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TOEPASSEN SPREADSHEETS IN JE VAK
9 APRIL 2020 
Spreadsheets zijn nuttig voor diverse vakken, voor het verwerken van meetgegevens bij experimenten, financiële 
analyses, en simulaties. Kennis van deze functionaliteit draagt bij aan de Digitale Geletterdheid van leerlingen, 
maar scholen hebben dit nog maar beperkt opgenomen in lessen. In deze bijeenkomst werken we eerst aan de 
eigen vaardigheden, en bespreken daarna hoe dit toegepast kan worden in de eigen lessen. Bètapartners kan 
ondersteunen bij het ontwikkelen van materiaal en trainingen. 
De bijeenkomst is bedoeld voor docenten van de bètavakken, economie en de trekkers van Digitale Geletterdheid 
op de school.

AUTOMATISEREN VAN TOEPASSINGEN MET REST API’S
14 MEI 2020 
Veel toepassingen hebben naast een gebruikersinterface een API. Met behulp van simpele Python-scripts kun 
je dan de computer het werk laten door voor veel voorkomende taken. In deze bijeenkomst gaan we op enkele 
voorbeelden en daarna zelf aan de slag met een aantal Python-scripts voor het besturen van toepassingen. 

DIGITALE GELETTERDHEID
Het vaksteunpunt ondersteunt scholen bij het verkennen van de wensen voor het eigen onderwijs, ontwikkelen 
materiaal en trainingen voor docenten op het gebied van Digitale Geletterdheid. Daarvoor ontwikkelt het 
vaksteunpunt in samenwerking met de overige VO-HO netwerken en vereniging I&I een gezamenlijk raamwerk 
zodat de scholen gemakkelijk kunnen afstemmen.  
Met scholen en docenten overleggen we graag over de inhoud en aanpak van dit gebied.
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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


