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In het netwerk Bètapartners werken twee HO-
instellingen (UvA en VU), ruim 45 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 aansluiting tussen VO en HO en 
docentenprofessionalisering centraal staan.  

In het Bètapartners Netwerk vindt intensieve 
kennisuitwisseling plaats tussen de lidscholen en 
ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe kennis. In de 
Bètapartners Academie zijn de activiteiten voor 
leerlingen en docenten gebundeld die toegankelijk 
zijn voor álle scholen. Bètapartners lidscholen 
kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan deze 
activiteiten.

De docentenactiviteiten worden georganiseerd door 
het Bètasteunpunt, bestaande uit de vaksteunpunten 
biologie, informatica, natuurkunde, NLT, scheikunde, 
TOA en wiskunde. De steunpunten worden veelal door 
VO-docenten bemenst, vormen een professionele 
community per vak en ontwikkelen aanbod naar 
aanleiding van de vragen en behoeften van docenten in 
ons netwerk.

De leerlingenactiviteiten sluiten aan bij het curriculum 
van het voortgezet onderwijs en het bacheloronderwijs 
op de universiteiten. De activiteiten zijn zowel 
verbredend als verdiepend en bieden uitdaging aan 
individuele leerlingen of klassen en dragen zo bij aan 
het maken van een bewuste studiekeuze. 



BÈTAPARTNERS 
ACADEMIE: ACTIVITEITEN 
VOOR ALLE SCHOLEN

Activiteiten voor docenten en TOA’s
•	 	Nascholingen	op	het	gebied	van	

vakkennis, didactiek, demo’s 
en practica, actueel onderzoek, 
ICT-tools voor in je les en actuele 
ontwikkelingen in het onderwijs.  

•	 	Masterclasses	bij	bedrijven.
•	 	Bètapartnersconferentie:	met	

workshops en presentaties 
op het gebied van actueel 
onderzoek, vakdidactiek en nieuwe 
ontwikkelingen op scholen.

Activiteiten voor leerlingen
•	 	Sciencelabs:	met	de	klas	praktische	

wetenschapslessen volgen op 
de universiteit of op school.

•	 	Workshops:	bouwen	aan	specifieke	
skills in een paar uurtjes, zoals 
literatuur zoeken of statistiek.

•	 	Masterclasses:	verdiepen	in	een	
onderwerp en leren van de experts, 
tijdens deze meerdaagse activiteit.

•	 	Profielwerkstukbegeleiding:	
ondersteuning bij het uitvoeren 
van een onderzoek binnen 
specifieke	onderwerpen.

Lesmaterialen
•	 Leskisten:	met	lesbrieven,		 	
 opdrachten en materialen   
 om de lesstof te verrijken.  
	 Ook	voor	profielwerkstukken.
•	 Lesbrieven.
•	 Online	onderwijs.

BÈTAPARTNERS NETWERK: 
ACTIVITEITEN EXCLUSIEF 
VOOR LIDSCHOLEN

•	  Uitwisseling en gezamenlijke 
ontwikkeling: de scholen en 
HO-instellingen wisselen kennis 
en ervaringen uit en ontwikkelen 
gezamenlijk goed onderwijs.

•	  Collegetours: diverse lidscholen en 
bedrijven werken samen in de regio 
en ontwikkelen bedrijfsbezoeken 
voor bovenbouwleerlingen, 
die zich richten op zowel de 
vakinhoud als de studiekeuze.

•	  Persoonlijk Assistent van de 
Leraar (PAL): een PAL is een 
bètastudent die ingezet wordt op 
een VO-school, met als doel om de 
onderwijstaken van de docent te 
verlichten en om studenten op een 
laagdrempelige manier kennis te 
laten maken met het leraarschap.
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MEER WETEN?
Ga voor meer informatie 
over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons 
actuele aanbod naar onze 
website of neem contact 
met ons op.

BÈTAPARTNERS
De Boelelaan 1085
Kamer M330
1081 HV Amsterdam

T: 020 59 84 036 (ma, di, do)
E: bureau@betapartners.nl

www.betapartners.nl
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VO-HO NETWERKEN
Bètapartners is één van de VO-
HO netwerken in Nederland. 

Ga naar www.vohonetwerken.nl 
voor netwerken in andere regio’s. 


