
Bij het vaksteunpunt (VSP) NLT kun je het volgende verwachten: 
• Verdieping bij NLT-modules door te duiken in de praktijksituaties
• Elk vak kan deze contexten meenemen naar de eigen lessen 
• Aandacht voor handige tools zoals Coach
• Sessies over relevante didactiek zoals Gamification en Eduscrum.

VSP coördinator NLT: Eveline Wijbenga
e.wijbenga@vu.nl 

NLT
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? Kom naar de 2- daagse nascholing

TOA CURSUS: PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN
2 OKTOBER 2O19 
In deze praktische 4-daagse cursus bekijken we het brein van de puber, hoe zij leren en hoe je hen kunt motiveren. 

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

INTRODUCTIEWORKSHOP ‘GAMIFICATION’
10 OKTOBER 2019 
In deze workshop leer je de basis van gamification. We kijken naar wat mensen motiveert en hoe je hiermee je 
lessen kan ontwerpen.

CURSUS ‘COACH’
14 OKTOBER 2019 
Aan de slag met demo- en leerlingenactiviteiten, modelleren, animeren, videometen en troubleschooting.

VAKBIJEENKOMST ‘CSI, MAAR DAN ECHT!’
17 OKTOBER 2O19 
Een bekende klinisch en forensisch patholoog neemt de deelnemers mee door de wereld van de forensische 
pathologie waarna opeens blijkt dat niets meer is zoals het lijkt. 

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


