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Het vaksteunpunt (VSP) TOA verzorgt het volgende:
•
Activiteiten en bijeenkomsten voor ervaren en beginnende TOA’s
•
Tips&Trics voor begeleiding van leerlingen
•
Uitwisselen van kennis en practica
•
Bijscholing en nascholing

TOA CURSUS: COMMUNICATIE IN DE SCHOOL
1 OKTOBER 2019
Zou jij willen dat docenten beter naar je luisteren, zou jij meer inbreng willen binnen je sectie en zou jij je positie in
de school willen verbeteren? Dan is deze cursus iets voor jou!
Je gaat direct aan de slag met de aangereikte communicatietechnieken en zult meteen de resultaten ervaren.

TOA CURSUS: PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN
2 OKTOBER 2O19
Vind je het soms lastig om de leerlingen op de juiste manier te begeleiden bij practica, om de juiste vragen te stellen
en een uitdagend practicum voorschrift te maken? Dan is deze cursus voor jou!
Je krijgt je handvaten aangereikt waar je direct mee aan de slag kunt en je het voor jezelf en de leerlingen leuker maakt!

CURSUS CMA ‘COACH’
1 4 OKTOBER 2019
Ben je enthousiast over COACH van CMA, wil je meer weten over de verschillende sensoren, videometen en de
mogelijkheden van modelleren? Dan zijn de losse thema COACH-cursusdagen iets voor jou!
Kies een cursusdag waar je behoefte of interesse ligt en deel je kennis en ervaring, leer van anderen en experimenteer.

TOA VOOR TOA’S DAG
MAART 2020
Ben je trots op je school, heb je de mooiste praktijklokalen, wil je graag je kabinet aan collega TOA’s laten zien en
wil je je favoriete experimenten graag delen? Dan zijn wij op zoek naar jou/jullie voor de TOA voor TOA’s dag!
Na een succesvolle TOA voor TOA’s dag op het Kaj Munk vorig schooljaar zijn we voor dit schooljaar op zoek naar
een andere school die de TOA -dag wil faciliteren en waarvan de TOA’s het leuk vinden om een leuke, leerzame
dag te organiseren voor hun collega’s uit het land.

VSP coördinator TOA: Jolanda Vriend
j.a.m.vriend@vu.nl
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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

