
 

Bètapartners TOA afstemming 27 mei samenvatting 
Liliane Bouma, 27 mei 2020 
 
Op 27 mei heeft een groep TOA’s uit het Bètapartners netwerk onder leiding van de 
vaksteunpuntcoördinator TOA Paul Dolk met elkaar afgestemd over de plannen voor practica en 
demo’s in het komend schooljaar. Wij verwachten dat het niet mogelijk is om op de gebruikelijke 
manier de practica te blijven geven vanwege de Corona-maatregelen.   
De scholen zijn momenteel bezig met praktische opdrachten uit het PTA die dit jaar nog gedaan 
moeten worden, soms voor leerlingen die door omstandigheden nog moeten inhalen. Docenten laten 
soms thuis practica doen.   
Er zijn nog nauwelijks aanpakken ontwikkeld voor de practica en demo’s voor in het nieuwe 
schooljaar maar daar is wel behoefte aan.  
In de bijeenkomst is besproken hoe we het ontwikkelen van practica voor de Corona-tijd kunnen 
aanpakken, zie onderstaand. 
 

De TOA’s hebben geconstateerd:  
1. Bij practica die onder corona-maatregelen gegeven worden is tussen leerlingen/ docent 

afstand of afscheiding nodig. Dit heeft tot gevolg dat minder leerlingen in een lokaal passen, 
en daardoor gespreid moet worden in tijd of over meerdere lokalen tegelijk.  

2. Het regelwerk rondom practica bij Corona maatregelen is complexer: hoe regel je voldoende 
begeleiding en hoe rooster je het in. Dit betekent dat het moeilijker wordt om een prakticum 
geregeld te krijgen. 

3. De practicumlokalen waren in vele scholen voor de corona-tijd al volledig bezet, bij 
corona-maatregelen kun je in je school maar een klein deel van de practica blijven doen. 

4. Er zijn een aantal practica die we moeten doen omdat ze voor een verplicht deel van het 
examen nodig zijn. Het gaat onder andere om werken met branders en titreren. Het zou 
handig zijn om een volledige inventarisatie te hebben. 

5. Een deel van de practica moet op school in een practicumlokaal met begeleiding vanwege 
o.a. veiligheidsredenen zoals werken met branders, speciaal glaswerk en chemicaliën. 

6. Voor de onderbouw heb je heel veel vrijheid in wat je doet, dus je kunt ook heel andere 
practica gaan doen. 

7. Voor de bovenbouw is er veel vrijheid in de inhoud en de vorm van praktische opdrachten, 
maar op sommige scholen legt men zichzelf onhandige restricties op. 

8. Voor biologie en natuurkunde kun je heel veel ook in een thuissetting doen. Voor scheikunde 
is dat lastiger, maar daar is ook wel wat te bedenken. 

9. Een deel van de scholen heeft materiaal over practica en demo’s digitaal beschikbaar, een 
deel niet. Het gaat dan om geschreven beschrijvingen en instructies, studiewijzers, 
overzichten met practica per onderwerp, video’s en foto’s. Het zou handig zijn om uit te 
wisselen in ons netwerk. 

10. Onervaren docenten geven soms weinig practica en demo’s. Goede informatie over practica 
met beeldmateriaal en overzichten van practica bij lesstof kunnen helpen. 

 



 

Voorlopig idee voor de aanpak van komend jaar: 
● De practica op school moeten worden aangepast: meer afstand en/of afscheidingen tussen 

leerlingen en docent, inhoudelijk aangepast met het oog op behoefte aan begeleiding en 
minimale eisen.  

● Op school doen we de practica die om veiligheidsreden alleen daar gedaan kunnen worden. 
● Demo’s kunnen deels fysiek gedaan worden, deels via filmpjes 
● Practica die niet noodzakelijk op school plaats hoeven te vinden kunnen deels worden 

omgezet naar een thuispracticum dat een leerling alleen of met anderen doet.  
● Eventueel worden op school practica gedaan, met minder leerlingen in en lokaal en / of 

plexiglazen afscheidingen.  
● Voor de thuis practica kunnen huis, tuin en keukenspullen gebruikt worden, of eventueel 

spullen worden uitgeleend of verstrekt door de school. Dit kan op een vergelijkbare manier 
worden gedaan als boeken uit de boekenlijst. Een idee is een kistje met materiaal dat ze van 
de 2de tot en met de examenklas houden, met daarin bijvoorbeeld een multimeter, 
weegschaaltje, een digitale microscoop (al voor 20 Eur tegenwoordig), petrischaaltjes, 
maatbekers etc.. Voor ontwikkelingslanden is er al zo'n labkist: de Experibox. Daar bouwen 
we al op voort.  

 
De TOA’s in de bijeenkomst hebben voorgesteld om samen practica voor de Corona-tijd en daarna 
uit te werken: 

A. Inventariseren ideeën (in een gezamenlijk bestand) 
B. Verzamelen practicumbeschrijvingen en materiaal uit verschillende bronnen zoals scholen en 

externe partijen (Op de Google Drive) 
C. Beslissen welke ideeën uitgewerkt worden. Doel is om voor elk onderwerp geschikte practica 

te hebben en tijdverspilling door dubbelingen te voorkomen. 
D. In samenwerking ideeën uitwerken tot goed beschreven practicum. Liefst in teams van 

enkele TOA’s uit ons netwerk. Ieder die tijd en zin heeft draagt een steentje bij. (in de 
spreadsheet bijhouden wie aan welk idee meewerkt) 

 

Aanpak: 
1. We zorgen dat er een gezamenlijke Google Drive is waar iedereen zelf materiaal over 

practica op kan zetten. Deze is inmiddels gemaakt: Vaksteunpunt TOA Drive 
2. Een team zorgt voor coördinatie / programmamanagement op het verzamelen van geschikte 

practica. Daarvoor wordt een Google Spreadsheet gebruikt die op de Drive staat. Anna Los 
van het Spinoza Lyceum en Lucas Jonker van het Bonhoeffer gaan deze coördinatie 
oppakken 

3. Bètapartners gaat z.s.m. enkele extra online sessies organiseren waarin overlegd wordt met 
TOA’s van de scholen in ons netwerk over de practica die men wil ontwikkelen en materiaal 
verzameld wordt.  

 

Concrete ideeën om te benutten 
● Experi-box  

https://drive.google.com/open?id=1js6kQsHO7cPO-VTUXou_U9X2MlDAgWUi
https://experi-box.org/


 

● Veldwerkindestad.nl  Website van Felix Spee van het Berlage met onderzoeken die in een 
(stadse) omgeving gedaan kunnen worden. Loopt vaak over meerdere weken. 

● Bij Bètapartners was er een leskist voor huis tuin en keukenproefjes. Die is uit elkaar 
gehaald, maar de instructies zijn nog aanwezig. Gaan we verzamelen.  

● Paul Logman heeft op de Natuurkunde docenten conferentie een workshop over Huis tuin en 
keuken proeven gedaan 

● Boeken Show de fysica en Show de chemie van de NVON 
 
 

https://www.nvonwebshop.nl/product/show-de-fysica/

