
Het vaksteunpunt (VSP) Biologie van Bètapartners wil graag gebruik maken van de kracht 
van ons netwerk: door samenwerking, door de krachten te bundelen kunnen we het biolo-
gie onderwijs op onze scholen op een hoger plan brengen, zodat onze leerlingen nog meer 
geïnspireerd  worden door wat de biologie les te bieden heeft. Het VSP Biologie wil dit doen 
door uitwisselen van de parels binnen het biologie onderwijs, en door het aanbieden van 
inspirerende excursies die bruikbaar zijn binnen curriculum van het onderwijs. Het VSP 
Biologie gaat uit van het motto ‘een leven lang leren’, om zo een gemotiveerde en inspir-
erende docent voor de klas te hebben.

VSP coördinator Biologie: Nick Vermeulen
n.j.vermeulen@vu.nl

BIOLOGIE 
2019-2020

WORKSHOP ‘GENETISCHE MODIFICATIE IN DE KLAS’
23 EN 26 SEPTEMBER 2019 
Altijd al een practicum over genetische modificatie in de klas willen geven?

CONFERENTIE ‘LEVE DE BIOLOGIE!’
2 OKTOBER 2019 
Tijdens de Week van de Biologie, over recente ontwikkelingen voor biologiedocenten en 5/6 VWO leerlingen

VAKBIJEENKOMST ‘PADDENSTOELENSAFARI’
4 OKTOBER 2019 
Op zoek naar (eetbare) paddenstoelen, en hoe kun je dit toepassen in de klas?

MASTERCLASS BIJ WATERNET
8 OKTOBER 2019 
Deze masterclass laat zien hoe bètavakken worden toegepast in het waterbeheer, biedt actuele contexten voor je lessen

STUDIEREIS AFRIKA EN STUDIEREIS NEPAL*
Ga mee op de studie reizen die aangeboden worden (Afrika, februari 2020, Nepal, mei 2020)

ZIJN ER ONDERWERPEN WAAR BÈTAPARTNERS AANDACHTAAN MOET GEVEN? LAAT HET ONS WETEN!
*DE STUDIEREIS NEPAL WORDT NIET GEORGANISEERD DOOR BÈTAPARTNERS

BEKIJK HET 
VOLLEDIGE 
PROGRAMMA! 
SCAN DE QR-CODE



WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering 
en aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S
Per vak vormen we een professionele community en 
ontwikkelen we aanbod naar aanleiding van de vragen 
en behoeften van docenten in ons netwerk.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN
Onze zowel verbredende als verdiepende activiteiten 
bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen 
en dragen zo bij aan het maken van een bewuste 
studiekeuze.

MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze 
website.

www.betapartners.nl


