconferentie 
- geheel online - plaats, met als thema ‘Een nieuwe 
lente, een nieuw geluid’. Tijdens de opening 
kwamen, na een bijdrage van Freek Vonk, de 
rectoren van de VU en UvA (Vinod Subramaniam 
en Karen Maex) aan het woord. Deze twee bèta’s 
(Elektrotechniek) benadrukten dat voor leerlingen 
helder gemaakt moet worden dat de verschillende 
vakken tegenwoordig intensief samenwerken in 
actueel onderzoek. Daarnaast gingen zij in op het 
belang van goede en enthousiaste docenten in het 
VO, en de rol van de universiteiten daarbij. 

De keynote van Jacob de Boer (hoogleraar 
milieuchemie en toxicologie) ging over schadelijke 
stoffen zoals PFAS die we in grote hoeveelheden 
in het milieu terecht laten komen, en helemaal 
niet gemakkelijk kunnen verwijderen. Grote 
gevolgen voor onze eigen gezondheid zijn daarmee 
onvermijdelijk. De 235 toehoorders zullen hiermee 
ongetwijfeld rekening gaan houden bij het beslissen 
over de aankoop van nieuwe spullen!
 
In de 21 interactieve parallelsessies over 
onderwerpen als virtuele labs, de  
profielwerkstuk.nl website en quantumcomputers 
hebben de deelnemers veel opgestoken. De 
schoolleiders spraken over de ontwikkeling van 
een netwerk voor de alfa- en gammavakken. Na 
een introductie door Robbert Dijkgraaf bespraken 
de deelnemers o.a. de rol van de teamleider bij 
de ontwikkeling van docenten en het belang van 
samenwerking tussen vakken.

VIVA FYSICA
Traditiegetrouw sluiten een aantal lezingen aan bij de 
Nobelprijs van het betreffende jaar. Ook dit jaar was 
het weer mogelijk het onderwerp van de Nobelprijs 
te koppelen aan onderzoek dat in Amsterdam wordt 
gedaan: zwarte gaten. Daarnaast was Daniel Bonn 

(wetenschapper van de UvA) het afgelopen jaar veel 
in het (internationale) nieuws met zijn onderzoek 
naar aerosolen. Tijdens het congres deelde hij de 
uitkomsten van zijn onderzoek met de deelnemende 
121 docenten en 280 leerlingen. 

Aangezien Viva Fysica online plaatsvond, konden 
veel excursies en workshops niet plaatsvinden. 
Wel gaf deze online editie de gelegenheid om op 
‘excursie’ te gaan naar CERN. De 
deelnemers werden meegenomen 
op een wandeling die leidde naar 
de hal waar de opstellingen staan 
waarmee de Higgs deeltjes worden 
gedetecteerd. De lezingen en 
rondleiding zijn online terug te kijken 
(scan de QR-code).

LEVE DE WISKUNDE
Een online editie met interessante  
sprekers die vertelden over 
wiskundeonderzoek in Amsterdam. 
55 docenten uit heel Nederland 
kregen hierdoor de mogelijkheid om 
mee te kijken. Een ander voordeel 
van online: docenten konden met 
hun hele klas meekijken en luisteren. 
En deden dat ook met 90 leerlingen. 
De lezingen zijn terug te kijken via 
onze website (scan de QR-code).

CHEMIE IN AMSTERDAM
Ook voor de scheikundigen was 
een online editie ontwikkeld. In vier 
filmpjes lichtten wetenschappers 
hun onderzoek toe waarin 
duurzaamheid centraal staat. De 
filmpjes zijn terug te kijken via onze 
website (scan de QR-code).
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De afsluiting van de Bètapartnersconferentie

Viva Fysica

Leve de Wiskunde

Chemie in Amsterdam
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LEVE DE BIOLOGIE
Dit jaar geen ‘Leve de Biologie’. In plaats daarvan 
organiseerde het Vaksteunpunt Biologie een 
excursie naar de Marker Wadden. Op 1 juli 2021 
vertrokken 25 docenten op een platbodem 
richting dit nieuwe natuurgebied. Aan boord ook 
dr. Harm van der Geest (UvA) die onderzoek doet 
aan de ontwikkeling van het sediment rondom de 
Marker Wadden. Hij vertelde over zijn onderzoek 
en over de ontwikkeling van een mooi stuk nieuwe 
natuur. Daarnaast waren er vogelgidsen mee die 
de docenten wezen op de enorme vogelrijkdom. 

ONLINE SEMINARREEKS: NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN IN KANKERONDERZOEK
In samenwerking met U-Talent en het UMC 
Utrecht organiseerden we in oktober t/m 
december 2020 vier online seminars voor 31 
biologie-, NLT- en scheikundedocenten. Vier 
vooraanstaande wetenschappers verzorgden 
lezingen op het gebied van actueel moleculair 
kankeronderzoek, en na elke lezing maakten we een 
vertaalslag naar de klas. Op het programma stonden 
Mechanismen die ons genoom stabiel houden 
(door Dr. Ir. Puck Knipscheer), Ontwikkelingen 
rondom imaging technologieën (door Frank Bos 
PhD), Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en 
leefstijlconsequenties (door Prof. Dr. Boudewijn 
Burgering) en Organoids in de kliniek (door Dr. 
Jeanine Roodhart). 

“De seminarreeks had uiteenlopende onderwerpen 
en doordat de sprekers recente informatie gaven, 
is het echt een update van mijn kennis. Door de 
gebruikte voorbeelden is het voor mij nu makkelijker 
om leerlingen met gerichte vragen te helpen. Online 
heeft meestal niet mijn voorkeur, maar het scheelde 
veel tijd en door de opnames kan ik alles nog een 
keer op mijn gemak terugkijken,” aldus één van de 
deelnemers. Een andere deelnemer vult aan: “Het 
was vooral een update van de vakkennis, zodat 
je tijdens de uitleg relevante ontwikkelingen kunt 
aanhalen. Hier en daar ook een idee om te gebruiken 
in de klas, maar het gaat vooral om die extra kennis 
waardoor je buiten het boek kunt treden.”

ACTIVITEITEN IN HET BÈTASTEUNPUNT
In het Bètasteunpunt zijn Vaksteunpuntcoördinatoren 
(VSP-coördinatoren) actief voor Biologie, 
Informatica, Digitale Geletterdheid, Natuurkunde, 
NLT, Scheikunde, TOA en Wiskunde. De VSP-
coördinatoren zijn meestal gedetacheerd vanuit 
een school en zijn vier tot acht uur per week 
beschikbaar. De VSP-coördinator onderhoudt 
contacten met de wetenschappelijke staf in het 
hoger onderwijs, lerarenopleidingen, docenten en 
TOA’s in de scholen en VSP-coördinatoren in de 
andere delen van het land. Op basis van de wensen 
uit de scholen zorgt het Vaksteunpunt voor:
• Organiseren van professionaliseringsactiviteiten
• Faciliteren van samenwerking tussen scholen 

en docenten 
• Verzamelen en verspreiden van voor docenten 

relevante informatie 
• Ontwikkelen van materiaal

PROFESSIONALISERINGSACTIVITEITEN
Professionaliseringsactiviteiten hebben 
onderwerpen als vakdidactiek, vakkennis, 
actueel onderzoek, practicum, bedrijfsbezoeken, 
overige contexten en aansluiting VO-HO. Er zijn 
workshops, cursussen en Vakbijeenkomsten. De 
Vakbijeenkomsten hebben een tweeledig doel: 
enerzijds wordt een onderwerp behandeld en 
de toepassing in de les besproken, anderzijds is 
er gelegenheid voor onderling contact, zodat de 
docenten elkaar weten te vinden en een community 
vormen.
 
In 2020-2021 zijn bijna alle activiteiten online 
gehouden. Sommige activiteiten zijn verplaatst 
of uitgesteld totdat fysieke bijeenkomsten weer 
mogelijk zijn. In totaal zijn er 43 bijeenkomsten 
georganiseerd door de Vaksteunpunten. En daaraan 
namen 722 docenten en TOA’s deel. De online 
varianten worden ook zeer goed bezocht door 
docenten uit andere regio’s.  

Excursie naar de Marker Wadden

Frank Bos PhD (onderzoeker Prinses Maxima Centrum) 
vertelt over ontwikkelingen rondom imaging technologieën
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13ENKELE VOORBEELDEN VAN 
BÈTASTEUNPUNTACTIVITEITEN
Onder leiding van Marjolein Wal (VSP-coördinator Scheikunde) is 
er een online cursus georganiseerd waarin docenten leerden om 
in een handomdraai digitale puzzels en escaperooms te bouwen. 
De 42 deelnemers zijn aan de slag gegaan met het bedenken van 
een spannend verhaal dat als hoofdlijn diende voor rebussen, 
cryptogrammen, fake krantenberichten en Whatsappconversaties. 
Alles op eenvoudige manier te maken. 

Kees Temme (VSP-coördinator Wiskunde) organiseerde in 
samenwerking met Tata Steel een online bijeenkomst over slimme 
statistiek. Na een centrale inleiding van Martien Haverkamp van Tata 
Steel over hun succesvolle Advanced Analytics afdeling, gingen 
de vijftien deelnemers in breakout rooms aan de slag met een 
spannend state-of-the-art databestand met echte meetgegevens. 
De deelnemers besloten om er een vervolg aan te geven, waarbij 
een Praktische Opdracht wordt ontwikkeld. 

Said el Haidouri (VSP-coördinator Natuurkunde) organiseerde dit 
jaar voor natuurkundedocenten een nascholing Quantumwereld. In 
deze vijfdelige online cursus hebben de dertien deelnemers zowel 
aandacht besteed aan vakkennis als vakdidactiek onder leiding van 
twee ervaren experts / docenten.

Op 9 juni 2021 organiseerde Eveline Wijbenga (VSP-coördinator 
NLT) op het Comenius College in Hilversum een bijeenkomst over 
chemie in West-Afrikaanse textiel. Na de theoretische uitleg door 
Edwin Witlox van Vlisco zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan 
met het verven met indigo. In deze eerste fysieke bijeenkomst was 
er daarnaast volop gelegenheid voor onderling contact tijdens de 
maaltijd met de twintig aanwezigen. 

Nick Vermeulen (VSP-coördinator Biologie) en Bart Groeneveld 
(UvA) organiseerden op 18 juni 2021 een bijeenkomst over het 
microbioom van planten. In een theaterzaal luisterden de zeventien 
deelnemers naar een verhaal van Harro Bouwmeester, hoogleraar 
Planten Hormoon Fysiologie. Om het microbioom verder te 
illustreren brachten we vervolgens een bezoek aan Micropia. Daar 
mochten we een uurtje langer blijven na sluitingstijd, zodat er alle 
gelegenheid was om de tentoonstelling goed te bekijken en om met 
elkaar na te bespreken. 

Het microbioom van planten: 

Biologiedocenten brengen een 

bezoek aan Micropia

ONLINE HEEFT NADELEN, MAAR OOK 
VOORDELEN 
In het afgelopen jaar hebben 
zowel de VSP-coördinatoren als 
docenten en TOA’s veel ervaring 
opgedaan met het organiseren van 
online bijeenkomsten. Omdat het 
deelnemen intensief en vermoeiend 
is, hebben we deze kort en 
compact moeten houden. Het blijkt 
op deze manier goed mogelijk 
om interessante en leerzame 
bijeenkomsten te houden. Jammer 
genoeg is daarbij de gelegenheid 
voor persoonlijk contact heel 
beperkt, alleen via breakout 
rooms kunnen we gelegenheid 
bieden voor gesprekken tussen 
deelnemers. 

Een groot voordeel is het 
wegvallen van reistijd, wat het 
veel gemakkelijker maakt om 
deel te nemen. Hierdoor hebben 
we ook veel meer deelnemers uit 
andere regio’s gehad. Dit zijn vaak 
deelnemers voor wie de reistijd 
naar alle VO-HO netwerken lang is, 
en die op deze manier toch wat aan 
professionalisering kunnen doen. 

Uit een behoeftepeiling onder 
onze bètacoördinatoren blijkt 
dat men een voorkeur heeft voor 
een mix van fysieke en online 
bijeenkomsten, en daar gaan 
we het komende schooljaar op 
inzetten. Said el Haidouri (VSP-
coördinator Natuurkunde): “De 
online bijeenkomsten bieden 
mij de mogelijkheid om andere 
collega’s van verder weg gelegen 
regio’s te leren kennen. Ook vind 
ik het fijn dat je de mogelijkheid 
hebt om zowel via spraak als via 
chat te communiceren. Bij de 
online bijeenkomsten mis je wel 
het fysieke contact dat je gewend 
bent.”



REGELMATIGE VAKBIJEENKOMSTEN VOLGENS 
HETZELFDE STRAMIEN
Bij de Vaksteunpunten Informatica, Digitale 
Geletterdheid en Natuurkunde is het afgelopen 
jaar meer regelmaat aangebracht in de planning 
van de Vakbijeenkomsten. Er werden frequent 
interessante bijeenkomsten gehouden, waarbij men 
ook collega’s van andere scholen leerde kennen. 
De achterliggende gedachte hierbij was dat het 
voor docenten gemakkelijker wordt om met de 
leidinggevende afspraken te maken over deelname. 
Hoewel dit een bijzonder jaar was vanwege corona, 
zijn de ervaringen hoopgevend en gaan we deze 
aanpak het komende schooljaar voortzetten en 
doorvoeren voor andere Vaksteunpunten.

ACTIEVE TOA’S!
Het afgelopen jaar heeft VSP-coördinator Paul 
Dolk in samenwerking met Hein Bruijnesteijn (oud-
scheikundedocent; redactie De Terugkoppeling) 
op een zeer effectieve manier TOA’s met elkaar in 
contact gebracht. In diverse Zoom-sessies zijn ruim 
40 TOA’s uit het hele land met elkaar in gesprek 
geweest. Een kernteam is vervolgens regelmatig bij 
elkaar gekomen om plannen te ontwikkelen. Daarbij 
zijn ook ervaringen uit de eigen werkzaamheden 
uitgewisseld. Enkele zeer actieve TOA’s spelen een 
belangrijke rol in deze groep. 

De TOA’s hebben door de aard van hun 
werkzaamheden behoefte aan fysieke 
bijeenkomsten, maar dat was dit jaar jammer genoeg 
niet mogelijk. Via video’s, de “kabinetflitsjes”, werd 
een virtuele rondleiding in de school of demonstratie 
van een proef gegeven. In samenwerking met de 
NVON en het TOA Ontwikkelteam (TOT) van Twente 
is een Bètapartners TOT voorbereid, dat in het 
komende schooljaar van start gaat. 

ZELF ONTWIKKELD SPREADSHEET LESMATERIAAL 
Bij veel bètavakken worden spreadsheets toegepast, 
maar tijd en materiaal voor het onderwijs is beperkt 
beschikbaar. Daarom hebben Eelco Dijkstra en Kees 
Temme (de VSP-coördinatoren van respectievelijk 
Informatica en Wiskunde) dit schooljaar lesmateriaal 
ontwikkeld waarmee in korte tijd een basis wordt 
gelegd, gericht op de behoefte van de vakken. 
Dit materiaal is online toegankelijk en platform 
onafhankelijk. Docenten kunnen hiermee hun 
eigen vaardigheden ontwikkelen, en ook kan het in 
onderwijs voor leerlingen worden toegepast, zowel 
als zelfstudiemateriaal als voor klassikaal onderwijs. 
In Vakbijeenkomsten is dit lesmateriaal getest. 

NLT-MODULES
Het Vaksteunpunt NLT is verantwoordelijk voor 
zeven NLT-modules, deze moeten regelmatig 
worden geactualiseerd. Enkele modules waren 
de afgelopen jaren toe aan zo’n hercertificering. 
Door omstandigheden bij de bezetting van het 

Vaksteunpunt zijn hierbij vertragingen opgelopen. 
Inmiddels is de hercertificering van de module 
Klimaatverandering bijna afgerond, en voor de 
andere modules wordt gezocht naar een oplossing.

VO-HO BIJEENKOMST
De aansluiting van het voortgezet op het hoger 
onderwijs wordt door studenten als lastig ervaren. 
De inhoud en manier van lesgeven op havo/vwo 
sluit niet altijd goed aan op het hoger onderwijs, 
waardoor studenten niet goed voorbereid zijn of 
verkeerde verwachtingen hebben. Het Vaksteunpunt 
Biologie heeft daarom een VO-HO bijeenkomst 
georganiseerd om voor dit vak met de docenten, 
studenten, opleidingscoördinatoren en outreach 
medewerkers samen te verkennen op welke punten 
verbetering mogelijk is. 

De bijeenkomst werd als zeer nuttig ervaren en 
heeft tot meerdere inzichten geleid. Voorbeelden 
hiervan zijn: de studenten missen ICT-vaardigheden, 
handigheid met projectmatig werken en werken 
met een eigen planning. Ook is teamwerk, met 
bijvoorbeeld scrummen, erg nieuw voor ze. Op basis 
van de ervaringen met deze bijeenkomst zullen 
we komend jaar ook VO-HO bijeenkomsten gaan 
organiseren voor andere vakken.

Chemie in West-Afrikaanse textiel: Edwin 

Witlox beoordeelt de door de deelnemers 

geverfde zakdoeken
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HET ONDERWIJS VAN 
BIOLOGIEDOCENT 
JANNY DE WIT OP 1,5 
METER AFSTAND

Sinds 1 maart 
mochten alle 
leerlingen weer naar 
school, mits zij 1,5 
meter afstand tot 
elkaar en de docent 
hielden. Maar hoe 
pak je dit dan aan? 
In mei 2021 vertelde 
Janny de Wit, 
biologiedocent op 
het Tabor College 
Werenfridus, over 
haar ervaringen:

“Op onze school is ervoor gekozen om alle 
leerlingen elke dag naar school te laten komen. De 
eindexamenleerlingen komen allemaal tegelijkertijd 
naar school en de andere leerlingen komen ’s 
morgens óf ’s middags naar school. Voor iedereen 
geldt een 40-minutenrooster: in de ochtend vier 
lessen achter elkaar zonder pauze, dan 110 minuten 
pauze en vervolgens in de middag weer vier lessen 
achter elkaar zonder pauze. De leerlingen hebben 
een vast klaslokaal en de docenten ‘reizen’ rond. 

In het begin gaven we de 6 vwo 
eindexamenleerlingen les in twee leslokalen. Deze 
lokalen stonden dan met elkaar in verbinding via 
Google Meet en smartboards. Later vonden de 
lessen met de hele klas plaats in de sportzaal. De 
eindexamenleerlingen hadden in januari de theorie 
al afgerond. Tijdens de lessen herhaalden we de stof 
met activerende werkvormen en practica.

De andere leerlingen krijgen dus les in kleinere 
groepen. Daardoor gaat het fysiek lesgeven in 
de klas bíjna prima, want die 1,5 m is toch een 
barrière. De interactie helpt de leerlingen in hun 
leerproces. De groep thuis werkt zelf door met óf 
een aparte opdracht óf de opdrachten in het boek. 
De consequentie is wel dat je minder snel door de 
stof gaat. 

Kleinere klassen op school vind ik het beste werken: 
er is veel meer aandacht per leerling, waardoor ik 
sommige leerlingen beter in beeld kreeg. Hybride 
lesgeven blijf ik een mindere optie vinden, want de 
aandacht die je moet besteden aan de leerlingen 
die voor je zitten en de leerlingen die thuis aan het 
beeldscherm gekluisterd zijn, is heel verschillend 
van aard. Daartussen steeds switchen is lastig. Ook 
gaan activerende werkvormen en uitwisseling tussen 
klasgenoten lastiger, waardoor het meer klassikaal 
lesgeven wordt. 

De leerlingen zijn het liefst op school. Ze voelen de 
aandacht, maar het allerbelangrijkste voor hen is de 
ontmoeting met klasgenoten. Tijdens de periode dat 
alleen de examenleerlingen naar school mochten 
komen, heb ik mijn mentorleerlingen uit 2 vwo 
aangemoedigd duo’s te vormen: ga twee dagen in 
de week bij elkaar op bezoek, volg met je eigen iPad 
en koptelefoon de online lessen en maak samen 
huiswerk. Ook gaf ik ze de tip dat ze met elkaar 
konden beeldbellen; kleine dingen waar ze soms zelf 
niet opkomen.

Nu aan het einde van het schooljaar maak ik 
per leerjaar de balans op en heb ik de neiging 
hoofdstukken af te ronden. Daarin ben ik niet de 
enige docent en zo ontstaat er voor leerlingen een 
enorme werkdruk. En ook voor jezelf als docent, 
want als je leerlingen iets opdraagt roept dat ook 
verplichtingen van jezelf jegens hen op (bijvoorbeeld: 
huiswerk inleveren betekent dat je hun huiswerk 
aandacht geeft.) Het is dus een kwestie van 
afschalen: Wat is noodzakelijk? Kan het ook op 
andere manier?” 

Janny de Wit is al bijna vijftien jaar werkzaam op 
het Tabor College Werenfridus als biologiedocent. 
Ze is een groot fan van planten, daarom heeft 
ze Tuinbouwplantenteelt in combinatie met o.a. 
Plantenfysiologie gestudeerd en heeft ze een 
uitgebreide sier- en moestuin. Na verschillende 
beroepen heeft ze 25 jaar na aanvang van haar 
studie haar onderwijsbevoegdheid gehaald. In het 
onderwijs kan ze haar creativiteit ontplooien en is 
daar helemaal op haar plek. 
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16 ACTIVITEITEN VOOR 
LEERLINGEN 
Doordat de universiteiten het volledige afgelopen 
schooljaar dicht zijn gebleven, hebben we 
veel leerlingenactiviteiten omgebouwd tot een 
online variant. Dit was niet voor alle Science 
Labs, Masterclasses en Profielwerkstuk-
begeleidingstrajecten mogelijk, waardoor deze 
soms helaas geen doorgang konden vinden, maar 
het heeft ook ruimte geboden voor het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten en materialen. Met wat 
aanpassingen hebben we dus toch nog een 
behoorlijk aantal leerlingen weten te bereiken, om 
ze te informeren over en enthousiasmeren voor 
(een studie in) de bètatechniek. Daarnaast is het 
project ‘iets online zetten voor het profielwerkstuk’ 
inmiddels uitgegroeid tot een compleet 
opzichzelfstaand landelijk platform, gedragen door 
meerdere universiteiten in Nederland. Iets om trots 
op te zijn! Meer hierover vind je in het hoofdstuk 
Profielwerkstuk.nl. 

De meeste leerlingenactiviteiten van Bètapartners 
zijn onder te verdelen in vijf soorten:
•  Leskisten: gratis lesmateriaal om te lenen ter 

verrijking van je les of ondersteuning van het 
profielwerkstuk

•  Masterclasses: leerlingen verdiepen zich 
meerdere dagen in een onderwerp en leren van 
experts

•  Profielwerkstukbegeleiding: hulp voor 
leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek 
binnen één van onze trajecten

•  Science Labs: met de klas praktische 
wetenschapslessen volgen op de universiteit of 
op school

•  Workshops: leerlingen bouwen aan specifieke 
skills, zoals literatuur zoeken of statistiek 

Dit schooljaar hebben we met name gefocust op de 
Masterclasses en het Profielwerkstuk, om hier zoveel 
mogelijk online mogelijkheden voor te bieden. We 
hebben bijvoorbeeld DIY-pakketten naar leerlingen 
gestuurd, om zelf een spectrofotometer te bouwen 
en hier scheikundige analyses mee uit te voeren. 
Zo konden dit jaar alsnog meer dan 200 leerlingen 
meedoen aan de (online) Masterclasses. Daarnaast 
zijn er ook nog enkele leerlingen op bezoek geweest 
bij de universiteit om metingen te doen voor hun 
profielwerkstuk. En het reizende Science Lab 
forensisch DNA-onderzoek kon gelukkig wel het hele 
jaar plaatsvinden. Zo hebben we in het afgelopen 
schooljaar met de reguliere leerlingenactiviteiten 
ongeveer 2500 leerlingen bereikt (zie Bijlage 1: 
Cijfers), profielwerkstuk.nl niet meegeteld. 

NIEUWE LEERLINGENACTIVITEITEN
Er is het afgelopen jaar ook ruimte geweest voor de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten. We lichten twee 
voorbeelden van nieuwe Masterclasses uit.

MASTERCLASS QUANTUM: VAN HIGGSDEELTJE TOT 
QUANTUMCOMPUTER
Quantummechanica… het is een veelgehoorde, 
en soms wat mysterieuze term, maar wat doet 
quantummechanica nou echt? Wat hebben we eraan 
als we de nog onbekende bouwstenen van de natuur 
willen ontdekken of nieuwe, supersnelle computers 
willen bouwen? En is quantummechanica nu echt zo 
raadselachtig en moeilijk?
    
In januari en februari organiseerde de UvA 
in samenwerking met het Quantum software 
Consortium en Qusoft een nieuwe online 
Masterclass ‘Quantum’ waar 50 leerlingen uit 5 en 6 
vwo aan deelnamen! In drie bijeenkomsten vertelden 
de wetenschappers wat quantumfysica inhoudt, en 
hoe je de ideeën uit die theorie in de wetenschap en 
in de maatschappij kunt gebruiken. Elke bijeenkomst 
had een theoretische component, maar ook een 
praktisch deel waarin de leerlingen zagen hoe de 
stof in de praktijk toegepast kan worden. Hierbij 
zijn de leerlingen uitgebreid in gesprek gegaan met 
wetenschappers en natuurkundestudenten van de 
UvA.
  
Twee leerlingen vertellen over deze Masterclass:
“Ik vond het een leuke masterclass en ik heb heel 
veel geleerd. De leraren waren leuk en wisten de 
colleges leuk en interactief te maken. Daarnaast 
gaven de studenten een verdieping op de stof of 
verdere uitleg bij de stof. De vragenuren waren 
informeel en leuk om bij te wonen, en je leerde 
iedereen echt kennen.”

“In verband met de maatregelen omtrent het 
coronavirus, ben ik ervan overtuigd dat de 
organisatie een ontzettende arbeid heeft gestoken in 
het alsnog aantrekkelijk maken van de masterclass. 
Ik heb er ontzettend van genoten”

Een onderdeel van de Masterclass ‘Het Bijzondere Brein’ op de 

VU: een online neuroanatomiepracticum waar leerlingen op afstand 

mee konden kijken tijdens het ontleden van een kalfsbrein. Er is 

deze dag veel geleerd over vorm en functie in de hersenen!

 



MASTERCLASS PERSPECTIEVEN OP KLIMAAT
Een leuke samenwerking tussen meerdere 
faculteiten van de VU: de nieuwe Masterclass 
‘Perspectieven op Klimaat’. Het klimaatprobleem is 
inmiddels een groot en belangrijk onderwerp, wat 
van vele kanten belicht kan worden. Overheden en 
bedrijven proberen maatregelen te nemen die op 
de een of andere manier goed zijn voor het klimaat. 
Ook consumenten maken steeds vaker liever 
‘groene’ keuzes. Een econoom, een jurist en een 
aardwetenschapper van de VU boden tijdens deze 
online Masterclass hun perspectief op het klimaat, 
de klimaatverandering, problemen die hierbij komen 
kijken en hoe we deze problemen zouden moeten 
aanpakken. 

De 22 leerlingen die deelnamen aan deze 
Masterclass hebben geleerd over de 
aardwetenschappelijke processen die spelen 
bij klimaatverandering. Vanuit economisch 
perspectief is bezien hoe klimaatbeleid en dus 
klimaatverandering afhangen van internationale 
samenwerking en vanuit het juridische perspectief 
in hoeverre klimaatverandering mensenrechten 
schendt. Zo hebben de leerlingen bijvoorbeeld 
tegen elkaar gestreden in een emissie-reductiespel. 
Tijdens de bijeenkomsten van de Masterclass werd 
duidelijk dat er niet één schuldige partij is voor 
klimaatverandering, en er ook niet één perfecte 
oplossing is. Hierover hebben de leerlingen 
uiteindelijk een eigen standpunt ingenomen, en 
verdedigd tijdens een debat.

SCIENCE LAB FORENSISCH DNA-ONDERZOEK 
‘PUZZELEN MET PIEKEN’
Veel Science Labs konden dit schooljaar niet 
doorgaan, omdat ze plaats vinden op de universiteit. 
Maar het Science Lab forensisch DNA-onderzoek 
‘Puzzelen met pieken’, één van de Reizende DNA-
labs, kon gelukkig wel plaats vinden. We namen 
contact op met de scholen die het lab hadden 
geboekt om af te stemmen of er, naast de huidige 
coronamaatregelen, nog speciale eisen waren 
waaraan we moesten voldoen, zodat het lab onder 
veilige omstandigheden gegeven kon worden. 
Ondanks de lockdown was het toch mogelijk om 
meerdere scholen te bezoeken en hebben ruim 1500 
leerlingen het practicum gevolgd!

LESKISTEN
Docenten en leerlingen konden dan wel niet naar 
de universiteit komen, maar gelukkig konden de 
docenten wel materialen naar school halen via onze 
Leskisten. Een aantal heeft hier dan ook graag 
gebruik van gemaakt. Hiermee konden leerlingen 
toch praktisch aan de slag in de klas. 
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Slide uit het college van Gerard van der Meijden 
tijdens de masterclass ‘Perspectieven op Klimaat’ 

Leerlingen zetten de speekseltest in tijdens het DNA-lab Forensisch DNA-onderzoek. Met deze test maken ze voor het eerst kennis met micropipetteren

De leskist ‘Proef je PTC?’ was het hele 
jaar door geboekt!



BEST PRACTICES VAN ONLINE 
MASTERCLASSES
De online Masterclasses verliepen beter dan verwacht. Deelnemers keerden ook terug 
voor latere sessies en reacties waren over het algemeen positief. Hier volgt een beknopt 
overzicht van best practices en aanbevelingen voor het organiseren van een online 
Masterclass:

PLANNING
• Bij een Masterclass van drie uur: liever meerdere korte pauzes dan één lange. Eigenlijk 

wil je een online bijeenkomst maximaal twee uur laten duren
• Een Masterclass kun je goed splitsen over meerdere dagen (ook online) met genoeg 

tijd ertussen
• Als er huiswerkopdrachten zijn: een informeel vrijblijvend vragenuurtje tussendoor met 

studenten bevalt erg goed
 
COMMUNICATIE
• Zorg voor een duidelijke planning van de gehele activiteit, waarin ook duidelijk is wat 

leerlingen eventueel moeten voorbereiden of aan huiswerk mee gaan krijgen
• Als leerlingen een opdracht moeten doen in breakout rooms, zorg dan dat ze de 

opdracht duidelijk begrijpen. Maak een slide met de Bedoeling van de opdracht, 
welke Acties de leerlingen hiervoor moeten doen, het Resultaat wat verwacht wordt 
en de Tijd die ze ervoor krijgen: de BART-slide

 
INHOUDELIJK
• Zorg dat je genoeg tijd inplant om kennis te maken met de leerlingen. Hiervoor kun je 

in Zoom de functie ‘Annotate’ gebruiken, waarbij deelnemers zelf in het beeld tekenen. 
Toon bijvoorbeeld een slide met een landkaart, waarop iedereen kan aangeven waar 
hij/zij vandaan komt.  
Let op: Je moet dit wel steeds verwijderen, anders blijft het in je volgende slides staan. 
Als je de verkregen data wil bewaren, dan moet je daar screenshots van maken en 
opslaan. Om data te bewaren is Mentimeter handiger, omdat Mentimeter de data wel 
opslaat

• Doe af en toe een energizer! Zo hebben leerlingen daarna weer meer ruimte en 
energie om nieuwe informatie op te nemen 

• Laat weten hoe leerlingen vragen kunnen stellen (chat/microfoontje aanzetten)
• Als je een vraag aan de groep stelt: benoem een leerling aan wie je de vraag stelt als 

je geen antwoord krijgt van iemand uit de groep. Online voelen leerlingen een hogere 
drempel om antwoord te geven of een vraag te stellen

• Breakout rooms met een begeleider in iedere room bevalt leerlingen erg goed. Zo heb 
je meer persoonlijke aandacht en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan
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TIP VOOR EEN LEUKE ENERGIZER

“Eerst even iedereen wakker schudden voor we 
met de Masterclass gaan beginnen. Daarom een 

kleine opdracht: Ik wil dat jullie straks állemaal 
binnen twee minuten vijf dingen verzamelen en 
laten zien in de camera. Ik zal één voor één de 

dingen opnoemen, en zal pas het volgende object 
noemen wanneer ik bij iedereen het vorige object 
in beeld zie. Een voorbeeld is: Pak allemaal iets 
geels. Ik zal de tijd op mijn telefoon laten lopen. 
Vragen? Zijn jullie er klaar voor? Pak allemaal:

•   Iets groens
•   Iets ronds
•   Iets drinkbaars
•   Iets levends
•   Iets wat met <onderwerp  

 uit de masterclass> te  
 maken heeft” 
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20 BETROKKEN 
PARTIJEN BIJ 
PROFIELWERKSTUK.NL 
• Bètapartners 
• Erasmus Universiteit 
• Hogeschool Rotterdam
• Pre-University College VU 
• Rijksuniversiteit Groningen
• Technische Universiteit Eindhoven
• TU Delft
• Universiteit Leiden
• Universiteit Maastricht
• Universiteit Tilburg
• Universiteit Twente
• Universiteit Utrecht
• Universiteit van Amsterdam
• Vrije Universiteit Amsterdam
• Wageningen Universiteit

PROFIELWERKSTUK.NL
In schooljaar 2020-2021 is er hard gewerkt aan het 
opzetten van een website over het profielwerkstuk 
(PWS) voor leerlingen en docenten. De aanleiding 
hiervoor is dat er in het Bètapartnersnetwerk 
behoefte bleek te zijn aan informatie voor 
profielwerkstukken voor zowel leerlingen als 
docenten. Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld: Hoe 
komen leerlingen op ideeën voor hun onderwerp? 
Op welke manier moet een bepaald type 
onderzoek worden opgezet? Hoe doe je een goede 
dataverwerking en statistische analyse? Daarnaast 
kunnen HO-docenten ontlast worden, als een groot 
deel aan leerlingvragen ondervangen kan worden 
door middel van een platform. 

Waar de website eerst nog onderdeel was van 
de website van Bètapartners, heeft het initiatief 
inmiddels haar eigen website:  
www.profielwerkstuk.nl en wordt er landelijk 
samengewerkt met andere HO-instellingen. Het doel 
van de website is het bieden van een theoretisch 
kader en inspiratie voor havo- en vwo-leerlingen, 
als aanvulling op de informatie die leerlingen 
op school al krijgen over het PWS. We streven 
hiermee ook naar een verkleining van het gat in 
onderzoeksvaardigheden tussen het voortgezet en 
hoger onderwijs. 

AMBITIES
Bij het realiseren van de website staan een drietal 
ambities centraal: 
1. Het ontwikkelen van een platform voor het 

profielwerkstuk dat gebruikt kan worden voor 
alle profielen. Dit platform wordt in eerste 
instantie ontwikkeld voor vwo-leerlingen en hun 
docenten en op termijn ook voor havo. Het doel 
is om voor iedere fase in het PWS nuttige tips 
en tricks te kunnen bieden aan leerlingen. Voor 
docenten wordt er gewerkt aan een handreiking 
met tips en ervaringen 

2. Het ontwikkelen van een toegankelijke website. 
De ervaring leert dat leerlingen geprinte 
handleidingen van school onvolledig of niet 
doorlezen en hierdoor belangrijke en relevante 
informatie missen. Met een aantrekkelijk en 
toegankelijk design op een website, die mobiel-
vriendelijk is, hopen we dat leerlingen toch 
belangrijke kennis tot zich nemen. Hierbij zetten 
we in op het ontwikkelen van meerdere korte 
video’s, die leerlingen ondersteunen bij het 
maken van hun PWS

3. De inhoud van de website wordt gedragen door 
vrijwel alle HO-instellingen in Nederland

LANDELIJKE SAMENWERKING
Het afgelopen schooljaar is de samenwerking 
uitgebreid en zijn vrijwel alle Nederlandse 
universiteiten betrokken bij de ontwikkeling, en 
is ook de eerste hbo-instelling aangesloten (zie 
het kader hierboven). Er wordt gestreefd naar het 
zoveel mogelijk gebruiken van bestaande kennis 
en materialen en waar nodig wordt de website 
met nieuwe kennis aangevuld. Deze kennis begint 
bij het inspireren van leerlingen en eindigt bij de 
verslaglegging van het profielwerkstuk.

WAT KUN JE VINDEN OP 
PROFIELWERKSTUK.NL?
Voor elke fase die een leerling doorloopt in een PWS, 
of het nu gaat over ontwerpen of over onderzoeken, 
zijn tips en tricks te vinden voor vwo-leerlingen. 
Enkele voorbeelden vind je hieronder, maar er is nog 
veel meer! 
• Een handleiding over het opstellen van een 

onderzoeksvraag en eventuele deelvragen
• Een pagina voor inspiratie, met onder andere 

recente onderzoeken op de universiteit en een 
overzicht met PWS-wedstrijden in Nederland

• Een overzicht om tot de juiste 
onderzoeksmethode te komen: ga je een 
experiment uitvoeren of kies je toch voor een 
observationeel onderzoek? 

• Per onderzoeksmethode een uitgebreide 
handleiding hoe je het aan moet pakken: welke 
stappen moet je bijvoorbeeld doorlopen om een 
goede enquête op te stellen?



Het nieuwe design van www.profielwerkstuk.nl

CASUS: DE ONDERZOEKSVRAAG

Je leerlingen hebben een onderwerp bedacht. Ze zijn 
geïnteresseerd in het onderwerp ‘Schiphol’. Ze hebben 

de volgende onderzoeksvraag bedacht: “Waarom is 
Schiphol zo belangrijk?” 

 ?  ? Hebben leerlingen deze onderzoeksvraag goed 
geformuleerd, en zo niet, welke handvatten kun je ze 

meegeven om de vraag te verbeteren?

Gebruik www.profielwerkstuk.nl om verder te komen

Lukt het om binnen 10 minuten tot een oplossing te 
komen?
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BLIJVEN GROEIEN
De ontwikkeling van de landelijke website 
www.profielwerkstuk.nl is een eerste stap en een 
goede basis, maar bij het eenmalig ontwikkelen 
stopt het niet. Profielwerkstuk.nl is blijvend in 
ontwikkeling en het concept ‘leven lang leren’ 
geldt daarom ook voor deze website. Bij de 
ontwikkeling van de website is ook gebruik 
gemaakt van feedback van leerlingen en docenten 
en dit zal ook bij de verdere ontwikkeling worden 
gebruikt. De Vaksteunpuntcoördinatoren 
hebben hun wensen aangegeven en zowel 
tijdens de Bètapartnersconferentie als het 
Bètacoördinatorenoverleg zijn er feedbackrondes 
geweest met VO-docenten. Daarbij zijn zij aan de 
hand van casussen door de informatie op de website 
gegaan. Zie hiernaast voor een voorbeeld van een 
casus. 

Na het bestuderen van de casus werden er (digitaal) 
specifieke vragen aan de docenten gesteld over hun 
ervaring met het gebruik van de website. Ook was 
er open ruimte voor feedback op de website. Deze 
feedback was erg waardevol voor het verbeteren  
van de website. Ook bleek uit deze sessies dat 
docenten positief zijn over de inhoud van de website 
en dat ze er meerwaarde in zien. De komende tijd 
zullen er nog regelmatig feedbackmomenten worden 
georganiseerd, om www.profielwerkstuk.nl te 
verbeteren.



HANNOVER MESSE 
CHALLENGE
Op 12 en 13 april 2021 vond voor de vijfde keer de 
Hannover Messe Challenge (HMC) plaats. Dit is een 
tweedaags event om leerlingen te inspireren voor 
technologie en kennis te laten maken met technische 
opleidingen en beroepen. Dit evenement wordt 
georganiseerd in samenwerking met zeven VO-HO 
netwerken in Nederland en de doelgroep is 4/5 havo 
en 5/6 vwo leerlingen uit heel Nederland.

Dit jaar was de HMC in verband met corona voor 
het eerst volledig online. Met maar liefst 200 havo- 
en vwo-leerlingen uit heel Nederland, verdeeld in 
47 teams, was het event een groot succes. Tijdens 
de HMC bedachten de leerlingen een creatieve en 
technisch-innovatieve oplossing voor één van de vijf 
uitdagende challenges. De challenges waren echte 
vraagstukken van bedrijven en onderwijsinstellingen 
uit het hele land (zie het kader hiernaast voor een 
voorbeeld). Van de 44 ingezonden eindproducten, 
heeft de jury uiteindelijk van elke challenge een 
winnaar gekozen.

Met trots heeft een team uit ons netwerk, van het 
Comenius College in Hilversum, de eerste prijs in 
de wacht gesleept bij het onderdeel ‘Van Afval naar 
Waarde’! De ‘Gooische Meiden’ mogen zich een jaar 
lang beste van de HMC noemen en ontvingen een 
mooie cheque uit handen van de organisatoren van 
de UT. Volgens de meiden was het een leerzame 
ervaring, want ze kregen de gelegenheid om over 
actuele problemen en oplossingen daarvoor na te 
denken.
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De prijswinnaars van de HMC 

DEEPFAKES CHALLENGE
Sandjai Bhulai (hoogleraar Business Analytics 
aan de VU en eigenaar van PersonalAlze) 
begeleidde een challenge over DeepFakes. 
DeepFakes zijn beelden, geluiden en teksten die 
door kunstmatige intelligente software worden 
gecreëerd. Op basis van data kunnen algoritmen 
leren hoe video, audio en tekst waarheidsgetrouw 
geproduceerd kunnen worden. Nepinformatie kan 
heel ontwrichtend werken. Daarom wordt er met 
enige angst naar DeepFakes gekeken. Ze kunnen 
gebruikt worden voor onrust en polarisatie, 
chantage en reputatieschade. Tijdens deze 
challenge keken de leerlingen naar de positieve 
kanten van een DeepFake: Zijn die er wel? Hoe 
kan een DeepFake positief ingezet worden in onze 
samenleving?



Opnames van Willem Wever

WILLEM WEVER
Afgelopen jaar zijn de Reizende DNA-labs en ABE Nederland 
op televisie geweest in het programma Willem Wever. Het 
item ging over Forensisch DNA-onderzoek, en de vraag was: 
“Kan je met het DNA in het bloed in een mug erachter komen 
wie de dader is?” Het fragment is terug te zien via de website 
van Willem Wever (scan de QR-code).

REIZENDE DNA-LABS  
& ABE NEDERLAND
ABE heeft in schooljaar 2020-2021 voor drie jaar 
subsidie toegekend aan het project Reizende DNA-
labs en ABE Nederland. Bètapartners is penvoerder 
van dit project. Vanwege de jarenlange expertise 
met het organiseren van activiteiten op scholen 
en vanwege de wens om de Reizende DNA-labs 
centraal te coördineren, is Bètapartners gevraagd 
om deze rol op zich te nemen. Bart Groeneveld 
(eindverantwoordelijke van het project) en Melanie 
Rosenhart (nationaal coördinator) leiden het Reizende 
DNA-labs en ABE Nederland project samen. 

Amgen Biotech Experience (ABE) is een innovatief 
wetenschapsonderwijsprogramma dat leerlingen 
een eerste inkijk geeft in de boeiende wereld van 
de wetenschap. Het beoogt leerlingen enthousiast 
te maken voor een carrière in de biotechnologie. 
Het programma bestaat uit een nascholing 
voor docenten, zodat zij later met de benodigde 
apparatuur het practicum in de klas kunnen geven (dit 
is soortgelijk aan onze Leskisten). ABE is inmiddels in 
twintig landen over de gehele wereld beschikbaar. 

Het ABE-programma sluit nauw aan bij de visie 
van de Reizende DNA-labs waarmee ABE in 2017 
een samenwerkingsverband is aangegaan. Bij 
de Reizende DNA-labs maken leerlingen kennis 
met actueel onderzoek, toepasbaarheid in de 
samenleving en de maatschappelijke context op 
het gebied van gezondheid, milieu, voeding en/of 
forensisch onderzoek. De DNA-labs zijn practica 
en worden ondersteund met laboratoriumuitrusting 
en onderwijsmaterialen die veelal niet op scholen 
aanwezig zijn. 

Eén van de zeven Reizende DNA-labs, het Science 
Lab Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met 
pieken’, is ingebed bij Bètapartners. En sinds 2019 
kan de gesubsidieerde Leskist ‘Proef je PTC?’ 
kosteloos geleend worden vanuit Bètapartners. Dit 
jaar hebben we met de subsidie van ABE eenzelfde 
Leskist ‘Proef je PTC?’ gerealiseerd die te leen is 
vanuit Nijmegen (bij Radboud PUC of Science). 
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24COMMUNICATIE
SOCIAL MEDIA
Social media speelt een steeds grotere rol in het 
bereiken van docenten en leerlingen. Bètapartners 
is dan ook actief op Facebook, LinkedIn, Twitter 
en Instagram. Door regelmatig meerdere berichten 
per week te plaatsen en gebruik te maken van de 
Facebook evenementenkalender groeit het aantal 
volgers. 

Op Facebook zijn diverse docentengroepen actief 
waarin docenten van een vak ervaringen, tips, 
materiaal en grappige anekdotes uitwisselen. 
Het is een plek waar collega’s de passie voor hun 
vak kunnen delen, hulp kunnen vinden, stoom 
afblazen en afleiding zoeken. Gaandeweg leert men 
elkaar kennen: wie is waarin expert, wie zit in een 
kleine sectie, welke scholen zijn innovatief bezig. 
Bètapartners heeft de groepen voor Natuurkunde en 
Scheikunde opgezet, en draagt ook actief bij aan de 
andere docentengroepen. De groepen zijn inmiddels 
een belangrijk communicatiekanaal voor onze 
docentenactiviteiten. 

NIEUWE OPZET NIEUWSBRIEF GESLAAGD
Sinds september 2019 heeft de Bètapartners 
nieuwsbrief een andere opzet: kortere teksten en 
de activiteiten voor docenten en TOA’s worden 
weergegeven per vak, in plaats van een weergave 
op datum. Daarnaast werken we sinds september 
2019 met vakmailingen waarin docenten- en 
leerlingenactiviteiten per vak gebundeld worden, in 
plaats van per activiteit een mailing te versturen.
Tijdens het Bètacoördinatorenoverleg in 
september 2020 hebben we geëvalueerd wat onze 
bètacoördinatoren van deze vernieuwde opzet 
vinden, en zij zijn enthousiast. Wij zullen dus met 
deze opzet blijven werken. Heb jij nog suggesties 
hoe we onze nieuwsbrief en vakmailingen verder 
kunnen verbeteren? Dan horen wij dat graag via 
bureau@betapartners.nl.

ZEER ACTIEVE 
FACEBOOKGROEP 
VAKSTEUNPUNT 
NATUURKUNDE
In deze groep leren de leden gaandeweg 
de persoonlijkheid van elke actieve 
deelnemer kennen. Daarmee krijgen 
de deelnemers een beeld van ieders 
expertise en karakter, en daarmee 
een achtergrond voor elke bijdrage. 
Dit draagt sterk bij aan het gevoel van 
veiligheid en ondersteuning. 

Bij het beheer stimuleren we deze 
communityvorming door alleen personen 
(en geen instanties) toe te laten en door 
te reageren op bijdragen. Onprettig 
geformuleerde bijdragen worden 
verwijderd, met een toelichting aan 
de betrokkene. Verder wordt door de 
eigen bijdragen van de beheerders een 
aangename discussie gestimuleerd 
waarbij ruimte is voor verschillende 
meningen. Kennelijk voldoet dit in een 
behoefte: de afgelopen jaren heeft 
de groep een sterke groei gekend 
(inmiddels 1070 leden) en er zijn veel 
actieve deelnemers.  
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Eén van onze nieuwe ‘over ons’ afbeeldingen
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TEKSTEN EN AFBEELDINGEN  
OVER BÈTAPARTNERS
Het afgelopen schooljaar hebben we de teksten en 
afbeeldingen op de ‘over ons’ pagina’s van onze 
website vernieuwd. Handig voor mensen die meer 
willen weten over Bètapartners, maar ook voor 
bijvoorbeeld onze bètacoördinatoren wanneer zij 
met hun collega’s in gesprek gaan over (activiteiten 
van) Bètapartners. 

Voor onze lidscholen hebben we ook een speciale 
tekst en afbeelding gemaakt die zij op hun website 
kunnen plaatsen, waarmee ze kunnen laten zien dat 
ze lid zijn van Bètapartners en wat dit lidmaatschap 
dan inhoudt.   

Bekijk op onze website alle nieuwe ‘over ons’ 
pagina’s en afbeeldingen (scan de QR-code).



BIJLAGE 1: CIJFERS
Onderstaande cijfers betreffen steeds het aantal inschrijvingen. Het daadwerkelijke aantal aanwezigen kan dus 
licht afwijken.

ACTIVITEITEN EXCLUSIEF VOOR LIDSCHOLEN

Bètacoördinatorenoverleggen
Activiteit Aantal deelnemers
Openingsvergadering september 53
Vergadering oktober 48
Vergadering januari 31
Vergadering februari 43
Vergadering april 40
Slotvergadering juni 39
Totaal 254

Collegetours
Collegetour regio                               Aantal deelnemende docenten Aantal overleggen
Amsterdam                                                                                                6 3
Gooi- en Vechtstreek                                                                                5 4
Kennemerland                                                                                           5 4
Noordkop                                                                                                   4 2
Zaanstreek en Waterland                                                                          5 3
Totaal                                                                                                       25 16

PERSOONLIJK ASSISTENT VAN DE LERAAR (PAL)

Aantal studenten in studentenpoule 189
Aantal studenten met afgeronde PAL-cursus 63
Aantal werkzame studenten 27

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S

Conferenties
Activiteit Aantal deelnemers
Bètapartnersconferentie ’Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ 235 docenten
Viva Fysica 121 docenten en 280 leerlingen
Chemie in Amsterdam De filmpjes zijn gemiddeld 55 keer bekeken
Leve de Wiskunde 55 docenten en 90 leerlingen
Totaal 436 docenten en 370 leerlingen

Online seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek
Activiteit Aantal deelnemers
Seminar 1: Mechanismen die ons genoom stabiel houden 29
Seminar 2: Ontwikkelingen rondom imaging technologieën 27
Seminar 3: Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties 28
Seminar 4: Organoids in de kliniek 25
Totaal 109

Professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de Vaksteunpunten
Vaksteunpuntactiviteit Aantal deelnemers
Biologie 
Online sessie: Blended Learning 4
Paddenstoelensafari, zoeken naar eetbare soorten 9
Online sessie: Een biologische brug tussen vwo en universiteit 29
Vakbijeenkomst: Het plantenmicrobioom in het klaslokaal 16
Excursie Marker Wadden 25
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Informatica 
Vakbijeenkomst: Het programmeerbare web (1/2) 15
Vakbijeenkomst: Het programmeerbare web (2/2) 15
Vakbijeenkomst: Functioneel programmeren (1/2) 7
Vakbijeenkomst: Functioneel programmeren (2/2) 7
Vakbijeenkomst: Databases voor iedereen (1/2) 4
Vakbijeenkomst: Databases voor iedereen (2/2) 4
Vakbijeenkomst: Spreadsheets voor beginners (1/2) 11
Vakbijeenkomst: Spreadsheets voor beginners (2/2) 11
Vakbijeenkomst: Programmeren met spreadsheets (1/2) 9
Vakbijeenkomst: Programmeren met spreadsheets (2/2) 9
Vakbijeenkomst: Fysica van Physical Computing (1/2) 10
Vakbijeenkomst: Fysica van Physical Computing (2/2) 10

Natuurkunde 
Workshop: Heen-en-weer-denken bij practica 22
Online sessie: Vakdidactiek van elektriciteit 8
Workshop: Natuurkunde als combinatie van experiment en model 6
Cursus: Quantumwereld (1/5) 13
Cursus: Quantumwereld (2/5) 13
Cursus: Quantumwereld (3/5) 13
Cursus: Quantumwereld (4/5) 13
Cursus: Quantumwereld (5/5) 13
Workshop: Grafisch modelleren en hoe leer je je leerlingen modelleren 6
Vakbijeenkomst: Duik in een zwart gat 16
Vakbijeenkomst: Formatief toetsen 19

NLT
Vakbijeenkomst: De chemie in West-Afrikaanse Textiel 17

Scheikunde 
Vakbijeenkomst: Effectieve practica ontwerpen 14
Vakbijeenkomst: Moderne ontwikkelingen in de chemie in de klas 4
Vakbijeenkomst: Kunstmatige eiwitten voor nieuwe medicijnen en diagnostiek 16

TOA
Online TOA-bijeenkomst mei 37
Online TOA-bijeenkomst juni 45

Wiskunde
Workshop Geogebra op locatie (4 keer gegeven) 49
Online snelcursus bij webklas The Quantum Quest (1/2) 24
Online snelcursus bij webklas The Quantum Quest (2/2) 24
Online sessie: de Wiskundetrompet 7
Vakbijeenkomst: Slimme statistiek bij Tata Steel 22
Vakbijeenkomst Galoistheorie: Revolutionaire Wiskunde 33
Vakbijeenkomst: Het nut van wiskunde 18

Vakoverstijgend 
Workshop: Meten en sturen met de microbit (Physical Computing) (1/2) 14
Workshop: Meten en sturen met de microbit (Physical Computing) (2/2) 14
Cursus: Digitale escaperooms en puzzels maken voor bètadocenten 47

Totaal  722
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ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN

Leskisten
Leskist Aantal reserveringen
Proef je PTC? 13
Photonics explorer 3
Muonlab 5
Genexpressie - eiwitten 4
DNA 8
Totaal 33

Masterclasses
Masterclass Aantal deelnemers
Najaar
Het Bijzondere Brein najaar (1/4) 24
Het Bijzondere Brein najaar (2/4) 24
Het Bijzondere Brein najaar (3/4) 24
Het Bijzondere Brein najaar (4/4) 24
Scheikundige Meettechnieken (1/3) 14
Scheikundige Meettechnieken (2/3) 14
Scheikundige Meettechnieken (3/3) 14
Chaos en Dynamica najaar (1/5) 17
Chaos en Dynamica najaar (2/5) 17
Chaos en Dynamica najaar (3/5) 17
Chaos en Dynamica najaar (4/5) 17
Chaos en Dynamica najaar (5/5) 17
Dynamic Earth (1/3) 9
Dynamic Earth (2/3) 9
Dynamic Earth (3/3) 9
Big Data Sciences (1/4) 19
Big Data Sciences (2/4) 19
Big Data Sciences (3/4) 19
Big Data Sciences (4/4) 19
Voorjaar 
Het Bijzondere Brein voorjaar (1/4) 29
Het Bijzondere Brein voorjaar (2/4) 29
Het Bijzondere Brein voorjaar (3/4) 29
Het Bijzondere Brein voorjaar (4/4) 29
Chaos en Dynamica voorjaar (1/5) 15
Chaos en Dynamica voorjaar (2/5) 15
Chaos en Dynamica voorjaar (3/5) 15
Chaos en Dynamica voorjaar (4/5) 15
Chaos en Dynamica voorjaar (5/5) 15
Perspectieven op Klimaat (1/4) 22
Perspectieven op Klimaat (2/4) 22
Perspectieven op Klimaat (3/4) 22
Perspectieven op Klimaat (4/4) 22
Quantum (1/3) 50
Quantum (2/3) 50
Quantum (3/3) 50
Totaal 655

Profielwerkstukbegeleiding
Profielwerkstukbegeleiding Aantal deelnemers
EEG onderzoek (meetdag op de VU) 8
Antioxidanten, medicijnen en enzymen (meetdag op de VU)  8
Totaal 14

Profielwerkstuk.nl
Aantal hits website* 12.101
Aantal unieke bezoekers* 4002

* Dit betreft de periode 1 januari tot 1 juli 2021
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Science Labs
Science Lab Aantal deelnemers
PMP (74 keer gegeven) 1516
Natuurkundekermis (1 keer online gegeven) 30
Totaal 1546

Evenementen en landelijke activiteiten
Activiteit Aantal deelnemers
Girlsday 109
PWS dag OSB Bijlmer 80
Natuurkunde Junior Olympiade 30
Hannover Messe Challenge 17*
Totaal 236

* Dit betreft het aantal deelnemers vanuit ons netwerk. In totaal deden er 200 havo- en vwo-leerlingen uit heel Nederland mee.

BIJLAGE 2: TEAM EN OVERLEGSTRUCTUUR
Stuurgroep Bètapartners
Naam Instelling
Adam Handelsaltz Lerarenopleiding VU
Agnes Kemperman VU
Alle van Steenis Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)
Bart Groeneveld UvA
Derk Pik Lerarenopleiding UvA
Erica van Langen Tabor College
Hans Nooij Tata Steel 
Jeroen Goedkoop UvA
Mareanne Karssen VU
Merijn Sprenger Trinitas Gymnasium
Ramon Puras HvA
Redmer Kuiken (voorzitter) Stichting ZAAM
Stan Poppe Regius College
Wessel van de Hoef Tabor College

Projectgroep Bètapartners
Naam Instelling Functie
Agnes Kemperman VU Programmamanager Bètapartners
Bart Groeneveld UvA Projectleider Bètapartners UvA
Charlotte Clarijs UvA Projectleider Leerlingenactiviteiten UvA
Liliane Bouma VU Netwerkcoördinator en Coördinator Bètasteunpunt
Maarten-Harm Verburg VU Projectleider PAL en Profielwerkstuk.nl
Marleen van der Meer VU Projectleider Leerlingenactiviteiten VU
Melanie Rosenhart UvA Projectleider Reizende DNA-labs en ABE Nederland  
  & Contentmanager website 
Miranda Overbeek VU Projectleider Collegetours en Communicatie
Monique Jhinnoe VU  Projectleider Docentenactiviteiten, HMC en 

Communicatie

Vaksteunpuntcoördinatoren
Vaksteunpunt Naam Organisatie
Biologie Nick Vermeulen St. Michaël College
Informatica en Digitale Geletterdheid Eelco Dijkstra Zelfstandige
Natuurkunde Said el Haidouri Comenius College
NLT Eveline Wijbenga  Comenius College
Scheikunde Marjolein Wal  Gymnasium Felisenum
TOA’s Paul Dolk Hogeschool Inholland  
 Hein Bruijnesteijn Zelfstandige
Wiskunde Kees Temme Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
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Ondersteuning Bètapartners 
Naam Instelling Functie
Anna Prins VU Student-assistent
Cathelijne Kool UvA Coördinator Science Lab Forensisch DNA-onderzoek
Klaske van Zanden UvA Secretaresse
Mana Fazel UvA Student-assistent

BIJLAGE 3: LIDSCHOLEN
1. A. Roland Holst College
2. Amstelveen College
3. Amsterdams Lyceum
4. Baken Park Lyceum
5. Berlage Lyceum
6. Bertrand Russell College
7. Bonhoeffer College
8. Cartesius Lyceum
9. Comenius College
10. Cygnus Gymnasium
11. Da Vinci College
12. Damstede Lyceum
13. Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
14. Fons Vitae Lyceum
15. Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
16. Gymnasium Felisenum
17. Helen Parkhurst
18. Hermann Wesselink College
19. Hervormd Lyceum Zuid
20. Hyperion Lyceum
21. IJburg College
22. Jac. P. Thijsse College
23. Jan van Egmond Lyceum
24. Kaj Munk College
25. Kennemer College
26. Lyceum aan Zee
27. Maimonides
28. Martinuscollege
29. Metis Montessori Lyceum
30. Montessori Lyceum Amsterdam
31. Open Schoolgemeenschap Bijlmer
32. Oscar Romero
33. OSG De Hogeberg
34. Petrus Canisius College Alkmaar
35. Pieter Nieuwland College
36. Regius College
37. RSG Broklede
38. RSG Wiringherlant
39. Spinoza Lyceum
40. St. Ignatius Gymnasium
41. St. Michaël College
42. St. Nicolaaslyceum
43. Trinitas Gymnasium
44. Vechtstede College
45. Vellesan College
46. Vossius Gymnasium
47. Werenfridus
48. Zaanlands Lyceum
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BIJLAGE 4: OVERIGE  
SAMENWERKINGSPARTNERS 

Abbott Healthcare Products B.V. 
AMOLF
Amsterdam UMC, locatie AMC 
ARCNL 
BASF 
Bibliotheek Artis 
Cisco 
CMA 
Enza Zaden
Erasmus Universiteit
Feadship
Forbo Flooring B.V.
Gemeente Amsterdam 
Henry Handsome
Hogeschool Rotterdam 
Holland Mechanics
IBM
Instituut voor Milieu en Gezondheid VU
International Flavors & Fragrances 
Jet-Net
KNAW
Lumicks
Masterplan Techniek
Ministerie van OCW 
Nemo Science Museum
Nikhef
NLT Vereniging
NS
NVON
OnderwijsArena
Platform Talent voor Technologie 
Politie Amsterdam, Dienst Specialistische Opsporing 
Porsche/BMW 
Pre-University College VU
Prorail

Renolit
Rijksmuseum
Rijksuniversiteit Groningen
Sanquin
SLO 
SMC Pneumatics 
Staatsbosbeheer 
Sterrenwacht Copernicus
Stichting Technasium 
Teach4Amsterdam
Tata Steel
Techniekpact 
Technische Universiteit Eindhoven
Technobis
Tergooi Ziekenhuis
Tipping Point Ahead 
TNO
TU Delft
UMC Utrecht
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Tilburg
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Van Gogh Museum
VHTO
VO-HO netwerken, in het bijzonder U-Talent 
en Onderwijsnetwerk Zuid-Holland  
Voion 
VUmc
Wageningen Universiteit
Waternet 
Waterzuivering Heiloo
Youngworks
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MEER WETEN?
Ga voor meer informatie 
over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons 
actuele aanbod naar onze 
website of neem contact 
met ons op.

BÈTAPARTNERS
NU-gebouw
De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam

T: 06 188 695 13 (ma, di, do)
E: bureau@betapartners.nl 

WWW.BETAPARTNERS.NL


