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SAMENVATTING 

Aanleiding 
 
Het Bètapartnersnetwerk is een van de netwerken die onder de OPeRA-koepel is opgenomen en 
bestaat uit de vier instellingen voor hoger onderwijs (UvA, VU, Hogeschool van Amsterdam en 
Hogeschool Inholland) en – inmiddels –  45 vo-scholen. Het netwerk is opgericht in 2004. De 
hoofddoelstelling van Bètapartners is het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste 
bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen. 
 
Om deze doelstelling te realiseren, biedt Bètapartners activiteiten aan voor leerlingen en docenten en 
wordt gefinancierd uit een mix van bijdragen van vo-scholen en ho-instellingen plus subsidies van het 
Platform Bètatechniek en OCW. Omdat OCW vanaf 2018 niet meer rechtstreeks netwerken 
subsidieert, maar de ho-instellingen een geoormerkt budget voor vo-ho-samenwerking geeft, valt er 
een gat in de begroting van Bètapartners. De vier ho-instellingen van het OPeRA-netwerk, waar 
Bètapartners deel van uitmaakt, staan in 2018 voor K€ 161 garant voor het weggevallen deel van de 
OCW-subsidie. 
 
Doel 
 
Om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet continueren van die bijdrage na 2018, vragen de 
ho-bestuurders advies van de regiegroep OPeRA over de effectiviteit, efficiency en relevantie van 
OPeRA voor de ho-instellingen. Het doel van dat advies is de bestuurders in de gelegenheid te stellen 
de afweging te maken welk deel van het geoormerkte vo-ho-budget uit hun rijksbijdrage zij aan de 
financiering van de activiteiten van Bètapartners willen besteden en welk deel ze willen bestemmen 
voor (het ontwikkelen van) andere activiteiten rond vo-ho-samenwerking. Het advies kan bovendien 
inzicht geven in de succesfactoren van Bètapartners en wat de instellingen daarvan kunnen leren voor 
het ontwikkelen van vergelijkbare activiteiten. 
 
Evaluatievragen 
 
Tegen de achtergrond van dit doel moet de evaluatie antwoord geven op de volgende vragen: 

• Hoe effectief is Bètapartners? 

• Hoe efficiënt is de organisatie van het Bètapartnersnetwerk? 

• Hoe relevant was het netwerk de afgelopen jaren en hoe relevant zal het de komende jaren 

voor scholen en ho-instellingen zal zijn? 

 
In het onderhavige rapport worden deze vragen beantwoord op basis van beleidsdocumenten vanaf 
2004 en beschikbare evaluaties van (de activiteiten van) Bètapartners sindsdien. 
 

Effectiviteit 
 
De activiteiten van Bètapartners kunnen als zeer effectief voor leerlingen en docenten worden 
gekwalificeerd. De keuze van leerlingen voor een Natuurprofiel is in 2010 met ruim 80% gestegen t.o.v. 
het jaar 2000 en regionaal is de instroom in bètatechnisch onderwijs met 26% gestegen, met een 
aantoonbare meerwaarde (van 10% op beide percentages) van de regionale samenwerking in 
Bètapartners. Het Bètapartnersnetwerk groeide in de periode 2011-2017 gestaag van 26 naar 
inmiddels 45 deelnemende scholen en de activiteiten van het netwerk worden goed bezocht en vaak 
positief gewaardeerd. In de periode 2004-2017 zijn zo goed als alle beleidsdoelstellingen (volledig) 
gerealiseerd. Hoe effectief leerlingen en docenten de activiteiten van Bètapartners vinden, is op basis 
van de beschikbare informatie niet aan te geven. De relatie van de Bètapartners-activiteiten met een 



bewuste bètakeuze is nooit onderzocht. Ook gegevens over de verhoging van het studiesucces (door 
deze activiteiten) zijn op dit moment niet beschikbaar. Ook gegevens voor een opsplitsing naar havo 
en vwo ontbreken. 
 
Efficiëntie 
 
Het Bètapartnersnetwerk organiseert jaarlijks een groot aantal verschillende activiteiten voor 
docenten en leerlingen waaraan beide groepen in groten getale deelnemen. Leraren en schoolleiders 
zijn veelal tevreden over deze activiteiten. Bètapartners is in staat dit aanbod met een klein team (van 
in totaal 4,84 fte) te realiseren, alhoewel bij de realisatie van deze activiteiten wel sprake is van een ‘in 
kind’ bijdrage van betrokkenen in het netwerk.  Met het netwerk Bètapartners en het Bètasteunpunt 
Amsterdam wordt een duurzame basis gelegd voor kwalitatief sterke en enthousiaste bètadocenten 
en wordt tegelijkertijd het overheidsbeleid in de agenda Leven Lang Leren voor docenten 
gestimuleerd. De één-loket-functie van Bètapartners is efficiënt: deze werkt kostenbesparend en 
vergroot de aantrekkingskracht van het netwerk. Het ligt dus in de rede het netwerk voort te zetten 
en vanuit de ho-instellingen te blijven ondersteunen, waarbij de voortzettingsvorm en mate van 
ondersteuning vanuit de ho-instellingen nog open staan. De vraag hoe efficiënt de organisatie van het 
Bètapartnersnetwerk is, kan niet echt worden beantwoord. Daarvoor is onvoldoende evidentie. Dat 
komt omdat de concrete opbrengsten van de Bètapartnersactiviteiten niet te kwantificeren zijn.  
 
Relevantie 
 
Bètapartners is in de afgelopen jaren zeer relevant geweest: het netwerk heeft aantoonbaar een 
bijdrage geleverd aan de toename van zowel het aantal leerlingen op Bètapartnerscholen dat voor een 
Natuurprofiel koos als de regionale instroom in bètatechnisch onderwijs en een bewuste bètakeuze 
van leerlingen. Dat Bètapartners ook voor de komende jaren relevant zal zijn voor zijn stakeholders, is 
aannemelijk. Bètapartners blijft zich ook in de periode tot 2022 inzetten voor het toerusten van 
leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze, met als doel het studiesucces in het hoger 
onderwijs te verhogen. Om dat doel te realiseren is een duurzaam Bètapartnersnetwerk van vo-
scholen, ho-instellingen en het bedrijfsleven noodzakelijk. Bètapartners heeft een toegevoegde 
waarde als katalysator van activiteiten en vanwege zijn verbindende rol tussen partijen. Het 
Bètapartnersnetwerk groeit en de beleidsagenda 2017-2022 speelt nadrukkelijk in op externe 
ontwikkelingen. Hoewel Bètapartners beter geworteld is in het wo dan in het hbo, zijn Inholland en de 
HvA de laatste jaren actiever geworden binnen het netwerk. De hogescholen kunnen de potentie van 
Bètapartners nog beter gebruiken, maar dit vergt vanuit Bètapartners wellicht ook dat men zich nog 
wat meer richt op het hbo (in de regio). Bètapartners is een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor 
kennisontwikkeling en -deling dat vanaf zijn oprichting bij uitstek geschikt is gebleken voor de realisatie 
van belangrijke vo-ho-beleidsdoelstellingen en als zodanig voor de toekomst verder uitgebouwd kan 
worden. 
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1 INLEIDING 
 
Een van de netwerken die onder de OPeRA-koepel is opgenomen is Bètapartners. Dit netwerk biedt 
activiteiten voor leerlingen en docenten aan en werd tot en met 2017 gefinancierd uit een mix van 
bijdragen van vo-scholen en ho-instellingen plus subsidies van het Platform Bètatechniek (PBT) en 
OCW. Omdat OCW vanaf 2018 niet meer rechtstreeks netwerken subsidieert, maar de ho-instellingen 
een budget voor vo-ho-samenwerking geeft, valt er een gat in de begroting van Bètapartners. De vier 
ho-instellingen van het OPeRA-netwerk (de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de 
Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Inholland) staan in 2018 voor K€ 161 garant voor het 
weggevallen deel van de OCW-subsidie.  
 
Om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet continueren van die bijdrage na 2018, vragen de 
ho-bestuurders advies aan de regiegroep OPeRA over de effectiviteit, efficiency en relevantie van 
Bètapartners voor de ho-instellingen. Het doel van dat advies is de bestuurders in de gelegenheid te 
stellen de afweging te maken welk deel van het vo-ho-budget uit hun rijksbijdrage zij aan de 
financiering van Bètapartners willen besteden en welk deel ze willen bestemmen voor (het 
ontwikkelen van) andere activiteiten rond vo-ho-samenwerking. Het advies kan bovendien inzicht 
geven in de succesfactoren van de Bètapartners en wat de instellingen daarvan kunnen leren voor het 
ontwikkelen van vergelijkbare activiteiten voor alfa en gamma. 
 
Omdat de leden van de regiegroep OPeRA zelf teveel bij dit onderwerp betrokken zijn om een 
onafhankelijke evaluatie te kunnen uitvoeren, heeft de groep een panel, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het ho, gevraagd de evaluatie uit te voeren. Het onderhavige rapport is het 
resultaat daarvan. 
 
Om de adviesvraag van de regiegroep –  en in het verlengde daarvan van de ho-bestuurders – te 
kunnen beantwoorden, wordt in de rapportage ingegaan op de volgende vragen:  

• Hoe effectief is Bètapartners? 

• Hoe efficiënt is de organisatie van het Bètapartnersnetwerk? 

• Hoe relevant was het netwerk de afgelopen jaren en hoe relevant zal het de komende jaren 
voor scholen en ho-instellingen zal zijn? 

 
Nadat in hoofdstuk 2 een kort overzicht is gegeven van de ontwikkeling van Bètapartners en zijn 
doelstellingen vanaf het begin in 2004 tot het heden, zullen in de hoofdstukken daarna de drie vragen 
hierboven worden beantwoord. De evaluatie wordt afgesloten met een conclusie. 
 
De inhoud van dit rapport is tot stand gekomen via literatuurstudie, gegevens uit beleidsdocumenten 
en evaluaties, aangevuld met informatie uit gesprekken met betrokkenen uit het 
Bètapartnersnetwerk. 
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2 DOORLOPEND LEREN – BÈTAPARTNERS 2004 – 2017 – DE DOELSTELLINGEN 
 
2.1 DE PERIODE 2004-2012 
 
Bètapartners is opgericht in 2004, naar aanleiding van een destijds lage instroom van bètastudenten 
in Amsterdam, zowel op de UvA als op de VU. Bètapartners was oorspronkelijk een wo-initiatief. 
Doelstelling was om vo-leerlingen meer te interesseren in de bètavakken om zo de doorstroom van 
meer leerlingen naar de bètaopleidingen te vergroten met ten minste 15% in 20101. Vanaf het begin 
is daartoe gekozen voor een ketenbenadering: het hoger onderwijs (de HvA en Hogeschool Inholland 
sloten zich ook aan) trok samen met het voortgezet onderwijs op om vakinhoud en werkwijze zo aan 
te passen dat leerlingen zich meer interesseerden voor de bètavakken. In de Stuurgroep Bètapartners 
hebben vanaf het begin in 2004 vertegenwoordigers van de hoger onderwijsinstellingen en de vo-
scholen, alsmede een vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven zitting. Bètapartners ontwikkelde 
zich in deze periode tot een platform voor kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van kwalitatief 
sterk bètaonderwijs. Hoofddoelstelling bleef in deze periode het vergroten van de instroom in het 
hoger onderwijs via een aanpak waarin de docent een centrale rol heeft2. 
 
2.2 BELEIDSAGENDA 2012-20173  
 
In 2012 vormt het tekort aan bèta’s en technici nog steeds een probleem, maar is de context gewijzigd 
en is er een nieuwe situatie ontstaan. Dit is het gevolg van het veranderende klimaat waarin leerlingen 
moeten studeren en het studiesucces op het ho. In de periode na 2012 verschuift daarom de 
doelstelling van Bètapartners van de kwantiteit naar de kwaliteit van de keuze door leerlingen voor 
een bètastudie, d.w.z. de doelstelling verschuift in de richting van het toerusten van leerlingen om een 
bewuste bètakeuze te maken. Om deze bewuste keuze bij leerlingen te stimuleren blijft Bètapartners 
activiteiten organiseren voor docenten en leerlingen. Bètapartners blijft vasthouden aan de bestaande 
infrastructuur en de eerder gekozen strategie van kennisdeling en -ontwikkeling.4 
 
De doelstellingen voor deze periode zijn (Beishuizen e.a. 2012a:11-13): 

1. bewust maken van leerlingen om beter te kiezen; 
2. verdere professionalisering van bètadocenten; 
3. bevorderen van de bètaoriëntatie van schoolleiders; 
4. aansluiten bij bestaand wetenschappelijk onderzoek en initiëren van onderzoek naar bewuste 

bètakeuze; 
5. versterken van de infrastructuur van Bètapartners. 

 
Samenvatting: 
Bètapartners bestaat vanaf 2004 als een samenwerkingsverband in de regio Amsterdam tussen de vier 
instellingen voor hoger onderwijs en – inmiddels – 45 vo-scholen. Het initiatief voor het netwerk kwam 
vanuit het wo, maar de HvA en Inholland sloten zich ook aan. De hoofddoelstelling van het netwerk 
was aanvankelijk kwantitatief: het verhogen van de uitstroom van vo-leerlingen in de bètaopleidingen 
met tenminste 15% in 2010. Vanaf 2012 verschuift de hoofddoelstelling van Bètapartners van de 
kwantiteit naar de kwaliteit van de keuze door leerlingen voor een bètastudie. De hoofddoelstelling in 
de periode 2012-2017 is: het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op 
basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten en daarmee het studiesucces verhogen.   
 

                                                             
1 Zie Beishuizen, Kemperman & Maréchal (2012a):6. 
2 Zie Kemperman e.a. (2017):4. 
3 De beleidsagenda’s van Bètapartners worden opgesteld met de Stuurgroep, na een uitvoerige consultatie met 
alle stakeholders. 
4 Kemperman e.a. (2017):3 en 10-11. 
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3 DE EFFECTIVITEIT VAN DE ACTIVITEITEN VAN BÈTAPARTNERS – DE RESULTATEN 
 
Het netwerk van Bètapartners is in de loop der tijd gestaag gegroeid. Inmiddels bestaat het uit zo’n 45 
vo-scholen. De activiteiten van Bètapartners zijn erop gericht om leerlingen toe te rusten voor het 
maken van een bewuste bètakeuze en daarmee het studiesucces te verhogen. Om deze doelstelling te 
realiseren, biedt het netwerk een groot aantal activiteiten aan vo-leerlingen (vooral uit de 
bovenbouw), vo-docenten, ho-studenten en -docenten en schoolleiders5: 
 

• Voor vo-leerlingen (vooral uit de bovenbouw):  
masterclasses, science labs, profielwerkstukbegeleiding, workshops,  bètadag, olympiades, 
girlsday, collegetours en leskisten. 

• Voor vo-docenten:  
netwerkbijeenkomsten, cursussen, masterclasses bij bedrijven, DocentOntwikkelTeams 
(DOT’s)/Professionele leergemeenschappen, vo-ho- aansluitingsbijeenkomsten, 
Bètapartnersconferentie, collegetours, leskisten en bètacoördinatorenoverleggen. 

• Voor schoolleiders:  
Schoolleidersbijeenkomstenen, Bètapartnersconferentie. 

• Voor ho-studenten: 
PAL-schap (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar), studenten van de lerarenopleiding kunnen 
deelnemen aan activiteiten voor vo-docenten. 

• Voor ho-docenten:  
vo-ho-aansluitingsbijeenkomsten, Bètapartnersconferentie (ho-docenten kunnen ook 
deelnemen aan de activiteiten voor vo-docenten). 

• Wekelijkse scholenbezoeken (door de programmamanager en de netwerkcoördinator) aan 
de partnerscholen van het netwerk. 

• In deze bezoeken worden de behoeften van scholen gepeild en wordt besproken waar 
scholen mee bezig zijn. Ook de deelname aan de leerling- en docentenactiviteiten wordt naar 
de school teruggekoppeld. De gesprekken zijn belangrijk voor de binding en feeling met de 
scholen. 

 

Daarnaast biedt Bètapartners online (les)materialen en onderwijs aan: 
 

• 24 E-klassen; e-learningmodules voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde (ook in 
Wikiwijs gepubliceerd) 

• Webklassen 

• Minimodules 

• Online labs 
 
In hoeverre is Bètapartners in de periode 2004-2017 nu effectief geweest in de realisatie van zijn 
doelstellingen? D.w.z. in hoeverre hebben de door Bètapartners in deze periode ondernomen 
activiteiten aantoonbaar bijgedragen aan de realisatie van die doelstellingen? In het onderhavige 
hoofdstuk zal eerst deze vraag worden beantwoord. Daarna zal worden ingegaan op de vraag hoe 
effectief leerlingen en docenten de activiteiten van Bètapartners vinden.  
  

                                                             
5 Zie het interne document Bètapartners (2017), dat naast de bovenvermelde opsomming van activiteiten een 
uitgebreide beschrijving daarvan omvat. 
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3.1 DE PERIODE 2004-2012 
 
De belangrijkste resultaten in de periode 2004-20126 zijn: 

1. De doelstelling om de uitstroom van vo-leerlingen in de bètaopleidingen met 15% te verhogen, 
is ruimschoots gehaald. Zo was in 2010 op Bètapartnerscholen de keuze van leerlingen voor 
een Natuurprofiel met ruim 80% gestegen t.o.v. het jaar 2000 en was regionaal de instroom in 
bètatechnisch onderwijs met 26% omhoog gegaan. Dit is 10% meer dan op de Universum- en 
Jet-Net-scholen. De regionale samenwerking in Bètapartners blijkt, in aanvulling op deze 
landelijke programma’s, dus aantoonbaar meerwaarde te bieden7, 8. 

2. Het netwerk Bètapartners is een stevig platform voor kennisdeling en -ontwikkeling gebleken. 
3. Het netwerk is een projectmotor voor innovatie en kwaliteit geworden. 
4. De intensieve samenwerking in deze periode heeft geleid tot een programma van activiteiten 

voor leerlingen, docenten en studenten, die zijn gebundeld in de Its Academy, met een accent 
op wo en de regio Amsterdam. 

 
De doelstelling om meer leerlingen te interesseren in de bètavakken om zo de instroom van meer 
leerlingen naar de bètaopleidingen te vergroten, is met deze resultaten in de periode 2004-2012 meer 
dan gehaald. 
 
3.2 DE PERIODE 2012-2017 
 
De organisatie en de uitvoering van de activiteiten van Bètapartners is altijd afhankelijk geweest van 
gesubsidieerde projecten waarin specifieke doelstellingen gerealiseerd moesten worden. In de periode 
2012-2017 zijn vier projecten uitgevoerd: 
 
1 De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) E-klas & PAL-student (periode 2011-2015) 
 
In dit project ontwikkelden leraren zelf een elektronische leeromgeving, waarbij een student, de 
zogenaamde Persoonlijk Assistent Leraar (PAL), hen ondersteunde. De algemene doelstelling van het 
project was om na te gaan of het werken met E-klasmodules en PAL-studenten effect had op de 
arbeidsproductiviteit van leraren, de onderwijskwaliteit of de werkdruk en werktevredenheid van 
leraren. Belangrijke doelstelling van het project was eveneens om het dreigende lerarentekort op te 
vangen. Daarnaast is gekeken hoe de specifieke vormgeving van deze E-klassen die effecten groter of 
kleiner maken.  
 
De hoofddoelstelling van Bètapartners in dit project was om in een samenwerkingsverband van 30 
scholen voor voortgezet onderwijs aan te tonen dat tegen een vergelijkbare kostprijs, met beperktere 
inzet van vakdocenten (contacturen) kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan worden geboden door 
gebruik van het concept E-klassen.  

                                                             
6 Zie Beishuizen, Kemperman & Maréchal (2012a):6, het beleidsplan Bètapartners voor de periode 2012-2017, 
waarin enerzijds verslag wordt gedaan van de resultaten van de voorgaande periode (2004-2012) en anderzijds 
de beleidsvoornemens worden ontvouwd voor de periode 2012-2017. 
7 Zie ook Bètapartners (2009):3 alinea 2. De verhouding wo/hbo in deze percentages is niet meer te achterhalen. 
Niet onderzocht is of er andere factoren zijn die deze resultaten (mede) hebben veroorzaakt. De belangrijkste 
les van Universum was volgens Agnes Kemperman, programmamanager Bètapartners: netwerken maakt het 
verschil. 
8 Maarten Pieters, projectleider invoering vernieuwde examenprogramma’s bètavakken SLO, (p.c.) bevestigt de 
bijdrage van Bètapartners aan landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij het vak Natuur, Leven en Techniek, 
evenals de rol die het netwerk voor Amsterdam heeft gespeeld. Andere voorbeelden zijn: de bijdrage van  
Bètapartners aan de nascholing van docenten en de bijdrage aan de nieuwe eindexamens biologie, natuurkunde 
en scheikunde (m.i.v. 2013) 
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Het resultaat van deze interventie was dat leraren enthousiast waren over het werken met E-klassen 
en eerder minder dan meer werkdruk ervoeren. Zij kunnen grotere groepen leerlingen aan, tot wel 20 
tot 40% meer. De kwaliteit blijft op peil, mits de module kwalitatief goed genoeg is en een PAL-student 
ondersteunt.9 De doelstelling is gerealiseerd. 
 
2 Brede Regionale Steunpunten Amsterdam (BRSP) (2013-2015 met een verlenging tot 2016) 
 
Doelstellingen van dit project waren o.a.: 

1. Uitbreiding en versteviging van het Bètapartnersnetwerk; 
2. Uitbreiding van het aantal vaksteunpunten van 4 naar 8; 
3. Hogere deelname van docenten in professionaliseringstrajecten (225 trajecten per jaar); 
4. Stabilisering van de deelname van het aantal leerlingen aan activiteiten van de Its Academy 

(2500 leerlingen per jaar); 
5. Grotere inzet van e-learning met PAL-ondersteuning bij vakvernieuwing in de bètavakken; 
6. Bijdrage aan de rendementsverbetering van bètastudies in het ho. 

 
De doelstellingen van dit project zijn voor het grootste gedeelte gerealiseerd10:  

1. Het netwerk bestond aan het eind van de projectperiode uit 44 vo-scholen, 4 ho-instellingen 
en 3 lerarenopleidingen die bij het netwerk betrokken waren. Ook is een Technasium 
aangehaakt en is een uitgebreide samenwerking met Jet-Net gerealiseerd. 

2. Het aantal vaksteunpunten is uitgebreid naar 7. 
3. In 2015 zijn 395 professionaliseringstrajecten aangeboden. 
4. In 2013 namen 941 leerlingen deel aan voor hen georganiseerde activiteiten, in 2014 3504 en 

in 2015 3847. 
5. In 2013 en 2014 maakten 25 partnerscholen gebruik van e-klassen en PAL-ondersteuning. In 

2015 waren dat er 5. De e-learning modules zijn in dat jaar ondergebracht bij Wikiwijs (waar 
zij beschikbaar zijn voor alle vo-scholen in Nederland), waardoor Bètapartners geen zicht meer 
heeft op de deelname van scholen. In Amsterdam zijn E-DOT’s (Docent OntwikkelTeams voor 
e-learning) per vak ingericht. Zij zijn ondergebracht bij de vaksteunpunten. De E-DOT’s zijn 
expertisegroepen die per vak (en per module) kennis ontwikkelen. 

6. De terugkoppeling van studiesucces in het ho naar het vo is gedeeltelijk gerealiseerd. Hiervoor 
is een traject ingezet met een data-analist die per school de cijfers in beeld kan brengen (in 
eerste instantie alleen vanuit de VU). In verband met de privacy van leerlingen is nog geen 
terugkoppeling op schoolniveau mogelijk, maar wel op de gedetermineerde kritische factoren. 
Er zijn twee schoolleidersbijeenkomsten geweest omtrent dit thema. 

  
3 VO-HO Excellent Bèta en Techniek Amsterdam (2012-2014 met een verlenging tot 2015) 
 
De hoofddoelstelling van dit project was om via de ontwikkeling van honourstrajecten, masterclasses, 
excellentietrajecten e.d. in een doorlopende leerlijn van vo naar ho in 2015 minimaal 7% excellente 
vo-leerlingen direct in een eerstejaars honourstraject te laten instromen. Met dit project wilde het 
netwerk (1) een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen ter zake, waaronder het 
bewerkstelligen van een cultuuromslag waarmee wordt bereikt dat leerlingen zich meer in zullen 
zetten en hogere cijfers halen en (2) de interactie vo-ho/kennisuitwisseling/disseminatie stimuleren 11. 
 
 

                                                             
9 Zie InnovatieImpuls Onderwijs (z.j.):2. 
10 Zie Bètapartners (z.j). 
11 Beishuizen e.a. (2012b):1 en 8-9. 
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De projectresultaten zijn als volgt12: de instroom in de honourstrajecten is op de VU in 2015 10%, op 
de UvA > 7%13. De cultuuromslag bij de Bètapartnerscholen is in gang gezet. Samen met het 
Amsterdam University College hebben steeds meer scholen doelbewust talentbeleid ingezet. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het beleid op het Hermann Wesselink College, waar excellentiebeleid schoolbreed 
ontwikkeld wordt, zowel voor havo als vwo. Dit heeft geleid tot een uitgewerkte good practice die voor 
andere scholen als inspiratie gebruikt kan worden. Ook de doelstellingen t.a.v. interactie vo-
ho/kennisuitwisseling/disseminatie stimuleren zijn gehaald. 
 
4 Brede Regionale Steunpunten Amsterdam (BRSP) 2 (2015-2016) 
 
De doelstelling van het project was om te komen tot een uitgebreid duurzaam bètanetwerk en een 
educatieve infrastructuur in de regio Amsterdam waarin door alle betreffende partners intensief wordt 
samengewerkt om het bètaonderwijs te stimuleren en te blijven ontwikkelen, ook op de lange termijn. 
De beoogde resultaten waren: 

1. De huidige stand van zaken van het netwerk Bètapartners en de Its Academy consolideren en 
intensiveren. 

2. De opgedane expertise uit de projecten Bètasteunpunt, Excellentie en e-learning verzilveren, 
inbedden in bestaande infrastructuren en verder ontwikkelen. 

3. Het initiëren van nieuwe initiatieven die bijdragen aan een duurzame educatieve 
infrastructuur.14 
 

De resultaten van het project zijn: 
1. In 2015-2016 is het netwerk verder uitgebreid (met 4 scholen) en de samenwerking tussen 

scholen geïntensiveerd. 
2. De opbrengsten van de projecten bètasteunpunt, excellentie en e-learning zijn in het jaar 

2015-2016 op basis van de beschikbare menskracht zoveel mogelijk doorontwikkeld. Er zijn 
voor een aantal vakken nieuwe Bètasteunpuntcoördinatoren aangesteld en het steunpunt is 
uitgebreid met het vaksteunpunt Natuur, Leven en Techniek. Ongeveer 600 docenten namen 
deel aan nascholingsactiviteiten. Samenwerking met de lerarenopleidingen wordt opgepakt 
waar dat mogelijk en zinvol is. Aan de verduurzaming van het PAL-project wordt gewerkt. Het 
activiteitenprogramma in de Its Academy is uitgebreid voor getalenteerde leerlingen. 

3. In 2015-2016 is via een bijeenkomst aandacht besteed aan havodidactiek, het grote succes van 
het reizend DNA-lab is verder uitgebouwd en op de Steunpuntenconferentie van 2016 is een 
workshop verzorgd waarin de eerder opgedane ervaring met het ontwikkelen van College- 
tours is gedeeld met de andere netwerken en geïnteresseerden. 

 
Met de realisatie van de doelstellingen van dit laatste project is een goed begin gemaakt. Op basis van 
de thans beschikbare gegevens is nog niet goed na te gaan of zij ook daadwerkelijk en ten volle zijn 
gerealiseerd. 
 

                                                             
12 Zie Vrije Universiteit, Amsterdam (z.j.). 
13 Net als alle andere projecten die Bètapartners (namens de Stuurgroep met alle partners) heeft aangevraagd, 
had ook dit project betrekking op zowel wo als hbo. Voorbeelden van activiteiten en projectonderdelen die 
betrekking hadden op het hbo zijn de cursus Excellent Gemotiveerd die ontwikkeld is en waarin de focus vooral 
gelegd is op de motivatie van havoleerlingen en het project Opleiding Excellente Docenten Hogeschool van 
Amsterdam van het domein Onderwijs en Opvoeding (O&O) van die hogeschool. Excellent Gemotiveerd is 
destijds gegeven aan 57 havo/vwo-docenten en bestaat nog steeds. Het project van O&O is helaas niet goed van 
de grond gekomen: volgens het projectverslag zijn alle activiteiten uitgevoerd, maar is er uiteindelijk maar één 
Excellente Docent opgeleid. 
14 Zie Bètapartners, Its academy & Bètasteunpunt Amsterdam (2015):4-5. 
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Een belangrijke vraag is in hoeverre de vier hierboven beschreven projecten nu bijgedragen hebben 
aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van Bètapartners zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
Zonder in te gaan op alle afzonderlijke deelresultaten van de projecten (die alle grotendeels hun 
doelstellingen hebben gerealiseerd), kan hierover per beleidsdoelstelling (zie paragraaf 2.2) het 
volgende worden opgemerkt: 
 
Doelstelling 1: bewust maken van leerlingen om beter te kiezen 
Aan deze doelstelling is gewerkt via de projecten IIO E-klas & PAL-student en VO-HO Excellent Bèta en 
Techniek Amsterdam. De doelstellingen van beide projecten zijn gerealiseerd. Bovendien werden de 
activiteiten van Bètapartners goed bezocht: zo namen in 2015-2016 6000 leerlingen en 757 docenten 
daaraan deel. Verder blijkt uit onderzoek (Raab e.a. 2017) dat de vo-ho-netwerken een significante rol 
spelen in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen dat een Natuurprofiel kiest en de 
doorstroom naar het technisch hoger onderwijs. Daarmee kan gesteld worden dat Bètapartners 
effectief is geweest in de realisatie van deze beleidsdoelstelling. 
 
Doelstelling 2: verdere professionalisering van bètadocenten 
Voor de realisatie van deze doelstelling waren de projecten IIO E-klas & PAL-student, BRSP (doelstelling 
3 en 5) en BRSP 2 (doelstelling 2) relevant. De doelstellingen van deze projecten zijn grotendeels 
gerealiseerd:  

• leraren zijn enthousiast over het werken met E-klassen, ervaren eerder minder dan meer 
werkdruk en kunnen grotere groepen leerlingen aan (IIO E-klas & PAL-student);  

• er zijn 395 (in plaats van de beoogde 225) professionaliseringstrajecten aangeboden, de e-
learning modules zijn beschikbaar gesteld voor alle vo-scholen in Nederland en in Amsterdam 
zijn E-DOT’s per vak ingericht (BRSP); 

• de eerder opgedane expertise uit projecten is ingebed in bestaande infrastructuren en verder 
ontwikkeld (BRSP 2). 

Ook ten aanzien van doelstelling 2 is Bètapartners effectief geweest. 
 
Doelstelling 3: bevorderen van de bètaoriëntatie van schoolleiders 
Kemperman (p.c.) geeft aan dat de realisatie van deze doelstelling in eerste instantie moeizaam van 
de grond kwam, maar dat daar in 2011 de volgende actie op ondernomen is: 

• het verplicht aanstellen voor 100 taakuren van een bètacoördinator met daarbij een 
taakomschrijving waarin contact met de schoolleiding staat over het bespreken van het 
inventarisatieformulier (het huidige Bètaplan); 

• schoolleidersbijeenkomsten (2 per jaar); 

• scholenbezoeken met de rector en de bètacoördinator en vaak het middenmanagement; 

• Critical Friend-trajecten waarbij ook de schoolleiding was betrokken; 

• een specifieke schoolleidersnieuwsbrief die tegenwoordig wordt verspreid15. 
 
Of daarmee deze doelstelling is bereikt, is niet te meten: in de zomer van 2015 hebben bijvoorbeeld 
tien Bètapartnerscholen een nieuwe rector gekregen. Bètapartners gaat ervanuit dat het beleid van 
gesprekken, aandacht vragen, informeren en kennis uitwisselen en met elkaar kennis ontwikkelen de 
bèta-oriëntatie van schoolleiders vergroot. Deze aanname wordt wetenschappelijk onderbouwd door 

                                                             
15 Behalve aandacht voor de professionalisering van bètadocenten en de bètaoriëntatie van schoolleiders, zijn er 
in het verleden afwisselend op de UvA en VU bijeenkomsten geweest met decanen. De afgelopen jaren heeft 
Bètapartners weinig met decanen gedaan, omdat decanenkringen vaak zelf afspraken maken met de instellingen, 
maar ook omdat het decanaat op scholen heel verschillend ingevuld wordt. Sommige scholen hebben het 
decanaat bij de mentoren belegd, waardoor voor activiteiten gericht op decanen weer docenten benaderd 
moeten worden. Omdat vanaf 1 augustus 2017 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding binnen het inspectiekader 
valt, heeft Bètapartners de samenwerking met decanen opnieuw leven ingeblazen. 
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de literatuur van professionele en organisatieontwikkeling en is onderdeel geworden van de expertise 
van Bètapartners. 
 
Doelstelling 4: aansluiten bij bestaand wetenschappelijk onderzoek en initiëren van onderzoek naar 
bewuste bètakeuze 
Bètapartners heeft aan deze doelstelling gewerkt via het project IIO E-klas & PAL-student. De 
doelstelling van dit project is gerealiseerd. In Kemperman e.a. (2017):7 wordt verder opgemerkt dat 
de waarde van de Bètapartnersaanpak mede wordt onderschreven door diverse 
onderzoeksresultaten, zoals dat van Huijskens & Klaster (2016) en Raab e.a. (2017). In het onderzoek 
van Huijskens & Klaster (2016) naar alle 51 netwerktypes in het vo vielen de vo-ho-netwerken (waar 
Bètapartners er een van is) positief op, dankzij hun hoge bereik in de regio en hoge intensiteit van 
samenwerken. Uit dit onderzoek kwam Bètapartners als een van de stevigste vo-ho-netwerken uit de 
bus. Uit Raab e.a. (2017) blijkt dat de vo-ho-netwerken een significante rol spelen in de toename van 
het aantal havo/vwo-leerlingen dat een Natuurprofiel kiest en de doorstroom naar het technische 
hoger onderwijs. 
 
Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat Bètapartners ook t.a.v. de realisatie van 
deze doelstelling effectief is geweest. 
 
Doelstelling 5: versterken van de infrastructuur van Bètapartners 
Voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling waren de projecten 2 en 4 (BRSP en BRSP 2) relevant. 
De doelstellingen van deze projecten zijn grotendeels gerealiseerd (BRSP) of daarmee is ten minste 
een goed begin gemaakt (BRSP 2). Ook ten aanzien van deze doelstelling is Bètapartners daarmee op 
de goede weg.  
 
Op basis van de bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat Bètapartners vanaf het begin 
van zijn bestaan zeer effectief is geweest in de realisatie van zijn beleidsdoelstellingen: in de periode 
2004-2017 zijn zo goed als alle beleidsdoelstellingen (volledig) gerealiseerd. De activiteiten die 
Bètapartners in die periode heeft ondernomen, hebben bijna allemaal aantoonbaar bijgedragen aan 
de realisatie van die doelstellingen.  
 
Een verbeterpunt is volgens Kemperman (p.c.) de zichtbaarheid van de activiteiten van Bètapartners 
in het algemeen, alsook een adequate beeldvorming over het netwerk, maar ook van de havo-/hbo-
activiteiten van het netwerk. 
 
Wat betekent deze conclusie nu voor de vraag van deze rapportage hoe effectief leerlingen en 
docenten de activiteiten van Bètapartners vinden?  
 
Als we onder ‘effectiviteit’ verstaan de mate waarin de inspanningen en uitgaven van een organisatie 
daadwerkelijk (kwantitatief of kwalitatief, d.w.z. meetbaar of merkbaar) bijdragen aan de realisatie 
van het beoogde doel, is de vraag die we moeten beantwoorden de volgende: 
 
In hoeverre vinden leerlingen en docenten dat de activiteiten van Bètapartners daadwerkelijk bijdragen 
aan het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke 
ervaringen en inzichten en daarmee het studiesucces verhogen? 
 
Deze vraag is op basis van de beschikbare informatie in beleidsdocumenten en evaluaties niet te 
beantwoorden. Uit reacties van docenten op door Bètapartners aangeboden leerlingenactiviteiten is 
bekend dat leerlingen die activiteiten als positief ervaren, maar de precieze relatie van die activiteiten 
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met een bewuste bètakeuze is nooit onderzocht16. Informatie van leerlingen in hoeverre de 
Bètapartnersactiviteiten daadwerkelijk bijgedragen aan een bewuste bètakeuze ontbreekt. Daarnaast 
is docenten tot nu toe alleen gevraagd naar wat de activiteiten van Bètapartners voor hen 
persoonlijk/hun school betekenen. Gegevens over de verhoging van het studiesucces zijn op dit 
moment niet beschikbaar. Ook gegevens voor een opsplitsing naar havo en vwo ontbreken. 
 
Wel kan opgemerkt worden dat docenten en schoolleiders positief zijn over Bètapartners en hun 
activiteitenaanbod (zie Kemperman e.a. 2017:717). Zij noemen de volgende positieve punten:  

• Bètapartners is een goed georganiseerd netwerk18. 

• Bètapartners biedt een interessant bijscholingsaanbod. 

• Respondenten blijven via het Bètapartnersnetwerk goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
en raken hierbij betrokken. 

• Respondenten vinden het waardevol om via het netwerk van Bètapartners contact te hebben met 
collega’s en onderling ervaringen uit te wisselen. 

 
Samenvatting: 
Vanaf zijn oprichting in 2004 heeft het Bètapartnersnetwerk een groot aantal activiteiten ontwikkeld 
om zijn hoofddoelstelling, het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze 
op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten en daarmee het studiesucces verhogen19, te 
realiseren. Vanaf 2012 gebeurde dat via de uitvoering van een viertal projecten, die alle zeer succesvol 
zijn gebleken. In de periode 2004-2017 zijn zo goed als alle beleidsdoelstellingen (volledig) 
gerealiseerd. De regionale instroom in bètatechnisch onderwijs is substantieel gestegen, met een 
aantoonbare meerwaarde daarbij van de regionale samenwerking in Bètapartners. Het netwerk is 
gegroeid: inmiddels maken naast de vier ho-instellingen 45 vo-scholen er deel van uit. Docenten en 
schoolleiders zijn positief over het netwerk en zijn activiteitenaanbod. De vraag hoe effectief leerlingen 
en docenten de activiteiten van Bètapartners vinden, is op basis van de beschikbare informatie niet te 
beantwoorden. De relatie van de Bètapartners-activiteiten met een bewuste bètakeuze is nooit 
onderzocht en gegevens over de verhoging van het studiesucces (door deze activiteiten) zijn op dit 
moment niet beschikbaar. Ook gegevens voor een opsplitsing naar havo en vwo ontbreken. 
 
 
  

                                                             
16 Merk evenwel op dat in paragraaf 3.2 is geconcludeerd dat Betapartners effectief is geweest is in de 
realisatie van doelstelling 1 uit de beleidsagenda 2012-2017: het bewust maken van leerlingen om 
beter te kiezen. 
17 Zie ook Overbeek (2016a en b). 
18 Maarten Pieters (p.c.) bevestigt dit. Zijns inziens behoort Bètapartners, samen met de regionale vo-ho-
netwerken Oost en Utrecht tot de beste drie van de in totaal tien regionale vo-ho-netwerken in Nederland, iets 
wat, aldus Pieters, pas opvalt in de onderlinge vergelijking daarvan. 
19 Het betreft hier de hoofddoelstelling vanaf 2012 (zie paragraaf 2.2). Vóór die tijd was de hoofddoelstelling van 
Bètapartners meer kwantitatief georiënteerd. 
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4 DE EFFICIËNTIE VAN DE ORGANISATIE VAN HET BÈTAPARTNERSNETWERK 

In dit hoofdstuk zal de tweede evaluatievraag uit deze rapportage worden beantwoord, t.w.: hoe 
efficiënt is de organisatie van het Bètapartnersnetwerk? Bij de beantwoording van deze vraag wordt 
onder ‘efficiënt’ verstaan de verhouding tussen kosten en opbrengsten van de verschillende 
activiteiten van het netwerk. Na een korte beschrijving van de organisatie van het netwerk, haar 
budget- en inzetgegevens en activiteiten, zal in paragraaf 4.4 een antwoord op deze vraag worden 
geformuleerd.  
 
4.1 DE ORGANISATIE 
 
In Kemperman e.a. (2017):5 wordt de organisatie van Bètapartners per medio 2017 als volgt in beeld 
gebracht: 
 

 
 
De organisatiestructuur van Bètapartners kent grofweg de volgende elementen:  
 
Er is een stuurgroep met daarin een bestuurlijke vertegenwoordiging van alle instellingen, vier 
rectoren/bestuurders van scholen, gekozen in de bandbreedte van bestuurders tot 
middenmanagement, een onafhankelijk voorzitter (bestuurder vo), directeur van de 
lerarenopleidingen (VU en HvA) en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (regiocoördinator 
Jet-Net) met een adviesstem. 
 
De stuurgroep vergadert 5 keer per jaar en heeft als taak: 

• uitzetten van beleid (opstellen en implementeren beleidsagenda); 

• financiële zaken (opstellen en controleren van de begrotingen en afrekeningen); 

• creëren van draagvlak binnen de instellingen/scholen; 

• mede organiseren van schoolleidersbijeenkomsten. 
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Er is een programmamanager, die de verantwoordelijkheid heeft voor alle programma’s en het bureau 
van Bètapartners. De taken van de programmamanager zijn: 

• informeren en organiseren van de stuurgroep; 

• afleggen van financiële verantwoording aan de stuurgroep; 

• afleggen van verantwoording voor de implementatie van de beleidsagenda; 

• teammanagement van het bureau; 

• onderhouden van contacten met alle stakeholders; 

• initiëren en organiseren nieuwe projecten; 

• vertegenwoordigen van Bètapartners en zorgen voor kennisuitwisseling met de landelijke vo-
ho-netwerken. 

 
Er is een projectbureau dat de activiteiten van de Bètapartners faciliteert, coördineert, organiseert en 
ondersteunt. Vanuit het bureau worden de activiteiten voor het netwerk georganiseerd, zoals de 
Bètapartnersvergaderingen (met de bètacoördinatoren, zes tot zeven keer per jaar), de 
Bètapartnersconferentie, de scholenbezoeken, maar ook de activiteiten met het bedrijfsleven 
(Collegetours en masterclasses voor docenten). 
 
Er is projectgroep bestaande uit medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van de 
projecten/programma’s op de instellingen. De projectgroep vergadert eens per zes à zeven weken en 
heeft tot doel: overleg en afstemming tussen de ho-instellingen. 
 
Er is een Bètasteunpunt dat tot taak heeft de professionalisering van docenten te organiseren en te 
faciliteren. Deze taak is gesplitst in drie onderdelen: 

• creëren van een vakcommunity waarin docenten elkaar weten te vinden en waar 
kennisontwikkeling en kennisdeling plaatsvindt;  

• organiseren van vakinhoudelijke nascholingen (ook interdisciplinair); 
• organiseren van specifieke vo-ho-aansluitingsbijeenkomsten. 

In het Bètasteunpunt wordt voor bovenstaande taken één vo-docent per schoolvak ingehuurd voor 
één dag in de week. Daarnaast is er een coördinator die het team aanstuurt. 
 
4.2 BUDGET EN INZET 
 
De Bètapartnersbegroting voor 2018 en 2019 (zie bijlage) vermeldt een totaal aan inkomsten van 
respectievelijk € 314.200 en € 296.000 en een totaal aan uitgaven van respectievelijk € 415.580 en € 
410.580. De totale personele kosten van het netwerk zijn voor zowel 2018 als 2019 begroot op € 
341.581, waarvan in beide jaren € 201.009 voor Bètapartners en € 140.572 voor het Bètasteunpunt. 
 
Uit een recent intern overzicht blijkt dat voor alle activiteiten van het netwerk in 2018 vanuit 
Bètapartners in totaal (afgerond) 4,84 fte beschikbaar is20. De relevante gegevens zijn: 
 

                                                             
20 Daarnaast zijn voor leerlingenactiviteiten vanuit de VU en de UvA voor 2018 in totaal 1,7 fte beschikbaar, 
bekostigd door de eigen instelling. 
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In deze gegevens is de verhouding voor de inzet van wo/hbo niet helder aan te geven, maar wel de 
verdeling van de fte’s over de verschillende taken. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het 
netwerk Bètapartners en het Bètasteunpunt Amsterdam. Het bureau staat ten dienste van het netwerk 
en in het netwerk worden alle activiteiten (netwerkbijeenkomsten, conferentie, vo-ho-bijeenkomsten, 
projectuitvoering, facilitering van de leerling- en docentenbijeenkomsten, nieuwsbrieven etc.) met de 
scholen en bedrijven en andere stakeholders georganiseerd. Het merendeel van deze activiteiten 
betreft zowel wo- als hbo-activiteiten. In het Bètasteunpunt worden de inhoudelijke nascholingen en 
de vaknetwerken georganiseerd. De coördinator is verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering 
(met behulp van het bureau) van de jaarplanning. Het betreft hier havo/vwo-docenten.  
 
De onderstaande tabel geeft het verschil in inzet ‘in kind’ (van de coördinatoren van de instellingen) in 
fte’s/uren tussen wo en hbo weer21: 
 

 
 
4.3 DE ACTIVITEITEN 
 
Het Bètapartnersnetwerk biedt een groot aantal activiteiten aan vo-leerlingen en -docenten, ho-
studenten en -docenten en schoolleiders (zie het overzicht aan het begin van hoofdstuk 3). Uit het in 
paragraaf 4.2 genoemd intern overzicht blijkt dat in 2015-2016 in totaal 6369 leerlingen en 1196 
docenten aan de diverse activiteiten hebben deelgenomen, in 2016-2017 respectievelijk 7446 en 573 
en in 2017-2018 tot nu toe respectievelijk 1568 en 44822. Daarbij wordt opgemerkt dat sommige 
activiteiten over meerdere dagen verspreid zijn en dat het aantal uren/dagdelen waarin aan 
activiteiten is deelgenomen dus veel hoger ligt dan het aantal deelnemers. 
 

                                                             
21 37,5 uur is ongeveer 0,02 fte en 50 uur ongeveer 0,03 fte op jaarbasis. 
22 Gegevens over de verdeling tussen havo- en vwo-leerlingen in  deze cijfers zijn niet beschikbaar. 

2018

Netwerk Bètapartners (bureau) Bètasteunpunt Amsterdam

Programmamanager                     0,4 Coordinator vaksteunpunt     0,4

Netwerkcoordinator    0,4 Wiskunde 0,2

Projectmanager bedrijven 0,6 Informatica 0,2

Communictaie website 0,2 Biologie 0,2

Student assistent 0,8 NLT 0,2

Office manager 0,65 Natuurkunde 0,2

Scheikunde 0,2

Toa's 0,1875

TOTAAL 2018: 3,05 TOTAAL 2018: 1,7875

Leerlingactiviteiten en 

docentactiviteiten* (bekostigd door 

de eigen instelling; in fte)

coordinator VU 0,7 fte

Coordinator UvA 1 fte

coordinator HvA 37,5 uur

coordinator Inholland 50 uur

*niet op de begroting van Bètapartners
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Leerlingactiviteiten worden door de instelling zelf geïnitieerd. Vanuit Bètapartners vindt de 
communicatie en soms facilitering plaats. UvA en VU investeren daarin veel tijd en geld. De UvA heeft 
als enige instelling in het netwerk ook de onderbouw bij haar inspanningen betrokken en zelfs 
havoleerlingen zijn welkom in een aantal leerlingactiviteiten. HvA en Inholland investeren ook in 
leerlingactiviteiten, maar kiezen ervoor om deze niet in het netwerk te zetten en publiceren ze niet op 
de website van de Its Academy. 
 
Docentenactiviteiten vinden plaats vanuit het Bètasteunpunt. Daarvoor huurt het steunpunt vo-
docenten in (1 dag per week) die de inhoudelijke nascholingsactiviteiten en vaknetwerken organiseren 
voor havo/vwo-docenten. Bijna alle docenten geven zowel havo- als vwo-lessen. Het Bètasteunpunt 
wordt met subsidies gerund. Een van de subsidies komt uit de sectorplannen Natuur- en Scheikunde 
(wo-geld). Dat is in de eerste jaren van het Bètasteunpunt een aanzienlijk bedrag geweest. Havo- 
docenten worden derhalve ook nageschoold met wo-subsidie. Dat is nog steeds zo, maar het bedrag 
is gedaald naar 10K per steunpunt per jaar. 
 
Verder is Bètapartners betrokken geweest bij het opzetten van de activiteiten van het Masterplan 
Techniek Amsterdam dat vooral voor de havo (en het vmbo) ontwikkeld is. 
 
4.4          DE EFFICIËNTIE VAN DE ORGANISATIE 

Er is in de beschikbare informatie onvoldoende evidentie om de vraag te kunnen beantwoorden hoe 
efficiënt de organisatie van het Bètapartnersnetwerk is. Dat komt omdat, i.t.t. de kosten van de 
organisatie van de Bètapartnersactiviteiten, de opbrengsten daarvan niet te kwantificeren zijn. Wel 
kan het volgende worden opgemerkt. 
 
Bètapartners biedt een groot aantal activiteiten aan (zie hoofdstuk 3), waarover docenten (en 
schoolleiders) veelal tevreden zijn (zie paragraaf 3.2). De organisatie is in staat dit aanbod met een 
klein team van in totaal 4,84 fte te realiseren (zie paragraaf 4.2).  Bij de realisatie van deze activiteiten 
is echter wel sprake van een ‘in kind’ bijdrage van alle betrokkenen (ho en vo): leerling- en 
docentactiviteiten bekostigd door de eigen instelling bedragen in totaal 1,75 fte (aan uren voor 
coördinatoren) op jaarbasis (0,7 + 1,0 + 0,02 + 0.03; zie eveneens paragraaf 4.2) en ook vo-
partnerscholen stellen aan hun docenten uren beschikbaar23 voor deelname aan activiteiten van het 
netwerk. 
 
Het netwerk Bètapartners, met als belangrijkste pijler het delen van kennis en het gezamenlijk 
ontwikkelen van kennis, is op dit moment een duurzaam netwerk: het kan zonder subsidie maar wel 
met de in cash en in kind bijdragen van de partners blijven bestaan. 
 
Het Bètasteunpunt is op dit moment nog niet duurzaam en is nog afhankelijk van subsidies. Sinds 
enkele jaren heeft de stuurgroep Bètapartners de meerwaarde van het Bètasteunpunt als volgt 
geformuleerd: de meerwaarde van het Bètasteunpunt is de plaats waar (t.w. in het brandpunt van 
wetenschap en onderwijs aan de universiteiten en hogescholen) en de manier waarop (t.w. het 
bottom-up aansluiten van de behoeften aan vakinhoudelijke professionalisering) de verbinding gelegd 
wordt.  

 
De inbedding van de activiteiten in een netwerk is essentieel: de beste manier om docenten te 
bereiken, te enthousiasmeren, uit te dagen en te professionaliseren is om ze met elkaar te verbinden. 

                                                             
23 Het gaat hier in totaal om 100 klokuren à € 70 per uur per school per jaar voor alleen de bètacoördinator. 
Daarmee komt de totale ‘in kind’ bijdrage van de 45 vo-scholen in het netwerk op 45 x 100 x € 70 = € 315.000. 
De totale jaarlijkse bijdrage van de vo-scholen aan het netwerk komt daarmee op € 315.000 + € 90.000 
(contributies) = € 405.000. De totale jaarlijkse bijdrage van de ho-instelingen is € 341.581 (personele kosten) + € 
70.000 (contributies) = € 411.581. 



  14 
 

In het netwerk Bètapartners wordt de basis daarvoor gelegd. In het Bètasteunpunt wordt de focus van 
het netwerk specifieker: het is de docent die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Investeren in de 
vakinhoudelijke kennis van docenten is hiermee het speerpunt van het Bètasteunpunt geworden. Met 
het investeren in het Bètasteunpunt Amsterdam wordt in de regio een basis gelegd voor goed 
opgeleide, kwalitatief sterke en enthousiaste bètadocenten op de lange termijn en wordt het beleid 
van de overheid in de agenda Leven Lang Leren voor docenten gestimuleerd.  
 
Het centraal aanbieden en organiseren van activiteiten is volgens Kemperman (p.c.) het meest 
efficiënt. Deze zogenaamde één-loket-functie werkt kostenbesparend en vergroot de 
aantrekkingskracht van het netwerk. Scholen en docenten kunnen via Bètapartners kennisnemen van 
voor hen relevante activiteiten en daaraan deelnemen. Zij hoeven zich daarvoor niet tot meerdere 
organisaties (universiteiten, hogescholen of bedrijven) te wenden, maar kunnen ermee volstaan 
hiervoor Bètapartners te benaderen. Zo bezien, ligt het dus in de rede het netwerk voort te zetten en 
vanuit de ho-instellingen te blijven ondersteunen, waarbij de voortzettingsvorm en mate van 
ondersteuning vanuit de ho-instellingen nog open staan. 
 
Samenvatting: 
Het Bètapartnersnetwerk organiseert jaarlijks een groot aantal verschillende activiteiten voor 
docenten en leerlingen waaraan door beide groepen in groten getale wordt deelgenomen. Leraren en 
schoolleiders zijn veelal tevreden over deze activiteiten. Bètapartners is in staat dit aanbod met een 
klein team (van in totaal 4,84 fte) te realiseren, alhoewel bij de realisatie van deze activiteiten wel 
sprake is van een ‘in kind’ bijdrage van alle betrokkenen (zowel ho-instellingen als vo-scholen). Omdat 
de concrete opbrengsten van de Bètapartnersactiviteiten niet te kwantificeren zijn, is er evenwel 
onvoldoende evidentie om de vraag hoe efficiënt de organisatie van het Bètapartnersnetwerk is te 
kunnen beantwoorden. Met het netwerk Bètapartners en het Bètasteunpunt Amsterdam wordt een 
duurzame basis gelegd voor kwalitatief sterke en enthousiaste bètadocenten en wordt tegelijkertijd 
het overheidsbeleid in de agenda Leven Lang Leren voor docenten gestimuleerd. De één-loket-functie 
van Bètapartners is heel efficiënt: deze werkt kostenbesparend en vergroot de aantrekkingskracht van 
het netwerk. Vanuit dat perspectief ligt het in de rede het netwerk voort te zetten en vanuit de ho-
instellingen te blijven ondersteunen, waarbij de voortzettingsvorm en mate van ondersteuning vanuit 
ho-instellingen nog open staan. 
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5 DE RELEVANTIE VAN HET NETWERK  
 
In dit laatste inhoudelijke hoofdstuk zal de derde en laatste evaluatievraag van deze rapportage 
worden beantwoord, t.w.: hoe relevant was het netwerk Bètapartners de afgelopen jaren en hoe 
relevant zal het de komende jaren voor scholen en ho-instellingen zijn? Het zal daarbij vooral gaan om 
de relevatie van het netwerk voor zijn stakeholders, d.w.z. de vier instellingen voor hoger onderwijs 
en de vo-scholen in het netwerk. 
 
5.1 DE PERIODE 2004-2017 
 
Bètapartners heeft sinds zijn oprichting in 2004 veel bereikt. Het netwerk is oorspronkelijk opgericht 
om het tekort aan bètastudenten in Amsterdam te verhelpen. Daartoe is een groot aantal activiteiten 
ontplooid, waarbij vanaf het begin is gekozen voor een ketenbenadering: ho en vo trokken samen op 
om vakinhoud en werkwijze zo aan te passen dat leerlingen meer interesse in de bètavakken kregen. 
Die aanpak bleek succesvol: het aantal bètastudenten is de laatste tien jaar sterk toegenomen (zie 
hoofdstuk 3). 
 
Op basis van ontwikkelingen in de omgeving van Bètapartners vanaf 2012 (zie paragraaf 2.2 en 2.3) is 
de focus van het netwerk verschoven van het vergroten van de instroom (via het maken van een 
bewuste bètakeuze door vo-leerlingen) naar het verhogen van het studiesucces in het hoger onderwijs. 
Bètapartners heeft aan de realisatie van deze doelstelling gewerkt via een viertal projecten waarin een 
veelheid aan activiteiten waren ondergebracht die voor het overgrote deel met succes zijn uitgevoerd 
(zie paragraaf 3.2). 
 
In algemene zin kan dan ook gesteld worden dat Bètapartners in de periode 2004-2017 relevant is 
geweest voor zijn stakeholders: het netwerk heeft aantoonbaar een bijdrage geleverd aan de toename 
van zowel het aantal leerlingen op Bètapartnerscholen dat voor een Natuurprofiel koos als de 
regionale instroom in bètatechnisch onderwijs en een bewuste bètakeuze van leerlingen. De 
beleidsplannen van Bètapartners anticiperen bovendien steeds op de veranderende context.  
 
5.2 DE BELEIDSAGENDA 2017-2022 
 
Hoe relevant zal het netwerk in de komende jaren zijn voor vo-scholen en ho-instellingen? Immers, de 
omgeving van Bètapartners staat niet stil en welke rol zal het netwerk in die veranderende omgeving 
spelen?  
 
De beleidsagenda voor de periode 2017-2022 kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de 
omgeving van Bètapartners die van invloed zullen zijn op werkwijze en beleid van het netwerk (zie 
Kemperman e.a. 2017:8-9): 

1. Er is sprake van landelijke inbedding. Bètapartners is een van de tien vo-ho-netwerken in 
Nederland met een aantal gezamenlijke doelstellingen t.a.v. doorlopend leren tussen vo, ho 
en het bedrijfsleven, het geven van een impuls aan vak- en curriculumontwikkeling in het vo 
en het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van onderwijsaanbieders. 

2. Als gevolg van landelijke afspraken en afspraken op sectorniveau wordt het belang van 
regionale samenwerking tussen scholen en het ho in de periode 2017-2022 steeds groter, 
waarbij ingezet wordt op verbinding en samenwerking met regionale organisaties. 

3. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is op instigatie van het ministerie van OCW vanaf 1 
augustus 2017 onderdeel van het inspectiekader geworden. 

4. Volgens de Inspectie van het Onderwijs (De Staat van het Onderwijs 2015/2016) laat het 
Nederlandse onderwijs te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut. Om dit te 
verbeteren, is volgens de Inspectie een goed onderwijsaanbod essentieel, evenals een 
gezamenlijke visie en continue professionalisering.  
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5. Leraren (en op termijn waarschijnlijk ook Technisch Onderwijs Assistenten) moeten vanaf 1 
augustus 2019 hun professionaliseringsactiviteiten bijhouden in het beroepsregister, dat vanaf 
2027 geheel van kracht zal zijn. 

6. In 2017 is er in het vo een lerarentekort van 500 fte in de bètavakken en de vreemde talen, 
m.n. ook in Amsterdam. Verwacht wordt dat dit tekort via 800 fte in 2020 oploopt tot 1200 fte 
in 2025. De bewindslieden van OCW stuurden op 24 februari 2017 een Plan van aanpak 
Lerarentekort naar de Tweede Kamer, waarin vijf oplossingsrichtingen worden voorgesteld die 
o.a. moeten worden uitgewerkt door regionale partners. 

 
Op basis van deze ontwikkelingen en de ervaringen van de afgelopen jaren heeft Bètapartners voor de 
periode 2017-2022 de volgende doelstellingen geformuleerd (Kemperman e.a. 2017:10). 
 
De hoofddoelstelling is: het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op 
basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten en daarmee het studiesucces verhogen. 
 
De beleidsdoelstellingen zijn24: 
 
1. Het lerarentekort in de regio Amsterdam en Noord-Holland aanpakken en doorlopend leren 
stimuleren door: 

a. meer studenten en leerlingen enthousiast te maken voor de lerarenopleiding; 
b. beginnende docenten begeleiding te bieden op pedagogisch-didactisch gebied en ervaren 
    docenten uitdaging te bieden via interessante activiteiten;  
c. scholen en lerarenopleidingen bij elkaar te brengen op het gebied van 
    curriculumontwikkeling; 
d. het vo aan te laten sluiten bij (vak)didactisch onderzoek op de ho-instellingen dat de 
    verbinding legt tussen de schoolpraktijk en het onderzoek.  

  
2. Inspelen op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, onder andere door: 

Aansluiting op ontwikkelingen in de maatschappij 
a. het versterken van de aansluiting tussen vo, ho en arbeidsmarkt; 
b. aan te sluiten bij thematieken/speerpunten binnen de ho-instellingen en de gemeente 
     Amsterdam die voor scholen relevant zijn;  
c. onderzoekers aan scholen te koppelen;  
d. talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren; 
Aansluiting op landelijk beleid  
e. scholen te ondersteunen bij het uitvoeren/eigen maken van landelijk beleid;  
f.  scholen te ondersteunen bij het invullen en uitvoeren van het ‘professioneel statuut’.  

  
3. De school als initiatiefnemer, onder andere door: 

a. een extra aanbod voor de ‘Kernscholen’, gericht op hun verdere onderwijsontwikkeling, 
    waarbij de scholen zelf de thema’s kiezen waarop ze met elkaar willen samenwerken; 
b. deelname aan Bètapartners te stimuleren voor alle scholen, en scholen als 
    inspiratie-/hulpbron voor elkaar te laten dienen.    

Zijn hoofddoelstelling wil Bètapartners bereiken door25: 
 

• vakinhoudelijke en vakdidactische professionalisering en nascholing van huidige en 
toekomstige bètadocenten, in hun rol als voorbeeld en begeleider bij de bewuste studiekeuze 
van leerlingen; 

                                                             
24 Zie Kemperman e.a. (2017):2. 
25 Zie Kemperman e.a. (2017):10. 
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• aanbod van activiteiten en middelen die leerlingen helpen bij het maken van een bewuste 
studiekeuze; 

• het bevorderen van de bètaoriëntatie van schoolleiders, zodat zij vanuit hun managementrol 
voorwaarden scheppen waaronder kwaliteitsverhoging van bètaonderwijs mogelijk is; 

• het delen van wetenschappelijk onderzoek dat kennis over de eigenschappen van goed 
bètaonderwijs vergroot; 

• het onderhouden van een duurzaam netwerk waarin vo, ho en bedrijfsleven samenwerken.  
  
Bètapartners wil de activiteiten waarmee het netwerk in de afgelopen jaren zoveel ervaring heeft 
opgedaan – en waarmee het aantoonbaar succesvol is geweest – voortzetten en uitbouwen en daarbij 
inspelen op de veranderende omstandigheden in zijn omgeving. Het netwerk kiest daarbij voor het 
voortzetten van de ketenbenadering die het altijd met succes gehanteerd heeft: ho en vo trekken in 
Bètapartners samen op om vakinhoud en werkwijze zo aan te passen dat leerlingen interesse in 
bètavakken krijgen en docenten hun professionaliteit up-to-date kunnen houden en ervaringen met 
elkaar en het bedrijfsleven kunnen uitwisselen. Bètapartners geeft daarmee sinds 2015 ook invulling 
aan het streven van OCW om door middel van het Leven Lang Leren de kwaliteit van docenten (en dus 
de kwaliteit van het onderwijs) te verbeteren door alle netwerkactiviteiten en de nascholingen te laten 
certificeren door het Register Leraar.  
 
Veel activiteiten van Bètapartners voor de periode 2017-2022 zijn gericht op doorstroom van 
leerlingen en op (het versterken van) de aansluiting tussen vo, ho en het bedrijfsleven. Daarvoor is een 
duurzaam netwerk noodzakelijk. Daarnaast heeft het netwerk een toegevoegde waarde vanwege de 
bètacoördinatorenoverleggen en de schoolbezoeken26 en vervult het een katalyserende en 
verbindende rol tussen ho-instellingen (inclusief de lerarenopleidingen voor vakdidactische expertise), 
vo-scholen en andere partijen (Kemperman p.c.). Het netwerk bouwt voort op de bestaande 
infrastructuur, die volgens evaluaties meerwaarde heeft en niet zomaar te vervangen is. 
 
Het netwerk is in de afgelopen jaren groter geworden (het aantal deelnemende vo-scholen is in de 
periode 2011-2017 gegroeid van 26 naar inmiddels 45) en ook de HvA en Inholland zijn de laatste jaren 
actiever geworden binnen Bètapartners. Voorbeelden van dat laatste zijn:   

1. Een specifieke havodidactiekconferentie in het voorjaar van 2016, georganiseerd door het 
Bètasteunpunt. De vakdidacticus van de HvA was toen de scheikunde-
vaksteunpuntcoördinator in het Bètasteunpunt, waardoor op die manier de binding met 
de HvA gemaakt werd. 

2. Activiteiten met bedrijven. Inholland participeert in de Collegetours. Daarnaast zijn er ook 
specifieke havocollegetours in Amsterdam. De masterclasses voor docenten worden door 
havodocenten goed gewaardeerd (Kenniswerkplaatsen: Roboticalab, Composietenlab, 3D- 
makerslab en Applelab). 

 
Ondanks de ontwikkeling van meer activiteiten voor het hbo, blijft Bètapartners vooral geworteld in 
wo en veel minder in het hbo. De hogescholen kunnen de potentie van Bètapartners nog beter 
gebruiken, maar dit vergt vanuit Bètapartners wellicht ook dat men zich nog wat meer richt op het hbo 
(in de regio). Inholland is gestopt met de lerarenopleidingen, maar zou voordeel kunnen halen uit de 
professionaliseringstrajecten die Bètapartners aanbiedt. 
 
Op basis van de beleidsagenda en de voorgenomen activiteiten van Bètapartners voor de periode tot 
2022 (waarin ook nadrukkelijk ingespeeld wordt op externe ontwikkelingen) kan de conclusie zijn dat 

                                                             
26 Deze toegevoegde waarde bestaat uit de bottom-up consultaties die bij de bètacoördinatoren en 
schoolbezoeken plaatsvinden en waaruit informatie komt over wat de vo-scholen van het ho nodig hebben om 
hun leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgopleiding. 
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de relevantie van (een vorm van voortzetting van) het Bètapartnersnetwerk voor zowel vo-scholen als 
ho-instellingen voor de komende jaren aannemelijk is. 
 
Samenvatting: 
Bètapartners is in de afgelopen jaren zeer relevant geweest: het netwerk heeft aantoonbaar een 
bijdrage geleverd aan de toename van zowel het aantal leerlingen op Bètapartnerscholen dat voor een 
Natuurprofiel koos als de regionale instroom in bètatechnisch onderwijs en een bewuste bètakeuze 
van leerlingen. Dat Bètapartners ook voor de komende jaren een relevant netwerk voor zijn 
stakeholders zal zijn, is aannemelijk. Bètapartners blijft zich ook in de periode tot 2022 i.s.m. de 
netwerkpartners en met oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen – die het netwerk alleen maar 
relevanter maken – inzetten voor het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste 
bètakeuze, met als doel het studiesucces in het hoger onderwijs te verhogen. Om dat doel te realiseren 
is een duurzaam Bètapartnersnetwerk van vo-scholen, ho-instellingen en het bedrijfsleven 
noodzakelijk. Bètapartners heeft een toegevoegde waarde als katalysator van activiteiten en vanwege 
zijn verbindende rol tussen partijen. Het Bètapartnersnetwerk groeit. Hoewel Bètapartners meer 
geworteld is in het wo dan in het hbo, zijn ook Inholland en de HvA de laatste jaren actiever geworden 
binnen het netwerk. De hogescholen kunnen de potentie van Bètapartners nog beter gebruiken, maar 
dit vergt vanuit Bètapartners wellicht ook dat men zich nog wat meer richt op het hbo (in de regio). 
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6 CONCLUSIE 
 
Bètapartners is een netwerk van de vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs (UvA, VU, HvA 
en Hogeschool Inholland) en inmiddels 45 vo-scholen, dat in 2004 is opgericht. De hoofddoelstelling 
van het netwerk (vanaf 2012) is het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste 
bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen. 
In het onderhavige rapport zijn het Bètapartnersnetwerk en zijn activiteiten geëvalueerd op basis van 
de volgende drie vragen: 
 

• Hoe effectief is Bètapartners? 

• Hoe efficiënt is de organisatie van het Bètapartnersnetwerk? 

• Hoe relevant was het netwerk de afgelopen jaren en hoe relevant zal het de komende jaren 
voor scholen en ho-instellingen zal zijn? 

 
Op basis van een uitgebreide literatuurstudie van beleidsdocumenten en evaluaties van o.a. 
activiteiten van het Bètapartnersnetwerk, aangevuld met informatie uit gesprekken met betrokkenen 
uit het netwerk, kunnen deze vragen als volgt worden beantwoord. 
 
De activiteiten van Bètapartners kunnen - geredeneerd vanuit de hoofddoelstelling - als zeer effectief 
voor leerlingen en docenten worden gekwalificeerd. De keuze van leerlingen voor een Natuurprofiel is 
in 2010 met ruim 80% gestegen t.o.v. het jaar 2000 en regionaal is de instroom in bètatechnisch 
onderwijs met 26% gestegen, met een aantoonbare meerwaarde (van 10% op beide percentages) van 
de regionale samenwerking in Bètapartners. Het netwerk groeide in de periode 2011-2017 gestaag van 
26 naar inmiddels 45 deelnemende scholen en de activiteiten van het netwerk werden goed bezocht 
en doorgaans positief gewaardeerd. Er is geen inzicht in directe effecten van Bètapartnersactiviteiten 
op leerlingen (in de zin van een bewuste bètakeuze of verhoging van het studiesucces). 
 
De organisatie van het Bètapartnersnetwerk lijkt efficiënt. Het netwerk organiseert jaarlijks een groot 
aantal verschillende activiteiten voor docenten en leerlingen waaraan beide groepen in groten getale 
deelnemen. Bètapartners is in staat dit aanbod met een klein team (4,84 fte) te realiseren, alhoewel 
daarnaast ook sprake is van een ‘in kind’ bijdrage van alle betrokkenen. Met het netwerk Bètapartners 
en het Bètasteunpunt Amsterdam wordt een duurzame basis gelegd voor kwalitatief sterke en 
enthousiaste bètadocenten en wordt tegelijkertijd het overheidsbeleid in de agenda Leven Lang Leren 
voor docenten gestimuleerd. De één-loket-functie van Bètapartners is efficiënt: deze werkt 
kostenbesparend en vergroot de aantrekkingskracht van het netwerk. Het ligt dus in de rede het 
netwerk voort te zetten en vanuit de ho-instellingen te blijven ondersteunen, waarbij de 
voortzettingsvorm en mate van ondersteuning vanuit de ho-instellingen nog open staan. De vraag hoe 
efficiënt de organisatie van het Bètapartnersnetwerk is, kan niet echt worden beantwoord. Daarvoor 
is onvoldoende evidentie. Dat komt omdat de concrete opbrengsten van de Bètapartnersactiviteiten 
niet te kwantificeren zijn. 
 
Bètapartners is in de afgelopen jaren zeer relevant geweest en het is aannemelijk dat het netwerk ook 
voor de komende jaren relevant zal zijn voor zijn stakeholders. Het netwerk heeft aantoonbaar 
bijgedragen aan de toename van zowel het aantal leerlingen op Bètapartnerscholen dat voor een 
Natuurprofiel koos als de regionale instroom in bètatechnisch onderwijs en een bewuste bètakeuze 
van leerlingen. In de periode tot 2022 blijft Bètapartners zich inzetten voor het toerusten van 
leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze, met als doel het studiesucces in het hoger 
onderwijs te verhogen. Het netwerk heeft een toegevoegde waarde als katalysator van activiteiten en 
vanwege zijn verbindende rol tussen partijen. Het Bètapartnersnetwerk groeit en de beleidsagenda 
2017-2022 speelt nadrukkelijk in op externe ontwikkelingen. Hoewel Bètapartners beter geworteld is 
in het wo dan in het hbo, zijn Inholland en de HvA de laatste jaren actiever geworden binnen het 
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netwerk. De hogescholen kunnen de potentie van Bètapartners nog beter gebruiken, maar dit vergt 
vanuit Bètapartners wellicht ook dat men zich nog wat meer richt op het hbo (in de regio). 
 
Bètapartners bestaat nu veertien jaar. In die periode is duidelijk geworden dat het netwerk alleen kan 
bestaan als de focus gelegd wordt op de kwaliteit van onderwijs. Zodra partners elkaar gaan 
beconcurreren en het netwerk voor werving in gaan zetten, is dat nadelig voor de scholen en de 
netwerkvorming. Een netwerk met de focus op de kwaliteit van onderwijs draagt bij aan een duurzame 
langetermijnvisie op onderwijs van alle stakeholders. Kennisontwikkeling en -deling (ook landelijk 
tussen netwerken) zijn cruciaal voor de vo-scholen in het netwerk en de netwerkvorming. Bètapartners 
heeft zich weten te ontwikkelen tot een sterk en effectief netwerk (zie ook Huijskens & Klaster 2016).  
Een netwerk heeft geen eigenaar, maar deelnemers, die voor het netwerk betalen (‘in cash’ en ‘in 
kind’) en commitment tonen. Essentieel voor een succesvol regionaal vo-ho-netwerk is de één-loket-
functie. Scholen haken op termijn af als die niet geborgd is. Daarnaast is een netwerk bij uitstek 
geschikt om thema’s die in de aansluiting spelen (lerarentekort, problemen voor scholen, bijvoorbeeld 
met informatica) op de agenda te krijgen tussen ho en vo, onderwijskundige vernieuwing in te zetten 
en partijen duurzaam met elkaar te verbinden. Daarbij speelt onderling vertrouwen een grote rol. Een 
netwerk gedijt vooral goed in een context met weinig bestuurlijke aandacht. Een stuurgroep waarin 
alle partijen met een goed mandaat vertegenwoordigd zijn voldoet. De opgebouwde educatieve 
infrastructuur van het Bètapartnersnetwerk is van hoge kwaliteit en heeft de potentie om voor vele 
beleidsdoelstellingen verder uitgebouwd te worden. Het is belangrijk om de investeringen die 
daarvoor vanaf 2004 gedaan zijn (in geld en relaties) niet verloren te laten gaan. 
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BIJLAGE: BEGROTING BÈTAPARTNERS 2018 EN 2019 
 

 

Begroting 2018* Begroting 2019*

uitgaven uitgaven

personele kosten BP € 201.009 personele kosten BP € 201.009
activiteiten € 30.000 activiteiten € 30.000
reiskosten € 7.000 reiskosten € 7.000
website en communicatie € 7.000 website en communicatie € 2.000

betasteunpunt betasteunpunt

personele kosten BSP € 140.572 personele kosten € 140.572
activiteiten BSP € 30.000 activiteiten € 30.000
totaal € 415.580 totaal € 410.580

inkomsten inkomsten

contributie VO € 90.000 contributie VO € 90.000

contributie HO € 70.000 contributie HO € 70.000

subsidies** € 126.200 subsidies** € 108.000

overige inkomsten uit activiteiten € 28.000 overige inkomsten uit activiteiten € 28.000
totaal € 314.200 totaal € 296.000

resultaat -€ 101.380 resultaat -€ 114.580

* de begroting voorziet niet in nieuw te ontwikkelen 

activiteiten hetgeen tot nu toe altijd onderdeel was 

van de begroting 

**de subsidies voor 2018 zijn voor een deel onzeker. 

Voor 2018 geldt in elk geval dat het deel vanaf 

september 2018 nog niet is toegezegd. De subsidie 

voor 2019 is uitsluitend gebaseerd op aannames. 


