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VOORWOORD
Dit jaarverslag van het tweede pandemie- 
jaar 2021-2022 geeft een overzicht van 
de activiteiten die wij in deze bijzondere 
periode hebben georganiseerd. Ondanks 
de grote druk op docenten heeft de mix 
van online en fysieke activiteiten toch 
een mooi aanbod opgeleverd. Met de 
fysieke bijeenkomsten is aan het eind van 
het jaar weer meer gelegenheid geweest 
voor persoonlijk contact tussen de 
deelnemers en daarmee het versterken 
van het netwerk. De afgelopen jaren 
hebben we elkaar niet voldoende kunnen 
ontmoeten, daar zal de komende tijd 
gelukkig weer meer aandacht voor zijn.

Ook dit jaar zijn er weer bijzondere bijeenkomsten 
geweest zoals de Masterclasses “Quantum” en 
“Chaos en Dynamica” voor leerlingen. Er was 
de zéér goed bezochte Career Day in Alkmaar: 
een prachtige LOB-activiteit voor leerlingen, 
samen met Jet-Net en de bedrijven. En natuurlijk 
altijd vroeg in het  voorjaar onze inspirerende 
Bètapartnersconferentie voor docenten, 
schoolleiders en TOA’s. In de vaksteunpunten zijn 
de nieuwe coördinatoren goed op gang gekomen. 
Voor elk vak is een mooie mix van activiteiten 
georganiseerd, voor elk wat wils! Ze werken ook 
hard aan goed contact met hun community en staan 
open voor wensen uit het veld.  

Een groot succes is verder de website 
profielwerkstuk.nl, door ons geïnitieerd maar 
inmiddels een samenwerking met vrijwel alle HO-
instellingen van Nederland. Deze website biedt 
steeds meer handige informatie voor leerlingen en 
docenten. Diverse Leskisten zoals ‘Proef je PTC?’ 
van de Reizende DNA-labs & ABE Nederland 
werden ook dit jaar veel geboekt. 

AlfaGammapartners, een nieuw VO-HO netwerk 
voor de talen en de gamma-vakken in onze 
regio, is met een aantal vaksteunpunten gestart. 
Bètapartners en de faculteiten van UvA en VU zijn 
het afgelopen jaar nauw betrokken geweest, omdat 
het voor iedereen handig is om de aanpak van deze  
twee netwerken goed af te stemmen. We streven 
samen naar één duidelijk netwerkportaal voor alle 
activiteiten en onderling intensieve samenwerking. 
Een aantal thema’s zijn vakoverstijgend, denk 
aan Digitale Geletterdheid, Taalvaardigheid en 
Duurzaamheid. De eerste stappen zijn gezet om 
deze thema’s vanuit de twee netwerken gezamenlijk  
aan te bieden. 

De PAL’s (Persoonlijk Assistent van de 
Leraar) worden steeds meer ingezet, scholen 
hebben ontdekt hoe zij kunnen helpen om de 
coronaperikelen in de school de baas te worden. 
Lees vooral het verhaal van ex-PAL Sarah Koek 
verderop in dit jaarverslag die vertelt over hoe zij, via 
PAL en een educatieve minor, ervoor koos om leraar 
te worden!

Dit jaar is ook gestart met onze vijf-jaarlijkse 
herziening van de beleidsagenda. Met het team 
en de stuurgroep wordt daarin de basis gelegd 
voor de komende jaren, rekening houdend met de 
veranderingen in het onderwijsveld. Dit valt samen 
met de komst van de nieuwe programmamanager 
Jeroen Maréchal die het stokje overneemt van 
Agnes Kemperman. Maar de kern van Bètapartners 
blijft bestaan: Regionaal samenwerken aan goed en 
steeds beter bètaonderwijs!

Agnes Kemperman en Jeroen Maréchal

Amsterdam, juli 2022
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WIE ZIJN WIJ?

Bètapartners is een netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, 45 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 
samenwerken aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, 
Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, 
waarbij aansluiting tussen VO en HO, docentprofessionalisering en curriculumontwikkeling 
centraal staan. Kennis en ervaring delen, elkaar motiveren, nieuwe expertise ontwikkelen 
en het enthousiasme voor het vak delen is de kern van ons netwerk. Gezamenlijk zorgen we 
ervoor dat elke leerling op de juiste plek terechtkomt en optimaal voorbereid wordt op zijn/
haar vervolgopleiding en beroep. Zie de afbeelding voor meer informatie over de focus van 
Bètapartners.

KENNISUITWISSELING
In het Bètapartners netwerk wisselen de lidscholen intensief kennis uit en werken 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. Scholen kunnen het aanbod van Bètapartners gericht inzetten voor 
de ontwikkeling van het onderwijs en voor professionalisering. 

Lidscholen benutten enerzijds elkaars inzichten en kennis, en anderzijds komt nieuwe informatie over goed 
onderwijs en actuele wetenschappelijke kennis – onderzoek en toepassingen – de scholen binnen vanuit de 
universiteiten, het bedrijfsleven en de maatschappij. Andersom krijgen de universiteiten en bedrijven meer inzicht 
in het voortgezet onderwijs en de voorkennis van leerlingen wanneer ze aan een studie of stage beginnen, en 
gaan hierover actief met VO-docenten in gesprek. Zo draagt deelname aan het Bètapartners Netwerk bij aan een 
betere aansluiting tussen VO, HO en bedrijfsleven.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN EN DOCENTEN
Docenten en TOA’s kunnen deelnemen aan een breed scala professionaliseringsactiviteiten, en leerlingen 
kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. In de 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 is Bètapartners initiatiefnemer van www.profielwerkstuk.nl, waar het hoger onderwijs in Nederland 
samenwerkt aan een website voor leerlingen en docenten.
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PERSOONLIJK ASSISTENT VAN DE LERAAR
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 kennismaken met een carrière 
als docent in het onderwijs, draagt het PAL-project ook bij aan een oplossing van het lerarentekort.

NETWERK
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 beleidsmatige 
afstemming met partijen als 
SLO, Techniekpact, Platform 
Talent voor Technologie en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Zie de afbeelding 
voor meer informatie over het 
Bètapartners netwerk.

UIT DE STUURGROEP BÈTAPARTNERS 
Het netwerk Bètapartners valt onder verantwoording van de stuurgroep Bètapartners. Hier worden het 
meerjarenbeleid, de bijdragen van de partners (in cash en in kind) en de inzet van de financiële middelen bepaald. 
In de stuurgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: medewerkers van de bètafaculteiten van UvA en 
VU, rectoren en een docent van de VO-scholen, medewerkers van de lerarenopleidingen van VU en UvA en het 
bedrijfsleven (deze laatste vervult een adviesfunctie). Daarmee ligt het eigenaarschap van het netwerk zowel bij 
het VO als het HO.

Het afgelopen jaar heeft de stuurgroep vier keer vergaderd onder het voorzitterschap van Redmer Kuiken. De 
volgende onderwerpen stonden onder andere op de agenda:
• Onderwijspartners: Alfa-, Bèta- en Gammapartners
• Lerarenacademie
• Nieuwe Bètapartners programmamanager
• Schoolleidersbijeenkomst
• Vaksteunpunten

Daarnaast is er een strategiedag georganiseerd op het Pieter Nieuwland College waarbij de stuurgroep team 
Bètapartners en externen ontving, met als doel om input te verzamelen voor de herziening van de Bètapartners 
beleidsagenda voor de periode 2022 tot 2027. De dagvoorzitter was Pieter Boerman van het Pre-U van de 
Universiteit Twente en de werkvormen werden begeleid door Michel van Ast van de OnderwijsArena. 

Het netwerk Bètapartners
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SAMENSTELLING BÈTAPARTNERS STUURGROEP
UvA
Bètafaculteit
Lerarenopleidingen

VO-scholen
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Oscar Romero Hoorn
Vellesan College IJmuiden
Trinitas Gymnasium Almere

VU
Bètafaculteit
Lerarenopleidingen

Adviesfunctie vanuit het bedrijfsleven
Tata Steel



STUURGROEPLID 
AAN HET WOORD
RENATE BOXEM (DOCENT SCHEIKUNDE 
OP HET VELLESAN COLLEGE IN IJMUIDEN, 
STUURGROEPLID SINDS SEPTEMBER 2021)

“Iedereen is geniaal, maar als je een vis beoordeelt 
op zijn vermogen om in een boom te klimmen, 
dan blijft hij de rest van zijn leven overtuigd dat hij 
incapabel is.” Het gevoel hebben van controle over 
je eigen leerproces is een belangrijke pijler voor 
de motivatie van leerlingen. Als docent balanceer 
je op een koord: je wilt leerlingen nieuwe lesstof 
aanbieden en ze daarbij uitdagen, maar je wilt ze 
ook niet op die weg verliezen omdat de lesstof te 
moeilijk is. In de syllabus staat beschreven wat 
elke leerling aan het eind van zijn schoolcarrière 
moet weten en kunnen, het is aan de docenten 
om te bepalen welke route zij nemen om op tijd de 
eindstreep te halen. Die route stond afgelopen jaar 
opnieuw in het teken van corona en dit keer niet 
eens zozeer vanwege het thuisonderwijs, maar meer 
vanwege leerachterstanden. “Zonder relatie, geen 
prestatie” en dat zorgde mijns inziens voor de grote 
uitdaging van het thuisonderwijs. Leerlingen willen 
gezien worden en dat gaat domweg niet achter 
glas. Gevolg is dat we leerlingen zijn kwijtgeraakt 
en zorg dan maar eens om alle kikkers maar weer in 
de kruiwagen te krijgen. Hoe krijgen we leerlingen 
weer aan het leren en hoe gaan we om met de 
verandering van het gedrag van leerlingen? Over 
deze onderwerpen werden tijdens de vergaderingen 
met de bètacoördinatoren praktische tips en 
ervaringen binnen het netwerk gedeeld.

Het lerarentekort blijft de komende jaren een 
belangrijk aandachtspunt. Bètapartners is drie 
jaar geleden gestart met het PAL-project, waarbij 
studenten van de universiteit worden ingezet op 
middelbare scholen voor allerhande activiteiten en 
op deze manier kennismaken met ons prachtige vak.  
Inmiddels weten we dat een aantal van deze PAL-
studenten bezig is met hun docentenaantekening, 
wat een prachtig resultaat! Daarnaast blijft het 
belangrijk dat we ook andere bronnen blijven 
aanboren. Hybride docenten bijvoorbeeld, die 
naast hun baan in het bedrijfsleven ook een paar 
ochtenden voor de klas staan. Om dit mogelijk 
te maken moeten lerarenopleidingen flexibeler 
worden en overheidsregels minder rigide. Hier wordt 
gelukkig hard aan gewerkt. Lerarenopleidingen 
zouden ook een meer prominente rol moet 
krijgen in “een leven lang leren van leraren”;  een 
afgestudeerde docent is niet een uitgeleerde 
docent. Ontwikkelingen op het gebied van 
pedagogiek en didactiek blijven zich voordoen en 
lerarenopleidingen zijn hét expertisecentrum op dit 
gebied. Bètapartners daarentegen is juist sterk in het 
verzorgen van vakinhoudelijk onderwijs.

In de 
context van de 
bètafaculteiten, de 
onderzoeksgroepen 
van UvA en VU en het 
bedrijfsleven is het goed 
toeven voor docenten en 
voelen docenten zich gezien en 
geïnspireerd.  Samen met de lerarenopleidingen zijn 
we dus in staat om een compleet pakket aan kennis 
aan te bieden voor ons prachtige netwerk en dragen 
we bij aan het behouden van goed gemotiveerde en 
dus inspirerende docenten.

Een belangrijk speerpunt van het afgelopen 
jaar was de ontwikkeling van het Alfa-Gamma-
netwerk. Naar analogie van Bètapartners zijn er 
op dit moment ook al vaksteunpunten ingericht 
voor de alfa- en gammavakken. De eerste 
activiteiten zijn georganiseerd, het vaksteunpunt 
Nederlands organiseerde in februari een goed 
bezochte vakoverstijgende bijeenkomst over 
Taalondersteunende examentraining. Deze werd zo 
goed bezocht (ook door bètadocenten) dat in april 
de bijeenkomst nogmaals werd georganiseerd.  We 
zien dat steeds meer scholen ook vakoverstijgende 
onderwerpen in hun programma opnemen. Een 
mooi voorbeeld is een samenwerking op het 
Gymnasium Felisenum tussen klassieke talen en 
scheikunde over het atomisme en het atoommodel.  
Laten we binnen ons netwerk doorgaan met deze 
verbindingen zoeken, juist daar ligt de kracht van 
ons onderwijs. 
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NIEUWE DIRECTEUR BÈTAPARTNERS
Op 9 mei 2022 is Jeroen Maréchal begonnen als directeur van Bètapartners. Jeroen heeft bijna 23 jaar 
verschillende functies in het onderwijs vervuld, dus we verwachten dat deze praktijkervaring van Jeroen van grote 
waarde zal zijn voor het netwerk. Agnes Kemperman gaat nog een aantal activiteiten voor de bètafaculteit doen 
voordat ze met pensioen gaat.

IN: JEROEN MARÉCHAL
“Ik zou het ontzettend gaaf vinden om met alle 
bètacoördinatoren buiten de box te gaan denken. 
Bijvoorbeeld: hoe kunnen we het onderwijs zo 
inrichten dat theoretische uitleg via hele goede 
animatie en films wordt opgenomen, zodat een 
docent die animatie kan gebruiken op het moment 
dat het uitkomt? Daarmee kan hij of zij meer tijd en 
aandacht richten op individuele leerlingen. 
Daarbij vind ik het belangrijk dat scholen zelf 
aangeven waar behoefte aan is. Het moet dus niet top-down zijn.
Het blijft ook belangrijk dat voldoende meisjes bètastudies gaan volgen. 
De afgelopen paar jaar is dat enorm veranderd in positieve zin. Maar daar 
moeten we wel aandacht aan blijven besteden. Als we dat niet doen, heb je 
kans dat dat weer wegebt.”

UIT: AGNES KEMPERMAN
“Na dertien jaar als directeur van Bètapartners 
ben ik het meest trots op het feit dat we een 
duurzaam en bloeiend netwerk hebben opgebouwd, 
dat een toegevoegde waarde heeft voor alle 
partijen. De leukste activiteit vind ik de jaarlijkse 
Bètapartnersconferentie. Dat is echt een feestje 
vóór en dóór docenten, van VO én van HO. 
Wat ik Jeroen nog wil meegeven is dat je als 
directeur het bestaansrecht van Bètapartners 
continu moet bewaken, want een netwerk is niet 
een vanzelfsprekendheid. Er is hard gewerkt om Bètapartners op de kaart 
te zetten, en toch zul je als directeur altijd de gemeenschappelijke doelen bij 
de partners in het VO en HO moeten blijven benadrukken.”
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Lees hier het hele 
interview met Jeroen:

Lees hier het hele 
interview met Agnes:

Bètacoördinatorenoverleg op het Berlage Lyceum



ACTIVITEITEN 
EXCLUSIEF VOOR 
LIDSCHOLEN 
BÈTACOÖRDINATORENOVERLEGGEN
De uitwisseling tussen onze lidscholen vindt 
plaats via het Bètacoördinatoroverleg, waarbij het 
Bètapartners team, de vaksteunpuntcoördinatoren, 
de bètacoördinatoren van de scholen, 
vertegenwoordigers van de aangesloten HO-
instellingen en overige genodigden samenkomen. 
Het Bètacoördinatoroverleg heeft dit schooljaar 
zeven keer plaatsgevonden, waarvan drie gesplitst 
zijn over twee dagen omdat niet allen op dezelfde 
dag aanwezig kunnen zijn. Vanwege de pandemie 
hebben we de vier bijeenkomsten in de winter online 
moeten houden. 
De opkomst was dit jaar, ondanks de corona-
perikelen, zeer goed. De bètacoördinatoren ervaren 
de onderlinge uitwisseling en de informele contacten 
met de vertegenwoordigers van andere scholen 
als zeer inspirerend. Daarvoor is bij de fysieke 
bijeenkomsten veel meer ruimte, maar ook bij de 
online bijeenkomsten lukt het enigszins om de 
deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan.

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 
resultaten worden met de deelnemers gedeeld en 
kunnen daarmee gebruikt worden voor het gesprek 
op de eigen school.

Naast informeren over de aanpak en activiteiten in 
het netwerk is bij elke vergadering gelegenheid voor 
deelnemers om zelf onderwerpen aan de orde te 
stellen. De inhoud kan informerend zijn, een verzoek 
om informatie over de situatie op andere scholen, of 
een discussie over een mogelijke aanpak.

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 we ze ondersteunen 
bij hun rol op school. Deze documenten dienen 

daarmee ook als naslagwerk en worden opgeslagen 
op de Google Drive van het netwerk.

ONDERWERPEN IN HET BÈTAPARTNERS 
NETWERK 2021-2022
Op de bètacoördinatorenoverleggen zijn onder 
andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
• De aanpak van het onderwijs op het IJburg 

college
• Vakoverstijgend onderwijs
• Taal bij Bètavakken
• Sustainability in het onderwijs
• Communicatie met onze doelgroepen
• Informatie over studies voor docenten
• PWS-kits: spullen voor een PWS
• CoTeach: hoe vinden we docenten voor het vak 

Informatica?

COLLEGETOURS, DE LOB-ACTIVITEIT MET 
SCHOLEN EN BEDRIJVEN
Na een periode van twee jaar waarin we enkel online 
konden vergaderen over Collegetours, konden er in 
het voorjaar van 2022 eindelijk weer bedrijfsbezoeken 
plaatsvinden! Op het programma stonden 
Collegetours naar NS (regio Gooi- en Vechtstreek); 
SHIP, Photonfirst, Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Heiloo, Tata Steel, Instituut voor Milieu en 
Gezondheid (regio Kennemerland); Renolit, Protonic 
Holland, TNO (regio Noordkop); Huisartsenpraktijk 
Broekpolder, Holland Mechanics, Forbo en 
Amsterdam UMC (regio Zaanstreek en Waterland). 
In totaal zijn er 179 leerlingen op bedrijfsbezoek 
geweest. 

Op 16 februari 2022 vond er voor het eerst sinds de 
coronapandemie weer een Collegetour plaats, en het was 
nog een gloednieuwe ook: 28 leerlingen uit de Kennemerland 
regio bezochten de Zeesluis IJmuiden, die in januari officieel 
geopend is door de Koning. Ze kregen bij SHIP een college over 
de opdracht, uitdagingen en bouw van de Zeesluis en kregen 
daarna een rondleiding over het sluizencomplex. Een leuke, 
stormachtige middag.

Naast deze nieuwe Collegetour bij SHIP, waren er dit schooljaar 
nog drie andere nieuwe Collegetours: Protonic Holland, TNO en 
Huisartsenpraktijk Broekpolder.     

9

De nieuwe bordjes voor bij de ingang van de scholen 
worden gepresenteerd (september 2021) 



PAL: PERSOONLIJK 
ASSISTENT VAN DE 
LERAAR
Vanuit Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) 
zijn er in schooljaar 2021-2022 nog meer studenten 
geïnspireerd voor een toekomstige carrière in het 
onderwijs. PAL-studenten zitten in het tweede 
deel van hun eerste bachelorjaar of zijn verder in 
hun opleiding aan de VU of UvA. Per week werken 
zij vier tot acht uur op een VO-school, in de vorm 
van een betaalde bijbaan via de VO-school. Hier 
ondersteunen ze docenten in de klas of voeren 
ze andere onderwijstaken uit. Als basis krijgen 
studenten een cursus aangeboden, in samenwerking 
met de lerarenopleidingen van de VU en UvA. 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.

STEEDS MEER PAL-STUDENTEN
Ondanks de coronapandemie, is het aantal PAL-
studenten binnen de VU en UvA verder gestegen. 
Inmiddels zijn er ruim 500 studenten aangemeld, 
waarvan ongeveer de helft vanuit de bètavakken 
(zie grafiek). Om de brede studenteninzet van alfa 
en gamma te faciliteren, werken we samen met Pre-
University College VU en de lerarenopleidingen van 
VU en UvA.

10

0

100

200

300

400

500

600

September 2019 Augustus 2020 Mei 2021 Juni 2022

Aantal studenten in studentenpoule

Bèta Alfa/Gamma

0

50

100

150

200

250

300

September 2019 Augustus 2020 Mei 2021 Juni 2022

Aantal studenten met afgeronde PAL-cursus

0

20

40

60

80

100

120

September 2019 Augustus 2020 Mei 2021 Juni 2022

Aantal op een school werkzame studenten

Aantal PAL-studenten

Een paar leerlingen aan het woord:

“Ik weet nu dat ik beter logisch na kan denken dan 
ik eerst dacht. Dit opent de deur naar beroepen 
en studies die meer logisch nadenken vereisen.” 
(leerling die naar de Collegetour bij NS is geweest) 

“Het college had wel wat pittige stof, maar het 
was wel te begrijpen en leuk gebracht. Het leukste 
van de Collegetour vond ik de toepassingen en de 
onderzoeksopdracht met temperatuur.” (leerling die 
naar de Collegetour bij Photonfirst is geweest) 

Helaas zijn er ook drie Collegetours niet doorgegaan, 
omdat er te weinig aanmeldingen voor waren. Een 
docent licht toe: “We merkten het hele schooljaar al 
dat leerlingen heel veel moeite hebben om zichzelf in 
beweging te krijgen voor schoolwerk. In het voorjaar 
kwamen leerlingen erachter dat ze de laatste weken 
nog flink aan de bak moesten om nog een kans te 
maken om over te gaan. Ik denk dat om die reden de 
motivatie voor dit soort uitstapjes erg laag is.”  

Na twee jaar online vergaderen, was er op 2 maart 
2022 weer voor het eerst een fysiek Collegetour-
overleg. De docenten van de regio Amsterdam 
kwamen bij elkaar op het Hermann Wesselink College, 
onder het genot van pizza en een rondleiding door het 
nieuwe schoolgebouw. Erg fijn om elkaar weer live te 
kunnen spreken!  
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PAL-STUDENT: SARAH
Sarah studeerde Information studies: information 
systems aan de Universiteit van Amsterdam en 
is momenteel werkzaam als junior docent bij de 
opleiding informatiekunde. Via een voorlichting 
hoorde zij over PAL, en wilde direct aan de slag voor 
informatica. Eerder heeft ze ervaring opgedaan op 
het Hyperion Lyceum Amsterdam. Ze vond dit een 
“Unieke school met een speels en open karakter.” en 
er heerste een “Heel vriendelijke en open werksfeer.” 
Naast ondersteuning bieden bij informatica, was het 
voor haar mogelijk om ook bij andere lessen mee te 
kijken.

Sarah: “Aan het begin van mijn werkzaamheden 
vond ik het nog spannend om verschillende taken 
uit te voeren. Gaandeweg leerde ik dat je fouten 
mocht maken en ik merkte dat ik daardoor juist het 
meest leerde. Ondanks dat ik niet zo lang PAL ben 
geweest, heb ik een goede indruk gekregen van 
het onderwijs. Je maakt alles mee van de dynamiek 
op school en communicatie met studenten. PAL-
studenten zijn denk ik een hele fijne ondersteuning, 
ook voor de docent. PAL-studenten hebben 
nieuwere kennis en docent en PAL kunnen van 

elkaar leren. In het 
contact met leerlingen 
helpt het dat het 
leeftijdsverschil tussen 
PAL en leerling kleiner 
is. Voor studenten 
is het bovenal een 
heel mooie ervaring. 
PAL-studenten wil ik 
meegeven dat het heel 
belangrijk is om jezelf te zijn en: je weet meer dan je 
denkt.”

Na haar PAL-schap heeft Sarah haar 
onderwijscarrière verder vormgegeven. Inmiddels 
heeft ze haar educatieve minor voltooid aan het 
Metis Montessori Lyceum Amsterdam en werkte 
ze aan de Berger Scholengemeenschap. In de 
toekomst is het haar plan om haar eerstegraads 
lesbevoegdheid voor informatica te behalen.

Sarah

Dit schooljaar hebben 110 PAL-studenten gewerkt op 
28 VO-scholen in Noord-Holland en Flevoland. Uit de 
evaluaties onder studenten en scholen, blijkt over het 
algemeen tevredenheid rondom de inzet van PAL-
studenten in school. Ook extra activiteiten vanuit PAL, 
zoals een mini-symposium in mei 2022 over motivatie, 
werd als nuttig ervaren voor de werkende PAL-
studenten. Doordat de scholen afgelopen jaar gelukkig 
niet meer te lijden hadden onder schoolsluitingen, gaf 
dit kans om beter te ondersteunen op school en om 
een realistischer beeld te krijgen van het werk in het 
voortgezet onderwijs. 

LANDELIJKE SAMENWERKING 
STUDENTINZETOPSCHOOL
Op landelijk niveau werken tien PAL- en 
aanverwante initiatieven met elkaar samen binnen 
‘StudentinzetopSchool’. In deze samenwerking worden 
ervaringen uitgewisseld over de inzet van studenten in 
het voortgezet onderwijs. Iedere partij zet kwalitatief 
goede studenten in, opereert not-for-profit en heeft 
een koppeling met een of meer lerarenopleidingen. 
Gezamenlijk wordt er ook een sterk signaal afgegeven 
rondom de aanpak van het lerarentekort, in 
samenwerking met de VO-raad en het Ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 

ONDERZOEK NAAR EFFECT VAN PAL
Om te achterhalen wat het effect is van PAL-studenten 
in het voortgezet onderwijs, wordt er in de komende 
jaren onderzoek gedaan met acht organisaties vanuit 
StudentinzetopSchool. PAL VU/UvA neemt hier ook 
aan deel. Tijdens schooljaar 2022/2023 worden 
er voorbereidingen getroffen, zodat de inzet van 
studenten in schooljaar 2023/2024 onderzocht kan 
worden. 

LANGETERMIJNVISIE
Alle opgedane ervaringen zijn een goede bron om 
het PAL-project in het volgende schooljaar verder 
te ontwikkelen. Centraal staat het verder opschalen 
van het aantal werkende PAL-studenten binnen en 
buiten Amsterdam. Verder wordt er op de achtergrond 
gewerkt aan een duurzame en gelijkwaardige borging 
binnen de VU en UvA. Uiteindelijk is PAL de eerste 
stap binnen een meertrapsraket richting het mooiste 
beroep van de wereld: docent in het voortgezet 
onderwijs.



DE VAKDIDACTIEK VAN 
NATUURKUNDEDOCENT 
ONNE SLOOTEN
Bij natuurkunde vragen we onze leerlingen om 
voorspellingen te doen over hoe een bepaald 
systeem zich zal gaan gedragen. Bijvoorbeeld: 
hoe lang duurt het voordat een vallende knikker de 
grond raakt? Of: hoe groot wordt de stroomsterkte 
in een schakeling bij het toevoegen van een 
bepaalde weerstand? Centraal hierbij staan 
formules. Leerlingen kunnen ze gebruiken om deze 
voorspellingen te doen. Helaas worden ze vaak 
gezien als een soort toverdoosjes. Zonder zich 
een voorstelling te maken van de situatie vullen 
leerlingen getallen in, waarna er een ‘antwoord’ 
uitkomt. Bij simpele opgaven volstaat dit, maar om 
complexere vraagstukken aan te kunnen zal een 
leerling een eigen, veel gedetailleerder mentaal 
model moeten vormen, waarbij een formule slechts 
één representatie is van dat model. 

Modeling Instruction™
Al jaren geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in 
de Amerikaanse didactiek die bekend staat als 
Modeling Instruction. Het is een didactiek, waarbij 
leerlingen worden uitgedaagd om voortdurend hun 
eigen gedachten aan elkaar te presenteren en zo 
hun mentale model op te bouwen van een bepaald 
verschijnsel. 

De didactiek bleek enorm uitdagend om onder de 
knie te krijgen. De docent lijkt de leerlingen veel 
vrijheid te geven in het opzetten van hun eigen 
experimenten, maar is ondertussen zeer sturend 
door de keuze van activiteiten, beschikbare 
materialen en het stellen van vragen. Ook is zijn rol 

in de klas heel anders: veel meer een discussieleider 
dan een informatiebron. Docenten in de Verenigde 
Staten kunnen zich er in bekwamen door middel van 
een workshop van drie weken in de zomervakantie, 
wat voor mij helaas geen optie was.

Door contact te leggen met de American Modeling 
Teachers Association kwam ik erachter dat twee 
ervaren ‘workshop leaders’ op dit moment in 
Duitsland zaten en bereid waren naar Nederland te 
komen om een introductieworkshop te verzorgen. 
Met dit plan heb ik contact opgenomen met 
Bètapartners.

Ik was enorm blij (en ook een beetje verrast) door het 
enthousiasme waarmee het idee door Bètapartners 
is ontvangen. We begonnen met het uitzetten 
van een enquête, om te peilen of er interesse was 
voor deze didactiek en dat was er! We besloten 
definitief om de workshop te organiseren. Obstakels 
waar ik zelf enorm tegenop zag (zoals het regelen 
van overnachtingen, financiën en het werven van 
deelnemers) waren dankzij het netwerk en de 
mogelijkheden van Bètapartners nu prima op te 
lossen.

De workshop was een groot succes. We werden 
aan het werk gezet met twee verschillende 
practica. Bij de eerste moest voorspeld worden 
op welk moment twee karretjes op elkaar zouden 
botsen. Bij de tweede moest de werking van een 
condensator worden uitgelegd. In beide gevallen 
leidden de practica tot levendige discussies tussen 
de docenten en kwamen sommige deelnemers 
erachter dat er dingen waren die ze niet wisten over 
condensatoren. 

De deelnemers gaven allen blijk van hun 
enthousiasme en dachten mee over de invulling van 
een vervolg op deze workshop. Daarom zijn we nu 
druk bezig om, onder de vlag van Bètapartners, 
een reeks workshops te organiseren. Hierbij gaan 
we Modeling Instruction activiteiten vertalen, 
uitproberen op elkaar en in onze lessen. De 
bijeenkomsten worden dan gebruikt om ervaringen 
uit te wisselen en zo onszelf verder te bekwamen.

Dankzij Bètapartners is het nu mogelijk dat docenten 
elkaar regelmatig ontmoeten en zich een hele nieuwe 
didactiek eigen maken die leerlingen veel bewuster 
maakt van hoe wetenschap werkt, en die ze veel 
beter confronteert met hun eigen denkbeelden en in 
hoeverre die ook echt kloppen. Deze didactiek kan 
binnen Bètapartners verder gedeeld worden met 
de andere natuurwetenschappelijke vakken en door 
middel van een serie workshops een vast onderdeel 
van het aanbod worden, zodat docenten zich 
kunnen blijven nascholen in deze aanpak. 
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Onne Slooten



13ACTIVITEITEN 
VOOR DOCENTEN 
EN TOA’S
Het bètasteunpunt in Amsterdam bestaat 
uit acht vaksteunpunten, bezet door tien 
(ex)docenten of TOA’s voor aardrijkskunde, 
biologie, informatica, digitale geletterdheid, 
natuurkunde, NLT, scheikunde, TOA en 
wiskunde. De vaksteunpuntcoördinatoren 
(VSP-coördinatoren) zijn meestal 
gedetacheerd vanuit een school en zijn 4 
tot 8 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 elk 
vaksteunpunt voor:

• 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.

• FACILITEREN VAN SAMENWERKING 
TUSSEN SCHOLEN EN DOCENTEN

Meestal wordt professionalisering 
aangeboden in de vorm van bijeenkomsten, 
maar we verkennen de mogelijkheden om 
aanbod voor naslag of zelfstudie te bieden. 
Als stap daarin maken we sinds dit jaar 
uitgebreidere verslagen (terugblikken) van 
de bijeenkomsten die ook voor anderen dan 
de deelnemers interessant en nuttig zijn. Deze terugblikken zijn eenvoudig te vinden op onze website.

• ONDERSTEUNING VOOR LESSEN
Ook het aanbod voor ondersteuning voor lessen is in ontwikkeling. Hieronder vallen Leskisten en lesmateriaal. 
Door goed lesmateriaal aan te bieden vanuit het bètasteunpunt kan de werkdruk van docenten verminderd 
worden. De capaciteit van het bètasteunpunt is echter een beperkende factor.

BÈTAPARTNERS VOOR SCHOLEN
DOCENTEN/TOA’SLEIDINGGEVENDEN LEERLINGEN

• Uitwisseling scholen
• Professionalisering team
• Afstemming landelijke  
organisaties

• Masterclasses
• Collegetours
• PWS-ondersteuning
• Workshops

• Uitwisseling vakcollega’s
• Professionalisering
• Ondersteuning voor lessen 

(o.a. Leskisten en Science Labs)

• Persoonlijk Assistent Leraar

VAKOVERSTIJGENDE 
ONDERWERPEN

TAALVAARDIGHEID
De ontwikkeling van taalvaardigheid krijgt steeds meer 
aandacht in het voortgezet onderwijs, onder andere vanwege 
het belang voor studiesucces en kansengelijkheid. Ook in 
de bètavakken merken we dat leerlingen moeite hebben met 
taal, maar docenten missen kennis en vaardigheden om hen 
hierbij te ondersteunen.
Bètapartners en AlfaGammapartners hebben de intentie om 
een themasteunpunt op te richten voor dit onderwerp; in het 
najaar zijn al twee bijeenkomsten gepland over schoolbreed 
taalbeleid en taalgerichte vakdidactiek. 

DIGITALE GELETTERDHEID EN COMPUTATIONAL THINKING
Het is inmiddels duidelijk dat in het onderwijs aandacht 
moet worden besteed aan Digitale Geletterdheid 
(DG). Bètapartners heeft dit onderwerp opgepakt en 
ondergebracht bij het vaksteunpunt Informatica.
Veel docenten en ook leidinggevenden hebben nog 
onvoldoende helder wat Digitale Geletterdheid inhoudt en 
vinden het mede daardoor lastig om de vaardigheden in het 
onderwijs in te bedden. Dit geldt vooral voor Computational 
Thinking (CT), één van de vier deelgebieden van Digitale 
Geletterdheid. Daarbij gaat het om aanpakken van problemen 
met behulp van computers, denk dan aan omgaan met data, 
algoritmisch denken/programmeren en modelleren.
Bètapartners en de Hogeschool van Amsterdam werken
in het SPRONG STEM project samen om scholen te
ondersteunen via onder andere bijeenkomsten.

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN
In alle bètavakken wordt op zeer vergelijkbare manier 
onderzoek gedaan, daarom moeten de leerlijnen over deze 
vaardigheden tussen de vakken afgestemd worden. Veel 
scholen zijn bezig om de doorlopende leerlijnen te verbeteren 
en leren graag van anderen. Vanuit een vakbijeenkomst is 
inmiddels tussen een aantal scholen contact gelegd om 
onderling ervaringen, ideeën en materiaal uit te wisselen. In 
het najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook 
andere scholen welkom zijn.
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https://www.betapartners.nl/taalvaardigheid-hoe-kunnen-alle-vakken-taalvaardigheid-ondersteunen/
https://www.betapartners.nl/computational-thinking-sprong-stem-project/
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UITGELICHTE 
PROFESSIONALISERINGSACTIVITEITEN

VAKBIJEENKOMST KLIMAATVERANDERING
Zo’n vijftig docenten, niet alleen aardrijkskunde 
maar ook van andere vakken, namen deel aan 
een gevarieerd programma over dit zeer actuele 
onderwerp. NOS-weerman en ijs-onderzoeker 
Peter Kuipers Munneke gaf een presentatie over 
klimaatverandering in het verleden en heden en 
blikte vooruit naar de mogelijke gevolgen in de 
toekomst. Bjinse Dankert van Tipping Point Ahead 
besprak de verschillende vormen van lesmateriaal 
die het programma heeft ontwikkeld. Mensen van de 
‘Klimaathelpdesk’ zetten uiteen hoe deze vraagbaak 
in de les kan worden ingezet. Tot slot besprak Els 
Aarts (docent Future Planet Studies aan de UvA) met 
de zaal wat de valkuilen zijn bij het bespreken van 
klimaatverandering in de les.
 
CURSUS DEELTJESFYSICA
In vijf bijeenkomsten zijn docenten bijgepraat over de 
actuele ontwikkelingen op dit interessante terrein dat 
onderwerp is van een keuzemodule in bovenbouw 
VWO. De lessenserie is afgesloten met een overzicht 
van de manier waarop momenteel onderzoek wordt 
gedaan door Jory Sonneveld, een wetenschapper 
van Nikhef die meewerkt aan het onderzoek in 
CERN. Aansluitend is besproken hoe meisjes een 
meer positieve stimulans voor natuurkunde kunnen 
krijgen, zowel in de boven- als onderbouw.
 
EXCURSIE HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA
Een kleine maar zeer geïnteresseerde groep 
docenten kreeg eerst een toelichting door 
de projectleiding van de maatregelen bij de 
Markermeerdijken en werd vervolgens langs de 
verschillende werkplekken geleid. Zeer interessant 
waren de vergelijkingen met het “Ruimte voor 
de rivier” programma dat onderdeel is van de 
examenstof, en waar toch wel wat kanttekeningen bij 
geplaatst kunnen worden. Ook kwamen de sociaal-
politieke aspecten van dit soms controversiële 
project ruim aan de orde, dus ook voor docenten 
maatschappijleer was dit een interessant onderwerp.

DE WISKUNDE BRUG: VAN VWO NAAR UNIVERSITEIT
De aansluiting van VWO op universiteit voor 
de wiskundevakken bij de bètastudies was het 
onderwerp van gesprek bij deze bijeenkomst. 
Docenten van het VO en HO kwamen bijeen om met 
elkaar te bespreken op welke manier het onderwijs 
op deze twee gebieden gegeven wordt, en waar 
leerlingen tegenaan lopen bij de overstap naar een 
studie. De toelichting van enkele studenten op hun 
eigen ervaringen was zeer verhelderend. Onder 
andere kwam aan bod: manieren van noteren, het 
wel of niet verstrekken van uitwerkingen en het 
gebruik van rekenmachines.

VAKBIJEENKOMST ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Artificiële Intelligentie is een actueel en soms 
controversieel onderwerp bij Informatica. In deze 
bijeenkomst zijn zowel didactiek als toepassingen 
grondig besproken. Op een interactieve manier zijn 
de docenten met lesmateriaal aan de slag gegaan, 
visie en aanpak van lessen zijn bediscussieerd en 
een lezing van een data scientist van de gemeente 
Amsterdam liet zien welke praktische toepassingen 
nu al gangbaar zijn.

EXCURSIE NIEUWKOOPSE PLASSEN
Inmiddels bijna als traditie organiseren we aan het 
eind van het schooljaar een excursie over ecologie 
voor Biologiedocenten in combinatie met een uitje 
voor het Bètapartners team. Met toelichting door 
wetenschappers van Natuurmonumenten en van de 
universiteit op het wel heel actuele onderwerp van 
de natuurgebieden in Nederland en onder andere de 
stikstofproblematiek.

WISSELINGEN IN DE WACHT BIJ NLT
Bij het vaksteunpunt NLT is dit schooljaar het 
stokje een aantal keren overgedragen: We zijn blij 
dat Stan Poppe, net gepensioneerd bij het Regius 
College, het vaksteunpunt halverwege het jaar 
over heeft willen nemen van Eveline Wijbenga. Zij 
moest vanwege persoonlijke omstandigheden haar 
inzet terugbrengen. Stan heeft het modulebeheer 
voortvarend opgepakt en mensen gevonden die 
de actualisatie op zich kunnen nemen. Jammer 
genoeg kon de door hem geplande miniconferentie 
vanwege de pandemie niet doorgaan. Kees 
Denneman zal zich vanaf komend schooljaar als 
vaksteunpuntcoördinator gaan inzetten.

Vakbijeenkomst Klimaatverandering met Peter Kuipers Munneke

Excursie Hoogwaterbeschermingsprogramma

http://www.betapartners.nl/terugblik-cursus-deeltjesfysica/
https://www.betapartners.nl/terugblik-excursie-hoogwaterbeschermingsprogramma/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-de-vb-de-wiskundebrug-van-vwo-naar-universiteit/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-de-vakbijeenkomst-actief-aan-de-slag-met-kunstmatige-intelligentie/
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ONDERSTEUNING VOOR LESSEN EN OPEN 
LEERMIDDELEN
Op diverse manieren ondersteunt Bètapartners 
al lang docenten bij het geven van hun onderwijs. 
Onder andere wordt binnen het netwerk gewerkt 
aan mooie leermiddelen die naast of in plaats van 
methoden gebruikt worden (o.a. presentaties, 
studiewijzers, practicumbeschrijvingen, 
uitlegmateriaal, oefeningen). Docenten zijn er 
vaak al op eigen initiatief mee bezig en vinden 
via het netwerk collega’s die bij willen dragen. 
Ook nascholingsbijeenkomsten over de nieuw 
ontwikkelde leermiddelen kunnen binnen 
onze bestaande structuren zeer gemakkelijk 
georganiseerd worden. Voorbeelden zijn de 
interactieve factsheet Groenland, het project 
Veldwerk in de Stad en de samenwerking bij 
Modeling Instruction.

We gaan bekijken of we met de ondersteuning voor 
lessen structureler aan de slag willen, bijvoorbeeld 
in het kader van het Groeifonds traject Impuls open 
leermiddelen. Het netwerk is bij uitstek de plek 
om praktijk en onderwijsontwikkeling bij elkaar te 
brengen, waarbij coördinatie en penvoerderschap bij 
het bureau belegd worden.  

CONFERENTIES
Naast de bèta-brede jaarlijkse conferentie 
organiseren we samen met de faculteiten ook 
vakspecifieke conferenties voor docenten en 
leerlingen. Voor scheikunde en natuurkunde 
hebben we die dit jaar door kunnen laten gaan, 
voor wiskunde en biologie jammer genoeg niet. 
Voor informatica hebben we dit jaar een mini-
symposium ter gelegenheid van het afscheid 
van vaksteunpuntcoördinator Eelco Dijkstra 
georganiseerd.

BÈTAPARTNERSCONFERENTIE
We hebben de jaarlijkse Bètapartnersconferentie in 
maart nog een keer online georganiseerd. Met de 
ervaring van het voorgaande jaar en de technische 
ondersteuning van Studio Convex verliep dit zeer 
soepel. Onder het thema “Water 
in haar Element” is een zeer brede 
set workshops gehouden, van het 
kleine tot het allergrootste, en met 
interessante kennis en activiteiten 
voor alle vakken.

De keynote “Delta onder druk: 
omgaan met klimaatverandering 
in Nederland” door Kim van 

Nieuwaal adresseerde een wel zéér actueel thema. 
Hij werkt zowel bij Stichting CAS, die ondersteunt 
bij klimaatadaptatie, als bij de Waddenvereniging en 
heeft daarmee inzicht gegeven in de problematiek 
en de maatregelen die genomen kunnen worden.

Ook enkele workshops hadden duurzaamheid 
als onderwerp, zoals de risico’s voor de 
drinkwatervoorziening, het omgaan met 
waterconflicten, gamification rond de Nederlandse 
waterhuishouding en de ecologie op de grens 
van land en water. Andere onderwerpen waren 
technieken voor medische beeldvorming, wiskunde 
van golven, practica als thuisopdracht en chemie 
in de oceaan. We konden het niet laten om toch 
ook iets aan astronomie te doen, een onderwerp 
dat veel mensen aanspreekt. Voor onder andere 
schoolleiders hebben we een workshop over 
de implementatie van Digitale Geletterdheid 
aangeboden.
 
Voor deelnemers en andere geïnteresseerden 
hebben we informatie over de inhoud van de 
workshops en links naar lesmateriaal beschikbaar 
gemaakt via onze website.

HET TWEEDE PANDEMIE-SCHOOLJAAR
De pandemie leverde flink wat problemen 
op voor de planning van onze activiteiten. In 
de winter hebben we ons vooral beperkt tot 
online activiteiten. Enkele fysieke activiteiten 
hebben we moeten verplaatsen (5) of 
zelfs afgezegd (7). In totaal hebben er 30 
bijeenkomsten plaatsgevonden: 27 vanuit 
Bètapartners en 3 vanuit AlfaGammapartners. 
Aan deze 30 activiteiten georganiseerd door de 
vaksteunpunten namen 802 docenten en TOA’s 
deel. Van de 30 activiteiten vonden er 10 online 
en 20 fysiek plaats. De online varianten werden 
ook zeer goed bezocht door docenten uit andere 
regio’s. 

De grote druk op de scholen en docenten om in 
de turbulente tijden de lessen door te laten gaan 
hebben ook geleid tot minder tijd en aandacht 
voor onze nascholingsactiviteiten voor docenten. 
Dit had gevolgen voor de deelnemersaantallen. 
We verwachten dat iedereen na de pandemie 
weer tijd nodig heeft om op adem te komen, pas 
daarna verwachten we dat de belangstelling tot 
het normale niveau terugkeert.
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Excursie Nieuwkoopse Plassen

De Bètapartnersconferentie

https://www.betapartners.nl/betapartnersconferentie-2022/


VIVA FYSICA
Viva Fysica, traditioneel op de laatste vrijdag in 
januari, is dit jaar online georganiseerd. Enkele 
docenten hebben dit ingevuld met een kijk-sessie 
op hun eigen school voor hun geïnteresseerde 
leerlingen. Marcel Vonk (UvA) heeft weer een mooie 
set sprekers vanuit de faculteit bij elkaar gebracht, 
met ook nog een rondleiding-op-afstand door de 
Virgo-detector in Italië. De lezingen behandelden 
onderwerpen als verrassende astronomische 
waarnemingen, neutrino-oscillaties en metingen aan 
quantumverschijnselen. De lezingen zijn terug te zien 
op internet. 

CHEMIE IN AMSTERDAM
Chemie in Amsterdam is verplaatst naar april 
zodat een fysieke bijeenkomst mogelijk was. 
Opleidingsdirecteur Jocelyne Vreede trapte af 
met een toelichting op de studie Scheikunde. 
Anouk Rijs, professor analyse van biochemische 
interacties, ging in op eiwit-samenklontering en 
peptide-aggregatie: processen die een belangrijke 
rol spelen in neurodegeneratieve ziekten zoals 
ALS en Parkinson. Seino Jongkees, universitair 
docent en assistent-professor chemische biologie 
en biotechnologie, sprak over onderzoek naar van 
biologie afgeleide systemen in een reageerbuisje. Tot 
slot was het woord aan professor Freek Vonk via een 
video over de wondere wereld van slangengif.

AFSCHEIDSSYMPOSIUM “LAAT JE INSPIREREN DOOR 
DE CODERCLASS”
In oktober waren ruim 70 docenten, schoolleiders 
en andere belangstellenden te gast op het Metis 
Montessori Lyceum waar de docenten van de 
Coderclass lieten zien hoe het onderwijs daar 
werkt en hoe dit leerlingen en docenten inspireert. 
De schoolleiders bespraken manieren om 
informatica-onderwijs op school te organiseren, 
zowel binnen als buiten de traditionele kaders. 
Op de markt lieten Coderclass-leerlingen hun 
vergevorderde vaardigheden zien. De bijeenkomst 
werd afgesloten door op grootse en roerende 
manier afscheid te nemen van Eelco Dijkstra, vele 
jaren de vaksteunpuntcoördinator Informatica bij 
Bètapartners.

SAMENWERKING MET VO-HO NETWERK 
U-TALENT UTRECHT
De afgelopen twee jaar is verkend of het werkbaar 
is om activiteiten gezamenlijk met Bètapartners 
en U-Talent te organiseren, waarbij gestart is rond 
activiteiten van Biologie. In het afgelopen jaar zijn 
twee sets van twee bijeenkomsten georganiseerd, 
de eerste op het gebied van Forensisch Onderzoek 
en de tweede op het gebied van Immunologie. 

De grote verschillen in werkwijze tussen de 
netwerken hebben geleid tot vrij veel afstemming, 
maar inmiddels hebben we helder wat we van elkaar 
kunnen verwachten en een goede taakverdeling 
gevonden. Het komende jaar wordt een serie van 
drie samenhangende bijeenkomsten georganiseerd.

ZEER ACTIEVE TOA’S DIT JAAR
Mede door de inzet van Paul Dolk en Hein 
Bruijnesteijn zijn de TOA’s dit jaar heel erg 
actief geweest met onderlinge uitwisseling en 
samenwerking. 
 
De TOA voor TOA dag kon in juni dan toch fysiek 
doorgaan. Het Pieter Nieuwland College bood dit 
mini-congres voor ervaren en beginnende TOA’s een 
mooie, gezellige en inspirerende plek om bij elkaar 
te komen. Met zeven workshops in twee ronden, en 
tussendoor kleine demo’s en gesprekken, was het 
een zeer inspirerende bijeenkomst.

We hebben voor het eerst een TOA Ontwikkel 
Team (TOT) georganiseerd, waarbij in een tiental 
bijeenkomsten samen wordt gewerkt aan mooie 
practica en demo’s. Ondertussen wordt ook aan 
kennis en vaardigheden gewerkt. Zo’n TOT fungeert 
daarmee als een professionaliseringstraject dat 
ook praktische resultaten oplevert voor de school. 
Het komend jaar gaan we door, ook nieuwe leden 
kunnen aansluiten.

Het afgelopen jaar zijn we gestart met een 
maandelijks online “TOA Treffen.” Dit zijn redelijk vrije 
bijeenkomsten van circa 1,5 uur, aan het eind van de 
middag. Er is geen dwingende agenda en iedereen 
kan er dingen laten zien en bespreken. Het is 
inmiddels een levendige, leerzame, laagdrempelige 
uitwisseling geworden met 5 à 15 deelnemers waar 
telkens circa zes onderwerpen worden besproken. 
Alle TOA’s uit ons netwerk zijn welkom!
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Afscheidssymposium “Laat je inspireren door de Coderclass”

Een demo op de TOA voor TOA dag

https://www.quantumuniverse.nl/terugkijken-viva-fysica-2022
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-chemie-in-amsterdam-2022/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-mini-symposium-laat-je-inspireren-door-de-coderclass/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-mini-symposium-laat-je-inspireren-door-de-coderclass/
https://www.betapartners.nl/vb-seminar-forensisch-onderzoek-1-een-natuurlijke-dood/
https://www.betapartners.nl/vakbijeenkomst-seminar-immunologie-stop-de-pijn/
 https://www.betapartners.nl/terugblik-toa-voor-toa-bijeenkomst/
https://www.betapartners.nl/terugblik-toa-voor-toa-bijeenkomst-2021-2022/ 
https://www.betapartners.nl/terugblik-toa-voor-toa-bijeenkomst-2021-2022/ 


KEES TEMME BLIKT 
TERUG OP 7 JAAR 
VAKSTEUNPUNT 
WISKUNDE
De start
De startpagina van het digibord in mijn 
lokaal op het Gemeentelijk Gymnasium in 
Hilversum toonde in 2014 een afbeelding van 
de Mandelbrotverzameling (niet de grove 
tekening op het schoolbord hiernaast maar 
een fancy computerplaatje). Zonder hier veel 
van af te weten beloofde ik mijn wiskunde 
D-leerlingen om hier een aantal lessen aan te 
wijden. Toevallig kwam ik er daarna achter dat 
UvA-docent Han Peters bezig was met een webklas 
over dit onderwerp. Hiermee was de link tussen 
voortgezet en hoger onderwijs gelegd en kreeg ik 
van Bètapartners de kans om Bart Zevenhek op te 
volgen als vaksteunpuntcoördinator Wiskunde bij 
Bètapartners.

Zinvolle bijeenkomsten organiseren
Ik deed dit werk met veel plezier. Door goed 
mijn ogen open te houden zag ik waar mensen 
enthousiast over waren. Zo ontstonden de 
onderwerpen voor zinvolle bijeenkomsten bijna 
als vanzelf.  Hierbij hield ik rekening met de 
verschillende behoeften bij wiskundedocenten voor 
wat betreft nascholingen. Sommige willen vooral tips 
voor in de lessen van de dag erna. Anderen worden 
enthousiast van een verdiepend onderwerp. 

Het breekijzer
Een groot deel van de wiskundedocenten is 
moeilijk bereikbaar voor nascholingsactiviteiten. 
Na een aantal jaar verzon ik een list: een GeoGebra 
workshop op locatie. Hierdoor werkte ik met de 
voltallige wiskundesectie van verschillende scholen. 
Een verrijkende ervaring die me leerde hoe divers 
wiskundedocenten in onze regio zijn. 

Naar Brussel
Tijdens de corona-periode kon ik mijn GeoGebra-
workshop aanbieden aan een Europese School en 
hoorde ik van een vacature in Brussel-Laken. Dit 
bracht het een en ander op gang, want de Europese 
School is een oude liefde van me: van 1998 tot 2007 

werkte ik al in Brussel-Woluwe. In september zal ik 
starten voor een tweede periode.
Op de Europese scholen krijgen de leerlingen de 
bètavakken in hun moedertaal; ik zal lesgeven 
aan Nederlandse en Vlaamse kinderen. Mijn 
wiskundesectie bestaat uit een bont gezelschap van 
docenten die de volgende talen spreken: Bulgaars, 
Duits, Engels, Ests, Frans, Italiaans en Roemeens.
Eigenlijk ga ik met mijn vrouw Ellèn terug naar 
de basis: wij leerden elkaar in Brussel kennen en 
onze jongste is daar geboren. Behalve de sensatie 
van een nieuw avontuur voelt het dus ook als 
thuiskomen.

Vertrouwen
Bètapartners is een prachtige organisatie waar 
je het vertrouwen krijgt om het werk op je eigen 
manier in te richten. Er zijn veel organisaties die 
op papier zeggen dat ze zo werken, maar bij deze 
club is dat dus echt zo! Agnes Kemperman heeft 
ervoor gezorgd dat dit in het DNA van Bètapartners 
verweven zit, maar zonder een goede ondersteuning 
werkt het natuurlijk niet. Monique Jhinnoe en Bart 
Groeneveld: super bedankt voor jullie hulp in al die 
zeven jaren!
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Kees Temme

https://mandelbrotmysterie.nl/Startpagina.html
https://www.betapartners.nl/vakbijeenkomst-gek-op-getallen-2/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-de-cursus-effectief-wiskunde-onderwijzen-2019/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-galoistheorie-revolutionaire-wiskunde/
https://www.betapartners.nl/geogebra-workshop-op-locatie/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-de-geogebra-workshop-op-het-vechtstede-college/
https://www.betapartners.nl/terugblik-op-de-online-geogebra-workshop-voor-de-europese-school-van-mol/
https://eeb4.be/
https://eeb2.be/


18 ACTIVITEITEN VOOR 
LEERLINGEN 
We mochten weer! Op een paar online activiteiten 
na, konden we dit schooljaar weer veel fysieke (of 
deels fysieke) activiteiten aanbieden aan leerlingen. 
Zo konden dit schooljaar de profielwerkstuktrajecten 
weer plaatsvinden en hebben leerlingen via 
bijvoorbeeld de Masterclasses weer een kijkje 
kunnen nemen op de UvA of VU. Ook voor 
Profielwerkstuk.nl hebben we dit jaar weer goede 
stappen kunnen zetten voor nóg meer informatie 
en tips voor leerlingen die bezig zijn met hun 
PWS. Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk 
Profielwerkstuk.nl.

De algemene doelstelling is om leerlingen te 
informeren en enthousiasmeren voor een studie in 
de bètatechniek. Dit doen we onder andere door 
verdiepende activiteiten voor leerlingen aan te 
bieden waarin ze kennis maken met onderzoek/
onderwijs op de universiteit. De (meeste) 
leerlingenactiviteiten van Bètapartners zijn onder 
te delen in zes soorten, weergegeven in de figuur 
rechtsboven. Los van onze vaste formats, proberen 
we ook zoveel mogelijk leerlingen en/of docenten 
met losse vragen te helpen. In totaal zijn dit jaar met 
de reguliere leerlingenactiviteiten ongeveer 2000 
leerlingen bereikt (zie bijlage 1), Profielwerkstuk.nl 
niet meegeteld. 

NIEUW OF IN ONTWIKKELING
Een greep uit nieuwe activiteiten van het afgelopen 
jaar:

• LESKIST RESOLF®
Door op een houten bord meerdere sommen op te 
lossen oefenen leerlingen hun rekenvaardigheden. 
Het spel kan gedaan worden op allerlei niveaus: van 
eenvoudige optelsommen en vermenigvuldigingen, 
tot formules en functies en van breuken en 
kommagetallen tot differentiaalrekenen.
   
• MASTERCLASS DYNAMIEK VAN HET EPIGENOOM
Speciaal voor leerlingen uit V4 en V5 is deze 
Masterclass ontwikkeld. Aan de hand van een 
theoretisch college leren ze over de dynamiek van 
epigenetica en gaan ze met het maken van een 
epigenoom aan de slag. Tijdens anderhalve dag 
practicum doen leerlingen praktische ervaring op 
met cel fixatie, antilichamen labelen en het werken 
met een fluorescentiemicroscoop. Leerlingen 
sluiten af door zich te verdiepen in de analyse van 
de resultaten en hiermee hun eigen hypothese te 
testen. De Masterclass wordt komend schooljaar 
aangeboden.

• MASTERCLASS INSULINE MAKEN MET BACTERIËN
In dit traject gaan leerlingen praktisch te werk door 
humane insuline te produceren in bacteriën. Hier 
komen verschillende praktische vaardigheden aan 
te pas zoals restrictie digestie, ligatie, transformatie, 
PCR, gelelektroforese en kolomchromatografie.

• PWS-TRAJECT MEET JE METABOLISME
 In dit traject kunnen leerlingen de scheikundige 
effecten van energiedrank op hun eigen 
metabolisme meten. Uit hun eigen urine meten ze de 
hoeveelheid overgebleven taurine, door middel van 
twee scheikundige meettechnieken: High-Pressure 
Liquid Chromatografie en Ultraviolet Spectroscopie.

• IN ONTWIKKELING: MASTERCLASS BATTLE BOTS
De opleiding Mechanical Engineering (VU/UT) is dit 
jaar druk bezig geweest om een nieuwe Masterclass 
te ontwikkelen voor 5/6 vwo leerlingen. In deze 
Masterclass leren ze over technisch ontwerpen, en 
bouwen ze onderdelen voor een battlebot. In de 
laatste bijeenkomst zullen ze het uitvechten tegen de 
andere battlebots om te zien wie het beste ontwerp 
heeft gemaakt. 

De leskist Resolf®

QUOTES

Over de Masterclass Quantum:

“Ik zou deze Masterclass absoluut aanraden bij andere scholieren 
die net als ik een ontzettend brede interesse hebben in de 
natuurwetenschappen en vastberaden zijn om in ieder geval te 
proberen het antwoord te vinden op de voor mij meest ontastbare 
vraagstukken. De afwisseling tussen hoorcollege, werkcolleges 
en verdiepingen liet de Masterclass haar spanning behouden.”

“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.”

“Alhoewel iedereen van jullie zich al lang en meerdere malen heeft 
bewezen, hebben jullie mijn respect voor de wijze waarop deze 
Masterclass aangepakt wordt. Met wederom wat meer bagage, 
wordt het langzaam maar zeker steeds concreter hoe een leven in 
het wetenschappelijk onderzoek er uit kan zien. Hartelijk bedankt 
hiervoor!”

Verschillende soorten leerlingenactiviteiten aangeboden door Bètapartners.
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CAREER DAY
Op donderdag 21 april 2022 was het eindelijk zover: 
de eerste fysieke Career Day in twee jaar werd 
georganiseerd in Alkmaar door Jet-Net & TechNet en 
Bètapartners. Ruim 300 havo 4 en vwo 5 leerlingen 
ontdekten hier de grote variatie aan technische 
beroepen en bedrijven.

Dit jaar kwamen leerlingen uit heel Noord-Holland 
(en zelfs daarbuiten) bijeen in de Kees Kist Lounge 
van het AFAS Stadion in Alkmaar. De file op de 
heenweg mocht de pret niet drukken, want de 
leerlingen en docenten hadden er zin in! Iedere 
groep van ongeveer tien leerlingen werd gekoppeld 
aan een Career Guide: een student van een 
technische- of bèta-opleiding die de leerlingen 
alles kan vertellen over zijn of haar studie. Samen 
met de Career Guide bezochten de leerlingen vier 
verschillende interactieve workshops van een half 
uur. Zo streden ze tegen elkaar tijdens de lettuce 
battle van Seed Valley, zorgden ze ervoor dat 
Amsterdam niet overstroomt bij een workshop 
van Waternet en bekeken ze de techniek aan de 
binnenkant van een vliegtuig van KLM.

Waarom de bedrijven het belangrijk vinden om hun 
bijdrage aan de Career Day te leveren? Bert Bak 
van SMC vertelt: “Heel veel van onze medewerkers 
zijn Noord-Hollanders. Daarom vinden wij het ook 
belangrijk om hier bij de Career Day aanwezig te 
zijn; om te helpen om meer jongeren te interesseren 
om in de techniek verder te gaan. Dat is ongelooflijk 
belangrijk, want er zijn ontzettend veel banen op alle 
niveaus. Mensen zijn keihard nodig!”
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Bekijk ook de 
aftermovie:

Verschillende soorten leerlingenactiviteiten aangeboden door Bètapartners.

ELSA BOSWIJK 
PRACTICUMCOÖRDINATOR 
FARMACEUTISCHE 
WETENSCHAPPEN EN 
SCHEIKUNDE, VRIJE 
UNIVERSITEIT

Vanuit de afdeling 
scheikunde en 
farmaceutische 
wetenschappen ben ik 

al jaren betrokken bij profielwerkstukbegeleiding 
via Bètapartners. Het traject wat ik begeleid heet 
‘Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen’. Leerlingen 
schrijven zich in voor het traject en hebben meestal 
zelf al interessante ideeën over wat ze zouden 
willen onderzoeken. Samen met hen en met 
studentassistenten bedenken we wat een haalbaar 
onderzoek is. Het moet namelijk wel binnen de 
grenzen liggen van wat we kunnen meten. Er zijn 
drie verschillende experimenten die ze bij mij op het 
lab kunnen uitvoeren: één waarin ze kunnen meten 
hoe goed een bepaalde stof werkt als antioxidant 
en twee waarin ze de activiteit van twee bepaalde 
enzymen kunnen meten. Deze enzymen zijn in het 
lichaam betrokken bij de afbraak van 

lichaamsvreemde stoffen, zoals geneesmiddelen. 
Deze afbraak kan voordelig zijn voor het lichaam, 
maar kan ook zorgen voor het ontstaan van een 
schadelijke stof. Extra activatie (inductie) of juist 
remming van het enzym kan daardoor handig zijn.

Vaak doen leerlingen proeven met producten die 
ze zelf hebben bedacht en meegenomen: van 
ibuprofen en paracetamol tot aan gember, thee of 
brocolli’s... Het is mooi om te zien hoe verschillend 
de onderwerpen van de profielwerkstukken kunnen 
zijn binnen de gegeven experimenten. Door 
deze variatie aan stoffen ben ik ook steeds weer 
benieuwd naar of zelfs verrast door de uitkomst van 
het experiment.

Natuurlijk hopen we vanuit de afdeling dat een 
leerling uiteindelijk farmaceutische wetenschappen 
komt studeren, maar het gaat mij er vooral om 
dat ze een leerzame en leuke ervaring hebben 
opgedaan. Zo hoop ik dat het steeds duidelijker 
wordt dat bètaonderzoek op een lab echt niet alleen 
maar met een stoffige professor geassocieerd hoeft 
te worden. 
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GIRLSDAY
70 meisjes uit groep 7 en 8 van de Dalton 
basisschool De Molenwiek uit Haarlem hebben 
op 7 april een bezoek gebracht aan de VU en 
Bètapartners tijdens de nationale Girls’ Day. Op deze 
dag maken meiden door heel Nederland kennis met 
de wereld van bèta en techniek.

Girls’ Day wordt jaarlijks op nationale schaal 
georganiseerd door VHTO: Het doel van Girls’ 
Day is om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis 
te laten maken met én te enthousiasmeren voor 
bèta, techniek en IT. Helaas is het aantal meisjes 
en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, 
techniek en IT al jaren laag: slechts 14 procent 
van de technische professionals in Nederland is 
vrouw. Dat komt door genderstereotype invloeden, 
een beperkt beeld van technische opleidingen en 
beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken 
en het ontbreken van rolmodellen. Daarentegen 
is bèta, techniek en IT belangrijker dan ooit voor 
de samenleving. Zo werken labtechnologen 
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaccins, 
bedenken technici ergonomische oplossingen 
voor thuiswerkplekken, en maken IT-professionals 
zich sterk voor veilige videoverbindingen. Daarom 
organiseren we Girls’ Day. Een dag waarop meisjes 
kunnen kennismaken met bèta, techniek en IT.

Op de VU hebben vijf studenten van verschillende 
bèta-opleidingen workshops georganiseerd voor 
de meiden, waarin ze zichzelf voor één dag zelf 
wetenschapper waanden.

BORSTELROBOT: Van een nagelborsteltje, een 
motortje en een plug hebben de meiden een 
lopende robot gebouwd. Door een stroomkring 
te maken, laten ze de plug draaien en ‘wiebelt’ 
het robotje naar voren of in de rondte. Natuurlijk 
mochten ze daarna hun robot ook personaliseren 
met alle kleuren van de regenboog, en hebben 
sommigen hun robot ingezet om er een kunstwerk 
mee te verven.

DNA-KETTING: De labjassen waren misschien 
een maatje te groot, maar dat mocht de pret niet 
drukken. In het laboratorium hebben de meiden 
zich tijdens de workshop DNA-ketting ontpopt tot 
levenswetenschapper in de dop. Door verschillende 
oplossingen bij een monster van hun eigen speeksel 
te pipetteren, hebben ze hun eigen DNA zichtbaar 
gemaakt in een oplossing. Dit is vervolgens met veel 
precisie in een ketting gepipetteerd, die ze achteraf 
mee naar huis konden nemen.

PROFIELWERKSTUKDAG OP OSB
Op 29 september, helemaal aan het begin van 
het schooljaar, zijn er zeven studenten met 
verschillende studieachtergronden naar de 
Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) 
gegaan. Het idee van de dag was om leerlingen 
te helpen met het kiezen van de juiste methode 
voor hun profielwerkstuk, en hoe deze methode 
vervolgens toe te passen. Er werd veel verwezen 
naar Profielwerkstuk.nl.

Op de OSB hebben de studenten verschillende 
workshops gegeven, waaronder:

• Enquête: Tijdens deze workshop werden een 
paar tips gegeven waar een goede enquête aan 
moet voldoen, hoe je deze kunt verspreiden 
en verwerken. Vervolgens gingen de leerlingen 
aan de slag met het opstellen van hun eigen 
enquêtevragen en konden deze voorleggen aan 
experts. 

• Interview: Wat maakt nou een goed 
interview? Je hebt meer nodig dan alleen de 
vooropgestelde vragen. Er werden enkele 
praktische tips gegeven en samen met experts 
konden de leerlingen (verder) werken aan hun 
interview.  

• Bronnen & literatuur: Hoe schrijf ik een goed 
verslag en hoe zoek je nou de juiste informatie? 
Waar moet je op letten bij het gebruik van 
bronnen? Hoe verwerk je vervolgens de 
gevonden informatie en leidt dit alles tot een 
antwoord op je deel- of hoofdvraag? Welke 
fouten mag je absoluut niet maken? Tijdens de 
workshop gingen we in op deze vragen. 

• Proefondervindelijk onderzoek: Tijdens 
deze workshop werd leerlingen geleerd hoe ze 
een experiment op school of erbuiten kunnen 
uitvoeren, hoe je dit aanpakt en welke eisen 
je moet stellen. Dit geldt voor experimenten 
met bijvoorbeeld stoffen/materialen, maar 
ook als leerlingen wat willen doen met 
mensen (bijvoorbeeld gedrag observeren en 
onderzoeken). 

• Dienst(verlening), ontwerp en/of product: 
Hoe ga je te werk wanneer je niet een 
onderzoek wilt doen, maar een product of 
dienst wilt ontwerpen? In deze workshop 
kwam de onderzoekscyclus aan bod en kregen 
leerlingen handvatten aangeboden om tot een 
goed ontwerp te komen.

In totaal hebben er 110 leerlingen meegedaan aan 
deze dag. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag op de Girls’Day
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REIZENDE DNA-LABS & ABE NEDERLAND 
In het schooljaar 2021-2022 is het Science Lab 
Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met Pieken’ 
en de ABE-Leskist ‘Proef je PTC?’, dat onder 
de paraplu van de Reizende DNA-Labs & ABE 
Nederland valt, ondanks corona en een lockdown 
respectievelijk veelvoudig volgeboekt.
   
Naast in deze leerlingenactiviteiten waren het Lab 
en de Leskist te zien op verschillende conferenties: 
NVON Bèta & technologie festival, NIBI VO havo/
vwo bovenbouw, NIBI onderbouw havo/vwo en 
vmbo en bij een conferentie bij onze zuiderburen, 
het CeLeWe congres. Tijdens de conferenties 
stonden de ABE-Leskist ‘Proef je PTC?’ en de 
nieuwe labs voor het vmbo centraal. Er was bij de 
stand een leuke praktische winactie: pipetteer een mooie creatie en win een lab naar keuze. 

 
Verder is er tweemaal een 
nascholingsbijeenkomst 
georganiseerd over de ABE-
Leskist ‘Proef je PTC?’ op 
het Kajmunk College samen 
met vaksteunpuntcoördinator 
Biologie Paula Mittelberg en 
bij onze collega’s van het PUC 
Nijmegen. 
 
Volgend schooljaar zullen 
we de zevende editie van de 
DNA-lab dag organiseren 
in het Huygensgebouw, 
Radboud Nijmegen op 
donderdag 6 april.  

Het Amgen Biotech Experience (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, 
ethiek, 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 en sinds 2021 dezelfde 
Leskist ‘Proef je PTC?’ vanuit Radboud PUC 
of Science in Nijmegen.

Profielwerkstukdag op de OSB: de gezamenlijke opening

Winnaar pipetteeractie op de NIBI-conferentie 

Nascholingsbijeenkomst over ABE-Leskist ‘Proef je PTC?’ op het Kajmunk College
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Vaak komen er veel vragen op bij leerlingen als ze 
bezig zijn met een profielwerkstuk (PWS), of blijken 
ze vast te lopen in hun planning. De vrijheid die komt 
kijken bij een profielwerkstuk kan fijn zijn, maar soms 
ook erg uitdagend en kan vragen oproepen bij de 
leerling. Hoe kies je een onderwerp? Hoe richt je je 
onderzoek in? En, hoe ga je het presenteren? Om de 
leerling te helpen hebben we in 2020 
www.profielwerkstuk.nl opgericht: Een website vol 
met tips, video’s, teksten en downloads voor de 
verschillende fases die je tijdens het maken van 
een profielwerkstuk doorloopt. Deze website is 
geschikt voor elk soort PWS, of de leerling nu gaat 
onderzoeken of ontwerpen, en of het PWS nu een 
bèta-, gamma- of alfarichting heeft.

DOELEN
We streven ernaar om uiteindelijk hét platform te 
worden waar leerlingen naartoe gaan als ze bezig zijn 
met hun PWS. Inhoudelijk moet het natuurlijk compleet 
zijn, maar het moet ook docenten daadwerkelijk 
ondersteunen, vragen van leerlingen kunnen 
wegvangen, en een uniform beeld geven over het 
uitvoeren van een onderzoek of ontwerp zoals het in 
de wetenschap werkt. We begonnen in 2020 met een 
aantal kleine doelstellingen, en hebben deze inmiddels 
uitgebreid naar grotere doelen. Hieronder staat een 
overzicht van alle ontwikkelingen.

ONTWIKKELINGEN

Bekendheid creëren bij vo-scholen in Nederland

Informatie en inspiratie bieden voor leerlingen

Informatie bieden die HO-docenten ontlast binnen 
het profielwerkstuk

Er worden nieuwe workshops ontwikkeld voor 
docenten en leerlingen, die ondersteunen bij de 
website

Er staat een constructieve samenwerking met de 
Nederlandse universiteiten

KOMENDE ONTWIKKELINGEN

Het aanbieden van nog meer informatie rondom het 
profielwerkstuk, voor leerlingen en docenten in havo 
en vwo

Doorontwikkelen activiteiten buiten website

Het onderhouden van de landelijke interuniversitaire 
samenwerking rondom het profielwerkstuk, 
het uitbouwen van de samenwerking met hbo-
instellingen en het inventariseren en betrekken van 
overige samenwerkingspartners

UITLEG

De website is goed bekend bij de scholen in het 
Bètapartners Netwerk, en het wordt inmiddels 
landelijk ook goed gepromoot

Voor elke fase van het profielwerkstuk zijn 
handleidingen en tips te vinden

Er is al veel informatie voor leerlingen en docenten 
beschikbaar, waarnaar de docent kan doorverwijzen. 
Dit bespaart tijd voor de docent en biedt ruimte voor 
andere activiteiten zoals groepsbegeleiding

Hier ligt ruimte voor verdere uitwerking in 2023, zodat 
dit landelijk kan worden benut

Alle 12 universiteiten in Nederland zijn inmiddels 
aangehaakt!

UITLEG

De landelijk beschikbare informatie wordt 
samengevoegd tot prikkelende artikelen op de 
website. Daarnaast wordt in overleg met VO-
docenten geïnventariseerd waarin kan worden 
doorontwikkeld

In samenwerking met de Nederlandse universiteiten 
wordt nagedacht over het ontwikkelen van 
workshops, practica en andere materialen. Het ideaal 
is hier om een duurzaam landelijk activiteitenpalet te 
realiseren

Naast de universiteiten worden gesprekken met 
andere partijen geïntensiveerd, om bestaande kennis 
zoveel mogelijk te benutten en om eenvoud te 
creëren in informatie over het profielwerkstuk voor 
leerlingen en docenten

https://www.profielwerkstuk.nl/
http://www.profielwerkstuk.nl
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WIE WERKEN HIERAAN MEE?
De website wordt gedragen door alle universiteiten 
in Nederland. Dit betekent inhoudelijk dat de kennis 
vanuit alle hoeken in het land wordt meegenomen, 
en we een zo compleet mogelijke website kunnen 
bieden. Ook onderzoeken we momenteel een 
samenwerking met de hbo-instellingen, om 
te zorgen dat ook de havo-leerling zo volledig 
mogelijk geholpen kan worden op profielwerkstuk.
nl. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen opgezet 
met andere platforms zoals pws-wereld.nl, litlab 
en profielwerkstuktaalkunde.nl. Voor een volledig 
overzicht van alle samenwerkingspartners, zie 
bijlage 5.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN: TWEE 
VOORBEELDEN
In september 2022 hebben we enkele workshops 
verzorgd op Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
tijdens een startdag voor het profielwerkstuk. Meer 
hierover kun je lezen in het hoofdstuk ‘Activiteiten 
voor leerlingen.’ Deze workshops zijn we nu aan het 
uitwerken tot algemeen bruikbare workshops die 
we vaker kunnen inzetten op scholen, gebaseerd 
op de informatie die te vinden is op profielwerkstuk.
nl. Een voorbeeld is een workshop “Hoe kies ik een 
onderwerp?” 

Een andere nieuwe ontwikkeling zijn de PWS-kits. 
Jaarlijks krijgen we op de VU en UvA vele verzoeken 
binnen vanuit leerlingen om onderzoek op locatie 
uit te voeren. Scholen hebben nu eenmaal niet 
alle apparatuur beschikbaar. Dit jaar beginnen 
we daarom met een pilot: de PWS-kit. Dit is een 
vervoerbaar koffertje met meetapparatuur, dat 
een leerling gratis mag lenen en inzetten voor het 
PWS. We zijn begonnen met een warmtecamera. 
Zonnepanelen en telescopen staan daarna op de 
planning. Als het een succes blijkt, gaan we dit 
natuurlijk verder uitbreiden met meer kits. Heb jij nu 
als docent behoefte aan bepaalde apparatuur? Laat 
het ons vooral weten!

BLIK OP DE TOEKOMST
Het ultieme doel is het realiseren van een website 
die namens het hoger onderwijs hét profielwerkstuk-
platform wordt voor leerlingen en docenten. 
We zijn het afgelopen jaar hard bezig geweest 
om hier naartoe te groeien: van uitgebreidere 
samenwerkingen met de universiteiten tot het 
verzorgen van PWS-workshops op scholen, van 
uitleenbare PWS-kitjes voor leerlingen tot een 
compleet nieuwe lay-out van de website. En we 
zijn nog lang niet klaar! Blijf de website vooral in de 
gaten houden voor updates, en het belangrijkste: zet 
hem in voor jouw leerlingen als ze bezig gaan met 
hun profielwerkstuk!

Een voorbeeld van een stukje pagina op www.profielwerkstuk.nl, met verschillende blogposts met tips en handleidingen over het 

onderwerp Presenteren.

CIJFERS



SAMENWERKING MET 
ALFAGAMMAPARTNERS
Het afgelopen jaar is het succes van Bètapartners 
voortgezet met de start van het zuster-netwerk 
AlfaGammapartners dat in grote mate is 
geïnspireerd door Bètapartners. AlfaGammapartners 
wordt opgezet met subsidies van de centrale 
organisaties van UvA en VU. In augustus 2021 zijn 
vaksteunpunten voor Nederlands, Economie en 
Aardrijkskunde gestart, onder tijdelijke begeleiding 
van de netwerkcoördinator van Bètapartners en 
ondersteund door het bureau van Bètapartners.

In september 2022 zijn de andere Alfa- en Gamma-
vaksteunpunten geformeerd. Komende tijd wordt 
een goede samenwerking van groot belang voor 
beide netwerken, en er is dan ook veel onderling 
overleg, zowel over operationele zaken als 
communicatie- en bureauondersteuning, maar ook 
over de strategie die we het beste kunnen volgen. 

AARDRIJKSKUNDE VALT ZOWEL ONDER BÈTA 
ALS GAMMA
Het vak Aardrijkskunde valt zowel onder bèta als 
onder gamma, en dit vaksteunpunt is dan ook 
volledig opgenomen in de aanpak van Bètapartners. 
Dit jaar heeft dat vaksteunpunt een excursie naar 
de Markermeerdijken en een zeer goed bezochte 

bijeenkomst over Klimaatverandering georganiseerd. 
Komend jaar zal binnen dit vaksteunpunt een 
splitsing worden gemaakt tussen sociale en 
fysische geografie, elk met een ander netwerk in de 
faculteiten.

NEDERLANDS EN TAALVAARDIGHEID
Het vaksteunpunt Nederlands is ingevuld door 
Marjolijn Feddema (docent op ALASCA). De faculteit 
heeft dit vaksteunpunt ook enthousiast omarmd 
met een goede werkplek. In de samenwerking met 
dit vaksteunpunt is een training over taalgerichte 
examenvaardigheden georganiseerd, daarvoor 
was zoveel belangstelling vanuit de bètadocenten 
dat er een tweede sessie is gehouden. Het 
schoolbrede thema Taalvaardigheid zal ook in de 
toekomst gezamenlijk worden opgepakt. Door de 
betrokkenheid van Bètapartners komen ook de 
behoeften en mogelijkheden van bètadocenten goed 
aan bod. 

ECONOMIE OOK RELEVANT VOOR BÈTAVAKKEN
Bij het nieuwe vaksteunpunt voor Economie heeft 
Ton Smakman (docent op het Regius College) 
intensief meegedraaid bij Bètapartners om een goed 
beeld te krijgen van de aanpak van de bestaande 
vaksteunpunten en gebruik te maken van de 
ondersteuning van het bureau. Er is een netwerk 
van contacten opgebouwd en in juni is een actuele 
bijeenkomst over de Energietransitie georganiseerd 
die ook voor de bètadocenten interessant was.

OPZETTEN VAN DE COMMUNICATIE
In het afgelopen schooljaar is door het team van 
Bètapartners hard gewerkt aan de communicatie 
voor AlfaGammapartners, deels via een uitbreiding 
van de capaciteit van het bureau van Bètapartners. 
Inmiddels is er een eigen website, nieuwsbrief en 
aanpak voor de social media kanalen. Plannen zijn 
gemaakt voor eigen bureau-ondersteuning.

24

Vakbijeenkomst Energietransitie onder leiding van vaksteunpuntcoördinator Ton Smakman



25COMMUNICATIE
Bètapartners heeft een unieke positie in het 
onderwijsveld, vanwege het directe contact met 
actieve docenten en leerlingen. We zetten vooral in 
op communicatie met leidinggevenden en docenten, 
zodat zij weten waar ze hun collega’s en leerlingen 
op moeten wijzen. Dit gaat dan zowel om activiteiten 
als kennisdeling. Zo kan het hoger onderwijs 
bijvoorbeeld resultaten van wetenschappelijk 
(onderwijs)onderzoek naar de VO-scholen brengen 
en samen met Bètapartners werken aan valorisatie 
en outreach, maar ook leerlingen bereiken om ze te 
interesseren in en voor te bereiden op een studie in 
het hoger onderwijs.   

In dit hoofdstuk lichten we een aantal van onze 
communicatiekanalen uit:

WEBSITE
Onze website www.betapartners.nl bevat informatie 
over onze activiteiten, Bètapartners zelf en er 
zijn ook veel terugblikken op onze activiteiten te 
vinden. Tegenwoordig hebben we ook pagina’s 
voor projecten zoals Digitale Geletterdheid en 
Taalvaardigheid.

NIEUWSBRIEVEN EN VAKMAILINGEN
Het afgelopen schooljaar hebben we vijf 
nieuwsbrieven verstuurd naar onze ruim 2400 
contacten in het onderwijsveld. In de nieuwsbrief 
besteden we aandacht aan docenten- en 

leerlingenactiviteiten en aan nieuws uit ons 
netwerk en van onze partners. Daarnaast zijn er 
drie schoolleidersnieuwsbrieven verstuurd naar de 
leidinggevenden en bètacoördinatoren van onze 45 
lidscholen.

Voor elk vak sturen we ook enkele keren per jaar 
vakspecifieke mailingen, waarmee docenten 
en TOA’s snel en praktisch kunnen zien wat op 
hun eigen gebied binnen het netwerk wordt 
aangeboden. Afgelopen schooljaar zijn er 25 
vakmailingen verstuurd: vijf voor aardrijkskunde, vier 
voor wiskunde, biologie en natuurkunde, drie voor 
scheikunde en informatica & digitale geletterdheid 
en één voor NLT en TOA. Deze vakmailingen 
stonden vol met relevante activiteiten voor leerlingen 
en docenten, tips, interessante weetjes, terugblikken 
en lesmateriaal voor het vak.
 
We hebben in kaart gebracht hoe vaak de 
verschillende mailings geopend worden en hoe vaak 
er wordt doorgeklikt, zie daarvoor de grafieken. 
Ter vergelijking: de gemiddelde open rate van 
nieuwsbrieven van vergelijkbare organisaties 
is 28.9% en de gemiddelde click rate 5,5%. De 
Bètapartners nieuwsbrief heeft een vergelijkbare 
open rate, maar de vakmailingen worden veelal 
fors vaker geopend dan gemiddeld. De click rate 
ligt zowel voor de nieuwsbrief als vakmailingen 
meestal hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare 
organisaties.

Open rate van de nieuwsbrief en vakmailingen

Click rate van de nieuwsbrief en vakmailingen

http://www.betapartners.nl 
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BÈTACOÖRDINATORENOVERLEG
Dit schooljaar is er zeven keer een 
bètacoördinatorenoverleg geweest waarbij het 
Bètapartners team, de vaksteunpuntcoördinatoren, 
de bètacoördinatoren van de lidscholen, 
vertegenwoordigers van de aangesloten HO-
instellingen en overige genodigden samenkwamen. 
Tijdens dit overleg worden Bètapartnersactiviteiten 
onder de aandacht gebracht en wordt er 
uitgewisseld tussen scholen en HO-instellingen. 
Na het overleg wordt er altijd een terugblik naar alle 
lidscholen gestuurd, waarmee alle activiteiten en 
informatie nogmaals gedeeld worden. Ook brengen 
we de lidscholen die niet bij het overleg aanwezig 
waren hiermee op de hoogte.

SCHOOLBEZOEKEN
We zien dat de bekendheid bij de schoolleiding 
over het aanbod van Bètapartners nog beperkt 
is en daarmee nog niet volop gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden die we bieden. De 
schoolleiding speelt een belangrijke rol, door de 
professionaliseringsactiviteiten van Bètapartners 
mee te nemen in het jaarlijkse gesprek over 
persoonlijke ontwikkeling van de docent. De 
ervaring leert dat het gesprek tussen Bètapartners, 
de leidinggevenden en de bètacoördinator (het 
schoolbezoek) helpt om hierbij een slag te maken. 
Vanwege de pandemie zijn er de afgelopen jaren 
minder schoolbezoeken geweest, maar dit gaan we 
weer volop oppakken. 

SOCIAL MEDIA
Bètapartners is actief op:
• Facebook (418 volgers) en in de vakspecifieke 

facebookgroepen:
 o Aardrijkskunde in het VO
 o Biologiedocenten
 o Digitale Geletterdheid ontdek je ZO!

 o Leraar Informatica
 o Leraar Wiskunde
 o NLT docenten
 o Vaksteunpunt Natuurkunde
 o Vaksteunpunt Scheikunde

• LinkedIn (161 leden)
• Twitter (188 volgers)
• Instagram (139 volgers)

Via social media bereiken we meer docenten en 
leerlingen. Door regelmatig berichten te plaatsen en 
te delen met de juiste hashtags en vermeldingen van 
personen, bedrijven of onderwijsinstellingen, krijgen 
deze berichten een hoger bereik en worden vaker 
gelezen. Interessant om te zien is dat op Instagram 
een derde van de mensen niet-volgers zijn maar wel 
onze berichten zien.  

POSTERS EN FLYERS
Bètapartners zorgt voor flyers en posters 
met actuele activiteiten voor leerlingen en 
docenten. We hebben zowel overzichten per 
vak, als jaaroverzichten met alle leerlingen- en 
docentenactiviteiten. Deze materialen kunnen 
opgehangen en neergelegd worden in de scholen, 
om meer docenten en leerlingen te bereiken. 

DOCENTENCONGRESSEN
Bètapartners is aanwezig op landelijke 
docentencongressen zoals NIBI, Woudschoten 
Chemie, NWD en WND. Hier staan we op de markt 
met onze stand en verzorgen we workshops.   

ANDERE VO-HO NETWERKEN EN 
VAKVERENIGINGEN
We maken ook gebruik van de communicatiekanalen 
van partijen in het onderwijsveld waar wij mee 
samenwerken. Bijvoorbeeld de NVON nieuwsbrief, 
WiskundE-brief en communicatiekanalen van de 
andere VO-HO netwerken. Daarnaast staat ons 
aanbod ook op de landelijke VO-HO netwerken 
website www.vohonetwerken.nl.  

PROMOTEAM
Het promoteam ondersteunt de 

communicatie over onze activiteiten 
op de scholen. Een team van twee 

personen geeft op aanvraag een 
compacte, frisse en enigszins 

ludieke presentatie over de 
activiteiten van Bètapartners. 
Bijvoorbeeld op een studiedag. 
De teamleden kunnen alle 
vragen beantwoorden en gaan 
in gesprek over de wensen 
vanuit de school. Hiermee 
helpen we de bètacoördinator 
om bij de collega’s een goed 
beeld te geven van het aanbod 

in ons netwerk.
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http://www.vohonetwerken.nl


27NIEUW INITIATIEF: INFORMATIE OVER  
STUDIES VOOR DOCENTEN
Docenten spreken met hun leerlingen regelmatig over studies, maar ervaren dat ze zelf onvoldoende 
op de hoogte zijn om hun leerlingen goed te kunnen helpen bij de studiekeuze. Tijdens één van onze 
bètacoördinatorenoverleggen gaven de docenten dan ook aan grote behoefte te hebben aan studievoorlichting 
voor VO-docenten. Het is voor docenten namelijk te veel werk om alle websites voor studiekiezers te zoeken en 
te lezen.

Daarom is Bètapartners, samen met Marketing & Communicatie van de UvA en VU, aan de slag gegaan met 
het project “Informatie over studies voor docenten.” Allereerst zijn de bètacoördinatoren bevraagd over hun 
specifieke wensen. Zie onderstaande grafieken voor de belangrijkste uitkomsten.

Een bètacoördinator gaf aan: “Vakdocenten zijn geen decanen, maar wel vaak aanspreekpunt over verwante 
studies. Een vakdocent gerichte flyer over relevante studies, vergelijkingen en beschrijvingen zou wel eens nuttig 
kunnen zijn. Dus niet van één opleiding, maar van alle ‘technische’ studies voor de natuurkundedocent, etc. etc.”

Op basis hiervan zijn we aan de slag gegaan met - per vak - overzichten van studies aan de UvA en VU die 
leerlingen zouden kunnen volgen wanneer ze interesse hebben in dat vak. We zijn gestart met een pilot voor 
scheikunde. Daar is een dummypagina op de Bètapartners website voor ontwikkeld en besproken tijdens het 
bètacoördinatorenoverleg. Op basis van deze feedback wordt de scheikundepagina verder ontwikkeld, en daarna 
zullen er ook voor de andere vakken overzichten volgen.

Oorspronkelijk ging het in deze overzichten alleen om universitaire studies, maar dit zal uitgebreid worden 
met hbo-studies. Bètapartners heeft samen met de HvA en UvA een Wisselstroom-subsidie aangevraagd en 
toegekend gekregen voor dit project.
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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 45
Vergadering november (online) 33
Vergadering december (online) 29
Vergadering januari (online) 35
Vergadering februari (online) 28
Vergadering april 19 
Vergadering mei (online) 23
Slotvergadering juni 43
Totaal 255

Collegetours
Collegetour regio                               Aantal deelnemende docenten Aantal overleggen
Amsterdam                                                                                                6 5
Gooi- en Vechtstreek                                                                                5 4
Kennemerland                                                                                           5 3
Noordkop                                                                                                   6 4
Zaanstreek en Waterland                                                                          6 5
Totaal                                                                                                       28 21

Collegetours Gooi- en Vechtstreek Aantal deelnemende leerlingen
NS, Utrecht 27
Totaal 27

Collegetours Kennemerland Aantal deelnemende leerlingen
SHIP, IJmuiden 28
Photonfirst, Alkmaar 24
Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Heiloo 12
Tata Steel, Velsen-Noord Afgelast
Instituut voor Milieu en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam 17
Totaal 81

Collegetours Noordkop Aantal deelnemende leerlingen
Renolit, Enkhuizen 9
Protonic Holland, Zwaag 11
TNO, Petten 12
Totaal 32

Collegetours Zaanstreek en Waterland Aantal deelnemende leerlingen
Huisartsenpraktijk Broekpolder, Heemskerk Afgelast
Holland Mechanics, Purmerend 12
Forbo, Assendelft Afgelast
Amsterdam UMC, locatie AMC 27
Totaal 39
 
Totaal aantal Collegetours 13
Totaal aantal deelnemende leerlingen aan Collegetours 179

PERSOONLIJK ASSISTENT VAN DE LERAAR (PAL)

Aantal studenten in studentenpoule 520
Aantal studenten met afgeronde PAL-cursus 264
Aantal werkzame studenten 110

28



ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S

Conferenties
Activiteit Aantal deelnemers
Bètapartnersconferentie ’Water in haar element’ 157 docenten
Viva Fysica 58 docenten
Chemie in Amsterdam 28 docenten en 41 leerlingen
Totaal 243 docenten en 41 leerlingen

Professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de vaksteunpunten van Bètapartners
Vaksteunpuntactiviteit Aantal deelnemers
Aardrijkskunde 
Vakbijeenkomst: Gesteentecyclus tot leven gewekt in Google Earth 25
Vakbijeenkomst: Klimaatverandering - Peter Kuipers Munneke 46
Vakbijeenkomst: Hoogwaterbeschermingsprogramma 9

Biologie 
Vakbijeenkomst: Hoe doe je praktisch veldwerk rondom je stadse school 4
Seminarreeks Forensisch Onderzoek (1/2) 19
Seminarreeks Forensisch Onderzoek (2/2) 19
Seminarreeks Immunologie (1/2) 27
Seminarreeks Immunologie (2/2) 27
Excursie Nieuwkoopse plassen 12

Digitale Geletterdheid 
Vakbijeenkomst Digitale Geletterdheid: Van visie naar praktijk 24

Informatica 
Mini-symposium: Laat je inspireren door de Coderclass 57
Vakbijeenkomst: Actief aan de slag met kunstmatige intelligentie 25

Natuurkunde 
Vakbijeenkomst: Heen-en-weer-denken bij practica 12
Vakbijeenkomst: Een toets in 2 minuten 22
Cursus: Deeltjesfysica (1/5) 13
Cursus: Deeltjesfysica (2/5) 13
Cursus: Deeltjesfysica (3/5) 13
Cursus: Deeltjesfysica (4/5) 13
Cursus: Deeltjesfysica (5/5) 13
Vakbijeenkomst: Beginnen met grafisch modelleren in de klas 6
Vakbijeenkomst: Introductie in Modeling instruction 18

Scheikunde 
Vakbijeenkomst: Structuur- eigenschapredeneren: Experimenten voor meso-macro  29

TOA
Start TOA Ontwikkel Team 14
TOA’s voor TOA’s bijeenkomst 47

Wiskunde
Workshop Geogebra op locatie (2 keer gegeven) 12
Vakantiecursus Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes (1/2) 70
Vakantiecursus Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes (2/2) 70
Vakbijeenkomst: The Quantum Quest 14
Vakbijeenkomst: Praktische opdracht Tata Steel 15
VO-HO Bijeenkomst: De Wiskunde Brug van vwo naar universiteit 12

Vakoverstijgend 
Kennismakingsbijeenkomst: ABE leskist Proef je PTC? 12
Vakbijeenkomst: Een goede onderzoeksleerlijn 14
Vakbijeenkomst: Computational Thinking 24 

Totaal  670
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Professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de vaksteunpunten van AlfaGammapartners
Vaksteunpuntactiviteit Aantal deelnemers
Economie en Bedrijfseconomie 
Vakbijeenkomst: Energietransitie in versnelling 12

Nederlands 
Vakbijeenkomst: Taalondersteunende examentraining 1 18
Vakbijeenkomst: Hoe verder? Vakdidactische inzichten MVT-docenten 1 9
Vakbijeenkomst: Taalondersteunende examentraining 2 20
Vakbijeenkomst: Hoe verder? Vakdidactische inzichten MVT-docenten 2 10

Totaal  69

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN

Leskisten
Leskist Aantal reserveringen
Veelvlakken 1
ABE Leskist ‘Proef je PTC?’ (onderdeel van de Reizende DNA-labs en ABE Nederland) 13
Sportprestatie 5
Photonics explorer 3
Muonlab 5
Genexpressie - eiwitten 4
DNA 8
Ellips Biljart 0 
Krachtige Constructies 4
Totaal 33

Masterclasses
Masterclass Aantal deelnemers
Najaar
Het Bijzondere Brein najaar (1/4) 23
Het Bijzondere Brein najaar (2/4) 23
Het Bijzondere Brein najaar (3/4) 23
Het Bijzondere Brein najaar (4/4) 23
Scheikundige Meettechnieken (1/3) 19
Scheikundige Meettechnieken (2/3) 19
Scheikundige Meettechnieken (3/3) 19
Medische Fysica (1/3) 27
Medische Fysica (2/3) 27
Medische Fysica (3/3) 27
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) 23
Het Bijzondere Brein voorjaar (2/4) 23
Het Bijzondere Brein voorjaar (3/4) 23
Het Bijzondere Brein voorjaar (4/4) 23
Chaos en Dynamica voorjaar (1/4) 20
Chaos en Dynamica voorjaar (2/4) 20
Chaos en Dynamica voorjaar (3/4) 20
Chaos en Dynamica voorjaar (4/4) 20
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Perspectieven op Klimaat voorjaar (1/4) 19
Perspectieven op Klimaat voorjaar (2/4) 19
Perspectieven op Klimaat voorjaar (3/4) 19
Perspectieven op Klimaat voorjaar (4/4) 19
Dynamic Earth voorjaar (1/3) 12
Dynamic Earth voorjaar (2/3) 12 
Dynamic Earth voorjaar (3/3) 12
Insuline maken met bacteriën (1/2) 18
Insuline maken met bacteriën (2/2) 18
Fluorescentie Microscopie (1/2) 17 
Fluorescentie Microscopie (2/2 17
Quantum (1/3) 14
Quantum (2/3) 14
Quantum (3/3) 14
Totaal 706

Profielwerkstukbegeleiding
Profielwerkstukbegeleiding Aantal deelnemers
Forensisch DNA-onderzoek 8
EEG Onderzoek 10
Antioxidanten, medicijnen en enzymen  17
Meet je Metabolisme 7
Totaal 42

Science Labs
Science Lab                                                                       
PMP (onderdeel van de Reizende 
DNA-labs en ABE Nederland)                                                                                                                                       
Scratch                                                                                                      
Quantumwereld
Ontwerp en Synthese van pijnstillers
DNA fingerprinting - de Bitterproef
DNA isolatie

Aantal keer gegeven
77 

 
1
1
1
2 
1

Aantal deelnemers
1743

32
20
25
85
32

Totaal                                                                                                         83 1937

Workshops
Workshop Aantal deelnemers
Literatuurworkshop 100 
Totaal 100

Evenementen en landelijke activiteiten
Activiteit Aantal deelnemers
Girlsday 60
PWS dag OSB Bijlmer 125*
Natuurkunde Junior Olympiade 30
Career Day 302
Totaal 517

* Dit is een schatting.

PROFIELWERKSTUK.NL

Aantal hits website 72.587
Aantal unieke bezoekers 21.936
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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
Renate Boxem Vellesan College
Stan Poppe Regius College
Wessel van de Hoef Tabor College

Team Bètapartners
Naam Instelling Functie
Agnes Kemperman VU Programmamanager Bètapartners (tot mei)
Bart Groeneveld UvA Projectleider Bètapartners UvA
Charlotte Clarijs UvA Projectleider Leerlingenactiviteiten UvA
Iris Verhoeff UvA Projectleider Wetenschapseducatie
Jeroen Maréchal VU Programmamanager Bètapartners (vanaf mei)
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 VU 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
Aardrijkskunde Marloes van Putten Regius College 
Biologie Nick Vermeulen St. Michaël College
 Paula Mittelberg Kaj Munk College
Informatica en Digitale Geletterdheid Jasper Dukers UvA/Petrus Canisius College
 Eric Hijzen A. Roland Holst College
Natuurkunde Said el Haidouri Comenius College
NLT Stan Poppe Zelfstandige
Scheikunde Marjolein Wal  Gymnasium Felisenum
TOA’s Paul Dolk Hogeschool Inholland  
 Hein Bruijnesteijn Zelfstandige
Wiskunde Kees Temme Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Ondersteuning Bètapartners 
Naam Instelling Functie
Anna Prins VU Student-assistent
Bowine Roodenburg UvA Student-assistent
Céline Dietz VU Student-assistent 
Cathelijne Kool UvA Coördinator Science Lab Forensisch DNA-onderzoek
Rana Abo Seada UvA Student-assistent
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BIJLAGE 3: LIDSCHOLEN
A. Roland Holst College
Amstelveen College
Amsterdams Lyceum
Baken Park Lyceum
Berlage Lyceum
Bertrand Russell College
Bonhoeffer College
Cartesius Lyceum
Castor College
Comenius College
Cygnus Gymnasium
Da Vinci College
Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Gymnasium Felisenum
Helen Parkhurst
Hermann Wesselink College
Hervormd Lyceum Zuid
Hyperion Lyceum
IJburg College
Jac. P. Thijsse College
Jan van Egmond Lyceum
Kaj Munk College 

Lyceum aan Zee
Maimonides
Martinuscollege
Metis Montessori Lyceum
Montessori Lyceum Amsterdam
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Oscar Romero
OSG De Hogeberg
Petrus Canisius College Alkmaar
Pieter Nieuwland College
Porteum
Regius College
RSG Broklede
RSG Wiringherlant
Spinoza Lyceum
St. Ignatius Gymnasium
St. Michaël College
Trinitas Gymnasium
Vechtstede College
Vellesan College
Vossius Gymnasium
Zaanlands Lyceum

BIJLAGE 4: SAMENWERKINGSPARTNERS 
Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
ABE Nederland
Aeres Hogeschool Wageningen
AlfaGammapartners
Alliantie Markermeerdijken
AMGEN Biotech Experience Nederland
AMOLF
Amsterdam UMC, locatie AMC
AMTA
Bètasteunpunt Oost
Christelijke Hogeschool Ede
CMA
Fontys Hogeschool
Food Valley Scholennetwerk
Forbo Flooring B.V.
Gemeente Amsterdam
Globe Nederland
Hanze Bètasteunpunt
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Hall Larenstein
Holland Mechanics
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Huisartsenpraktijk Broekpolder
IBM

Instituut voor Milieu en Gezondheid VU
Instituut voor Nederlands 
Taalonderwijs en Taaladvies
Jet-Net&Technet
Kennisnet
Klimaathelpdesk
LAKS
Masterplan Techniek
Ministerie van OCW
Natuurmonumenten
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
NETWORKS
NHL Stenden
NIBI
Nikhef
NIOZ
NLT Vereniging
NS
NVON
OnderwijsArena
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland
OPeRA
Photonfirst
Platform Talent voor Technologie
Platform Wiskunde Nederland
Pre University College VU
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Protonic Holland
QuSoft
Radboud Pre-University College
Radboud Universiteit
Regionale VO-HO netwerken
Reizende DNA-labs
Renolit
Rijksuniversiteit Groningen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Heiloo
RIVM
Saxion
Science Linx
SHIP
SHS
SLO
Stichting CAS
Taalimpact
Tata Steel
Techniekpact
Tilburg University
Tipping Point Ahead
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Twente
TNO
TopTutors
UMC Utrecht
Universiteiten van Nederland
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
U-Talent
Van Hall Larenstein
Veldwerk in de Stad
Vereniging Hogescholen
VHTO
Voion
VO-Raad
Vrije Universiteit Amsterdam
VUmc
Wageningen Marine Research
Wageningen University & Research
Wetenschapsknooppunten
Windesheim

BIJLAGE 5: SAMENWERKINGSPARTNERS 
PROFIELWERKSTUK.NL
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Twente
Technische Universiteit Eindhoven
Erasmus Universiteit
Wageningen Universiteit
Universiteit Maastricht
Universiteit Tilburg
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Technische Universiteit Delft
Rijksuniversiteit Groningen
Hogeschool Rotterdam
Overige partners:
• Bètapartners
• Pre-University College VU
• LitLab
• PWS Wereld
• Profielwerkstuk Taalkunde
• Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ regio Rijnmond/Drechtsteden
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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


