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WIE ZIJN WIJ?

Binnen het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 46 VO-scholen, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen sinds 2004 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, 
docentenprofessionalisering en curriculumontwikkeling centraal staan. 

In het Bètapartners netwerk vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de lidscholen en 
we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis. Een door de school aangestelde bètacoördinator is de 
brug naar het netwerk en zorgt voor de verspreiding van kennis in de school. 

Op onze website www.betapartners.nl zijn de activiteiten voor leerlingen en docenten gebundeld, 
zodat er één duidelijk loket is voor scholen. De activiteiten zijn niet alleen voor lidscholen, maar 
voor álle scholen toegankelijk. Lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan 
deze activiteiten; niet-leden betalen een hoger bedrag voor deelname. Hiermee bieden we een 
platform aan álle scholen om deel te nemen aan de verbetering van de aansluiting VO-HO en de 
professionalisering van docenten. 

De docentenactiviteiten worden georganiseerd door het Bètasteunpunt, bestaande uit de 
Vaksteunpunten voor Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica/Digitale 
Geletterdheid, NLT en TOA’s. De Vaksteunpunten 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. Daarbij staan vakinhoud en vakdidactiek 
centraal.

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

We dragen bij aan zowel de oplossing van het lerarentekort als aan werkdrukvermindering van 
VO-docenten door PAL-studenten in te zetten: de Persoonlijk Assistent van de Leraar. Dat 
zijn studenten die we een bijbaan op een VO-school bieden, zodat een carrière als leraar in het 
onderwijs zichtbaar en een reële keuzemogelijkheid voor studenten wordt.

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken1 die als missie hebben 
om de regionale samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten in het bèta-
techniekonderwijs te versterken. Vanuit Bètapartners wordt er daarnaast voortdurend 
beleidsmatige afstemming gezocht met partijen als SLO, het Techniekpact, de gemeente 
Amsterdam, het Platform Talent voor Technologie (voorheen Platform Bèta Techniek) en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 —
1.  www.vohonetwerken.nl 
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VOORWOORD
Voor u ligt het Bètapartners jaarverslag van het 
schooljaar 2019-2020 waarin 46 VO-scholen, VU, 
UvA en bedrijven intensief hebben samengewerkt 
aan de kwaliteit van het bètaonderwijs in de 
regio. Dit is inclusief twee nieuwe lidscholen 
die Bètapartners afgelopen schooljaar heeft 
mogen verwelkomen: het St. Nicolaaslyceum en 
Maimonides uit Amsterdam. In dit jaarverslag 
vindt u een overicht van onze leerlingen- en 
docentenactiviteiten van vòòr maar ook tijdens de 
coronacrisis.

In totaal hebben het afgelopen schooljaar 4116 leerlingen 
en 905 docenten deelgenomen aan onze activiteiten. Mooie 
voorbeelden van activiteiten zijn de vakbijeenkomsten 
van NLT in samenwerking met het van Gogh Museum, 
aansluitend bij de NLT-module Van Gogh onder de loep, en 
de maandelijkse goed bezochte sessies van Informatica/
Digitale Geletterdheid met hands-on workshops op het 
Metis Montessori Lyceum dat een speciale stroom heeft 
voor informatica. Een ander mooi voorbeeld van de 
samenwerking met bedrijven is de vierdaagse Masterclass 
voor docenten bij Waternet. Een zeer actuele bijeenkomst 
was ook “Hormoonverstorende stoffen, bioplastics en 
PFAS” vanuit het Vaksteunpunt Scheikunde. 
 
Half maart zijn we net als iedereen verrast door 
de lockdown vanwege de coronacrisis. Nota bene 
begonnen de maatregelen op de dag van onze 
Bètapartnersconferentie met 230 inschrijvingen, die 
we daardoor moesten afgelasten. Team Bètapartners 
heeft zich snel herpakt en een strategie bedacht hoe we 
onze docenten konden ondersteunen in het geven van 
afstandsonderwijs. Binnen twee weken was een eerste 
versie van de webpagina’s ingericht met daarop praktische 
ondersteuning per vak voor afstandsonderwijs door 
bètadocenten. De webpagina’s werden meteen door tal van 
docenten en organisaties opgepakt. 

Daarnaast is er hard gewerkt aan het transformeren van 
het programma van Bètapartners naar de online situatie. 
Dat hebben we gedaan voor zowel de leerlingen- als 
docentenactiviteiten. Voor de docentenactiviteiten is er 
succesvol geëxperimenteerd met online bijeenkomsten 
voor de bètacoördinatoren, de Collegetours en 
verschillende professionaliseringsactiviteiten. Deelnemers 
waren enthousiast en verrast over de effectiviteit van 
de online activiteiten! Ook gaven veel coördinatoren en 
docenten aan dat het ontbreken van reistijd een belangrijke 
reden was om meer aan activiteiten deel te nemen. 

Voor de leerlingenactiviteiten heeft Bètapartners het 
initiatief genomen tot een gezamenlijk platform voor de 
ondersteuning van leerlingen bij hun profielwerkstukken. 
In samenwerking met alle faculteiten van de UvA en VU 
(dus ook alfa en gamma!) en het Pre-University College 

van de VU is een website gebouwd waar leerlingen een 
stap-voor-stap aanpak vinden voor een kwalitatief sterk 
profielwerkstuk. Ook is een loket ingericht waar leerlingen 
hulp kunnen vragen. De reacties op dit initiatief waren zeer 
positief en er wordt gewerkt aan een landelijk vervolg, 
zodat het profielwerkstuk daadwerkelijk een plek krijgt in de 
aansluiting tussen VO en HO.

Wat heeft dit online tijdperk ons geleerd? Net als docenten 
en scholen hebben ook wij een steile leercurve gehad. 
Allereerst in de techniek van online werken natuurlijk, maar 
vooral ook in het creëren van meerwaarde van de online 
mogelijkheden. Uit evaluaties blijkt dat sommige activiteiten 
online effectiever zijn, terwijl andere activiteiten meer 
geschikt zijn om live uit te voeren. Daarom zullen we het 
Bètapartners programma permanent uitbreiden met een 
palet aan online activiteiten.

Een ander leerpunt is dat de uitwisseling in het netwerk 
nog belangrijker wordt als er vernieuwingen ingevoerd 
worden. We zijn met elkaar in staat om snel en veel kennis 
te verspreiden en kennis te ontwikkelen. Dat wisten we 
al sinds de periode van de vakvernieuwingen, maar het 
benadrukt nog een keer het belang van de netwerkfunctie. 
Dat biedt perspectief voor de toekomst, zeker in het kader 
van de curriculumvernieuwingen!

Een laatste leerpunt dat genoemd moet worden is 
het belang van samenwerken tussen de verschillende 
netwerken in de regio. Het platform profielwerkstuk is 
daar een mooi voorbeeld van: bundeling van kennis en 
activiteiten op een thema leidt tot een kwalitatief sterk 
aanbod en gaat versnippering van aanbod tegen. En dat is 
goed nieuws voor de scholen.

Met dit in het achterhoofd blijven we ons het volgende 
schooljaar concentreren op de professionalisering van 
docenten, enthousiasmering van leerlingen voor bèta en 
de aansluiting tussen VO en HO. Ook het lerarentekort 
blijft een belangrijk thema: met de inzet van PAL-studenten 
(Persoonlijk Assistent van de Leraar) hopen we het 
leraarschap meer zichtbaar te maken voor bètastudenten 
en een aantal van hen te verleiden tot een carrière in het 
onderwijs, en bovendien verlagen we met PAL de werkdruk 
van de zittende VO-docenten. Goed nieuws is ook dat we 
opnieuw een subsidie hebben gekregen om de Reizende 
DNA-labs voort te zetten.

Het programma voor 2020-2021 zal een mooie mix zijn 
van fysieke en online bijeenkomsten. Fysiek omdat het 
waardevol is om elkaar te kennen en te inspireren, en online 
waar dat effectief is.

Team Bètapartners

Amsterdam, juli 2020
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UIT DE STUURGROEP 
BÈTAPARTNERS 
Het netwerk Bètapartners valt onder 
verantwoording van de stuurgroep 
Bètapartners. Hier worden het 
meerjarenbeleid, de bijdragen van de partners 
en de inzet van de financiële middelen 
bepaald. In de stuurgroep zijn alle betrokken 
partijen vertegenwoordigd: medewerkers van 
de bètafaculteiten van UvA en VU, rectoren 
en een teamleider van de VO-scholen, 
medewerkers van de lerarenopleidingen van 
VU en UvA en een adviesfunctie vanuit het 
bedrijfsleven. Daarmee ligt het eigenaarschap 
van het netwerk zowel bij het VO als het HO. 

Het afgelopen jaar heeft de stuurgroep vijf keer 
vergaderd onder het voorzitterschap van Redmer 
Kuiken (ZAAM). De volgende onderwerpen stonden 
onder andere op de agenda:
• Ontwikkeling Alfa- en Gammapartners
• Nieuwe communicatie: Bètapartners Netwerk en  

Bètapartners Academie
• Schoolleidersbijeenkomst 2020: samenwerking  

met de OnderwijsArena en verbreding met Alfa en  
Gamma Vaksteunpunten

• Curriculum.nu: de rol van de netwerken
• Programmering in coronatijden

STUURGROEPLID 
AAN HET WOORD
 
REDMER KUIKEN 
(VOORZITTER STUURGROEP 
BÈTAPARTNERS)

“Je weet pas wat je mist als het er 
niet meer is.” Een tegeltjeswijsheid 
die niet zo vaak in een bèta-
omgeving aan de wand zal hangen. 
De onzekerheid die daaruit spreekt 
past ons niet. Liever zien we een 
mooie formule of een portret van 
een Nobelprijswinnaar. Toch zijn 
we in het tweede deel van dit 
schooljaar vrij hardhandig met 
deze spreuk geconfronteerd. 
De bijeenkomsten van de 
Vaksteunpunten, een kernactiviteit 
van Bètapartners, konden geen 
doorgang vinden. Ontmoeting 
van vakgenoten en uitwisseling 
van kennis vallen stil. De jaarlijkse 
Bètapartnersconferentie moest 
afgelast worden. En ook de 
stuurgroep kon niet op de 
gebruikelijke wijze vergaderen. 

In de afgelopen maanden 
komt wel de waarde van het 
netwerk nadrukkelijk aan het 
licht. Aangesloten zijn bij een 
netwerk betekent dat je er niet 
alleen voor staat als je plotseling 
je hele onderwijs anders moet 
inrichten. De lijnen zijn kort, er 
wordt gecoördineerd en je kunt 
gemakkelijk een beroep doen 
op je collega’s, ook van andere 
scholen! Veel thema’s zijn in de 
afgelopen maanden opgepakt. 
Wellicht anders dan gepland, maar 
nu aangevuld met nieuwe inzichten 
en een andere werkwijze. Zo zijn 
er door Bètapartners webpagina’s 
voor afstandsonderwijs per vak 
ontwikkeld en worden steeds meer 
nascholingsactiviteiten online 
aangeboden via Zoom of Teams. 
Voor leraren was het contact met 
leerlingen een geweldige uitdaging 
en dat is uitvoerig aan de orde 
geweest in de bijeenkomsten van 
Bètapartners. 

Hoewel we langzaam weer naar 
‘normaal’ werken overgaan, 
zal in de komende maanden 
moeten blijken wat het effect 

van de coronamaanden voor 
Bètapartners is. Examenresultaten, 
overgangspercentages, keuzes 
voor vervolgopleidingen… 
wat doet dat met de instroom 
en het studiesucces in het 
HO? En hoe gaan we om met 
de ondersteuning door PAL-
studenten, het lerarentekort in 
verschillende vakgebieden, het 
zorgvuldig opgebouwde contact 
met het bedrijfsleven, et cetera? 
Allemaal zaken die zijn beïnvloed 
door de crisis. Verschillende 
van deze thema’s hebben het 
afgelopen jaar op de agenda 
gestaan van de stuurgroep. Samen 
met scholen, vervolgopleidingen 
en de lerarenopleidingen 
zoeken we voortdurend  naar 
kwaliteitsverbetering in het 
onderwijs en de voorlichting, 
een goede aansluiting van VO op 
HBO en WO en naar wegen om 
het lerarentekort aan te pakken. 
Het zal duidelijk zijn dat dat het 
komend jaar met nog meer elan 
vervolgd zal worden. Een goed 
netwerk is daar de basis voor.
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ACTIVITEITEN 
EXCLUSIEF VOOR 
LIDSCHOLEN 

ONTWIKKELING EN SAMENWERKING DOOR 
INZET VAN BÈTACOÖRDINATOREN
Op elke school is een bètacoördinator 
verantwoordelijk voor het contact met het 
Bètapartners netwerk. Binnen de scholen 
ondersteunen zij bij de coördinatie van activiteiten 
ter verbetering van het onderwijs en werken 
daarin samen met de schoolleiding. In het 
netwerk stemmen ze af over de behoefte aan 
professionaliseringsactiviteiten en informeren hun 
collega’s over het aanbod van Bètapartners. Ook 
geven ze informatie uit het netwerk door aan docenten 
en schoolleiding. 
Scholen verschillen sterk in de mate waarin ze 
actief bezig zijn met het ontwikkelen van beter 
bètaonderwijs. Op de meest actieve scholen werken 
de bètacoördinator, de leiding en de docenten 
intensief en systematisch samen. Bètapartners biedt 
de scholen een format voor deze samenwerking, het 
bètaplan, en kan daarbij begeleiding bieden.

BÈTACOÖRDINATORENOVERLEGGEN
De uitwisseling tussen de scholen vindt plaats via 
het Bètacoördinatoroverleg dat zeven keer per 
jaar gehouden wordt. In dit overleg komen het 
Bètapartners team, de Vaksteunpuntcoördinatoren, 
de bètacoördinatoren van de scholen, 
vertegenwoordigers van de aangesloten HO-
instellingen en overige genodigden samen. De 
bijeenkomsten worden gewoonlijk georganiseerd 
op de VU, UvA of een school uit het Bètapartners 
netwerk. Op de agenda staan: een onderwerp 
vanuit de gastschool, een onderwerp vanuit de 
netwerkcoördinator, mededelingen over het aanbod 
van Bètapartners en de Zeepkist. Meestal wordt 
op de locatie een rondleiding gehouden, zodat de 
deelnemers een kijkje in de keuken van een andere 
school kunnen nemen. Tijdens de Zeepkist hebben 
de scholen de gelegenheid om vragen uit te zetten bij 
de andere scholen, te vertellen over ontwikkelingen 
op de eigen school of punten van algemeen belang in 
te brengen. Tussendoor is er ruime gelegenheid voor 
onderling contact. 
In dit schooljaar was het na maart niet meer mogelijk 
om fysiek bij elkaar te komen. Daarom hebben de 
twee laatste bètacoördinatorenoverleggen online 
plaatsgevonden. Extra tijd is daarbij uitgetrokken voor 
het uitwisselen van ervaringen met afstandsonderwijs.

ONDERWERPEN IN HET BÈTAPARTNERS 
NETWERK 2019-2020
Op de Bètacoördinatorenoverleggen zijn onder 
andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
• De inrichting van het schoolgebouw /   

practicumlokalen
• De aanpak van bètabrede practicumlessen
• Leren programmeren in de lessen
• De oriëntatiefase van het profielwerkstuk
• Monitoren van voortgang van leerlingen

• Gaming bij wiskundelessen
• Lesgeven aan havoleerlingen
• Ontwikkelingen rond Curriculum.nu 
• Schoolbrede implementatie van Digitale   

Geletterdheid 
• Engineering in de lessen
• Ervaringen met blended /  

hybride learning
• Modelleren bij bètalessen
• Biologie veldwerk in   

een stadse omgeving
• Ervaringen, tips en  

suggesties voor  
afstandsonderwijs

• Het verwerken 
van inzichten uit 
afstandsonderwijs  
in komend 
schooljaar

COLLEGETOURS
Sinds 2015 organiseert 
Bètapartners Collegetours, 
waarbij diverse lidscholen 
en bedrijven samenwerken 
in de regio. Zij ontwikkelen 
bedrijfsbezoeken voor 
bovenbouwleerlingen, die zich 
richten op zowel de vakinhoud als de 
studiekeuze. Zo verdiepen leerlingen én 
docenten hun kennis.

In 2019-2020 participeerden er 28 docenten (van 
24 scholen) in de Collegetours, in vijf regio’s: Gooi- en 
Vechtstreek, Amsterdam, Kennemerland, Noordkop, 
Zaanstreek en Waterland. In totaal stonden er 26 
bedrijfsbezoeken op de planning, maar vanwege de 
coronacrisis konden er helaas maar negen doorgaan. 
Aan deze negen bedrijfsbezoeken namen 165 
leerlingen deel, en drie van deze bedrijfsbezoeken 
waren nieuw ontwikkeld: Prorail, Sterrenwacht 
Copernicus en Renolit. Er stonden eigenlijk nog drie 
andere nieuwe bedrijfsbezoeken op de planning 
(Feadship, TNO Petten en Lumicks), maar deze zijn 
uitgesteld vanwege de coronacrisis.  

In mei en juni zijn er voor het eerst online Collegetour 
overleggen gehouden met de deelnemende 
docenten. Normaal gesproken komen de docenten 
uit elke regio twee tot drie keer per jaar bij elkaar 
om te overleggen over de Collegetour, en dit vindt 
dan plaats op één van de scholen. De online 
overleggen via videobellen werkten ook goed, 
en schelen natuurlijk reistijd, dus op deze manier 
zouden we voortaan vaker kunnen overleggen met de 
Collegetour docenten. 
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HET AFSTANDSONDERWIJS 
VAN NATUURKUNDEDOCENT 
BERT HAALBOOM

“Om het 
afstandsonderwijs 
aantrekkelijk te maken 
voor leerlingen, dacht 
ik van tevoren goed na 
over de reden waarom 
leerlingen er moeten zijn. 
Ik draaide het voor mijzelf 
om door niet te denken 
‘Die leerlingen moeten 
hier zijn’, maar door te 
bedenken ‘Wat kan ik 
doen om te zorgen dat die 
leerling hier wil zijn?’. 
Dit betekent aantrekkelijke 
lessen maken die de 
leerlingen verder helpen. 

Ik maakte veel korte uitlegvideo’s die gebundeld 
gaan met enkele voorkennis- en zelftestvragen. In het 
verleden had ik al veel lesvideo’s gemaakt, dus het was 
fijn dat ik die snel uit de kast kon trekken. Verder zijn we 
na de sluiting van de scholen in maart snel gaan kijken 
wat we konden schuiven, welke dingen we naar voren 
konden halen en welke delen zich goed lenen voor 
lessen op afstand.  

Naast de uitlegvideo’s organiseerde ik twee keer per 
week een vragenhalfuurtje, waarin ik alle vragen 
beantwoordde waar de leerlingen mee kwamen. Tijdens 
de groepsmeets vroeg ik de leerlingen om hun camera 
aan te zetten, en stelde ze zelf ook vragen. Daarnaast 
probeerde ik leerlingen welkom te heten wanneer 
ze de groepsmeet binnenkwamen, en probeerde ik 
tussendoor ook af en toe een grap te maken of een 
informele vraag te stellen.

Voor ons afstandsonderwijs maakten wij gebruik 
van de G Suite for Education (Gmail, Google Drive, 
Classroom en Meet). Onze leerlingen hebben allemaal 
een Chromebook, dus die konden redelijk naadloos 
verder. En de leerlingen waren ook veel flexibeler dan 
velen verwachtten. Bijna alle leerlingen zijn thuis aan de 
slag gegaan en leverden prima werk in! Voor mijn vak 
kwamen de leerlingen er goed uit met het werken op 
afstand, maar ze misten de school als ontmoetingsplek 
wel.

Ik heb een aantal toetsen facultatief gemaakt: leerlingen 
mochten zelf kiezen of ze de toets wilden maken en dus 
feedback wilden krijgen. Verder is het bijna onmogelijk 
om te controleren of ze geen hulpmiddelen gebruiken. 
Dit betekent dat ik de toetsen zo gemaakt had dat ze 
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daar beperkte tijd voor hadden, hun boek mochten 
gebruiken en ze het niet redden als ze niet genoeg 
geoefend hadden van tevoren. 

Om een beeld te geven van hoe mijn werkdag in 
tijden van afstandsonderwijs eruit zag, beschrijf ik 
nog even mijn gemiddelde werkdag: Ik begon 
met het wegwerken van mijn mail en maakte een 
to-do-lijst voor wat er die dag moest gebeuren. In de 
ochtend had ik afspraken met mijn mentorleerlingen 
en leerlingen die aangaven nog vragen te hebben. 
Tussen de afspraken door deed ik ‘ontwikkel- en 
maakwerk’, ofwel nieuwe lessen, opdrachten, 
video’s en dergelijke maken. Tussen 11 en 12 had 
ik twee vragenuurtjes. Na de lunch stonden er 
meestal wat meets op het programma met collega’s 
of externe partijen. Verder deed ik ‘s middags wat 
nakijkwerk, hield ik voortgang bij, deed alle kleine 
taakjes, maakte het ontwikkelwerk waar ik in de 
ochtend niet aan toe kwam en werkte ik nogmaals 
mijn mail weg.

Andere docenten zou ik als tip voor hun 
afstandsonderwijs willen geven: Denk goed na 
over de reden waarom je iets aanbiedt en geef de 
leerlingen wat autonomie op het gebied van vorm 
en planning. 

Ik zou zelf, als straks de scholen weer volledig 
open zijn, graag nog steeds gebruik maken van de 
mogelijkheden van afstandsleren. Ik heb namelijk 
in ons 50-minutensysteem vaak het idee dat er 
onvoldoende ruimte is voor een leerling om keuzes 
te maken in het indelen van zijn/haar tijd.” 

Bert Haalboom is natuurkunde en NLT docent. 
Hij vindt het leuk om leerlingen te motiveren 
met verschillende activerende en coöperatieve 
werkvormen. Hij vindt het te gek om met jonge 
mensen te werken en is blij met zijn ontzettend 
afwisselende baan. Daarnaast deelt hij zijn kennis 
en kunde graag met anderen, dus kan het zomaar 
zijn dat je hem een workshop ziet geven op een 
conferentie of een stukje van hem leest op de 
website van een uitgever. 



PAL: PERSOONLIJK 
ASSISTENT VAN DE 
LERAAR

Na een succesvolle pilot in schooljaar 2018-2019, 
is het initiatief Persoonlijk Assistent van de Leraar 
(PAL) op grote schaal opgestart. PAL-studenten zijn 
tweede- of derdejaars bètastudenten die vier tot 
acht uur per week naar een VO-school gaan om de 
bètadocent te ondersteunen in de klas en met andere 
onderwijstaken. Anders dan in eerdere projecten 
waarbij de PAL-studenten betaald werden vanuit een 
subsidie, gaan de studenten nu als ondersteunend 
personeel in dienst bij de school waar zij als PAL 
aan de slag gaan. Op deze manier willen we scholen 
bewuster laten kiezen voor de inzet van PAL-
studenten. Voor studenten biedt een baan als PAL een 
mooie kans om op een laagdrempelige manier kennis 
te maken met een baan in het voortgezet onderwijs.

EEN VLIEGENDE START
In schooljaar 2019-2020 is er een brede basis gelegd 
voor het PAL-project in de komende jaren. Met diverse 
collega’s binnen en buiten de VU en UvA is het PAL-
schap onder de aandacht gebracht bij studenten, 
beleidsmakers en natuurlijk VO-scholen. Hierdoor is 
het aantal studenten in de PAL-poule sterk gestegen: 
van drie bij aanvang van het schooljaar, naar 82 aan 
het eind van het schooljaar. Het aantal betrokken 
scholen is gegroeid van vijftien naar 35. 

Om PAL-studenten een vliegende start te bieden voor 
hun werkzaamheden, is er in samenwerking met de 
lerarenopleidingen van de VU en UvA een startcursus 
opgezet. In de cursus is er aandacht voor didactiek 
en het oefenen van diverse situaties in de school. 
Deze verplichte startcursus is ook de start van de 
PAL-community, waar studenten onderling ervaringen 
kunnen uitwisselen en terecht kunnen voor verdere 
tips. 

POSITIEVE ERVARINGEN
De ervaringen van zowel de PAL-studenten als de 
VO-docenten in schooljaar 2019-2020 zijn positief. 
PAL-studenten voeren diverse werkzaamheden uit 
op school, waaronder het opzetten van leerlijnen, 
helpen in de klas en bieden van ondersteuning bij 
afstandsonderwijs. Verschillende studenten geven 
daarnaast aan dat zij, sinds de baan als PAL, serieus 
overwegen om een (deeltijd) vervolgtraject richting 
het docentschap te gaan volgen. Tegelijkertijd 
geven docenten aan dat PAL-studenten, ondanks 
de investering van het inwerken bij aanvang, een 
prettige toevoeging zijn aan het team, met goede 
nieuwe perspectieven komen en dat PAL-studenten de 
werkdruk verlichten.

LANDELIJK UITROLLEN
Vanwege het succes van het PAL-project in 
Amsterdam, wordt het project nu ook landelijk 
uitgerold. De Universiteit Leiden heeft inmiddels een 
soortgelijk PAL-project, en ook de Universiteit Utrecht 
en de VSNU hebben serieuze interesse getoond in het 
Amsterdamse PAL-schap.

BLIK OP VOLGEND JAAR
Vanwege de coronacrisis zullen PAL-studenten 
volgend schooljaar meer ingezet worden bij het 
afstandsonderwijs en het wegwerken van de 
leerachterstanden die ontstaan zijn. Naast PAL-
studenten in het bètaonderwijs, zal 2020-2021 ook in 
het teken staan van het grootschaliger inzetten van 
alfa- en gammastudenten als PAL in het voortgezet 
onderwijs. 

Al met al groeit het PAL-project dus gestaag en kijken 
we uit naar de verdere ontwikkelingen!
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ACTIVITEITEN VOOR 
DOCENTEN EN TOA’S 
WEBPAGINA’S OVER AFSTANDSONDERWIJS
Bij de start van het afstandsonderwijs in maart was 
er veel behoefte aan informatie over hoe dit aan 
te pakken. Daarom hebben we bij Bètapartners 
binnen twee weken een eerste versie van onze 
afstandsonderwijs webpagina’s ingericht, waarop we 
de relevante informatie voor bètadocenten gebundeld 
en gesorteerd per vak hebben geplaatst. Ook hebben 
we een pagina met algemene ICT-tools ingericht. In de 
loop van de coronacrisis zijn de webpagina’s steeds 
verder aangevuld met vakspecifieke en didactische 
tips, materialen en suggesties. De afstandsonderwijs 
webpagina’s zijn door tal van docenten en organisaties 
opgepakt. Daarnaast hebben we acht docenten 
geïnterviewd over hun aanpak en ervaringen met 
afstandsonderwijs, zodat we dit breed konden delen 
met andere docenten via ons netwerk. Neem een kijkje 
op www.betapartners.nl/afstandsonderwijs

CONFERENTIES
In schooljaar 2019-2020 organiseerde Bètapartners 
vijf conferenties: de Bètapartnersconferentie, Leve de 
Biologie, Chemie in Amsterdam, Viva Fysica en Leve de 
Wiskunde. Helaas konden, vanwege het coronavirus, 
de Bètapartnersconferentie en Leve de Wiskunde niet 
doorgaan.

>> BÈTAPARTNERSCONFERENTIE
Op donderdag 12 maart 2020 stond de 
Bètapartnersconferentie gepland, met als thema 
‘Bèta Breed Betrokken’. De bètavakken staan steeds 
meer in de belangstelling en er is toenemende 
interesse bij leerlingen. Grote actuele brede thema’s 
als duurzaamheid en de opkomst van steeds meer 
technologie vragen om onderbouwde discussies in 
de klas. Leerlingen vragen op welke manier zij zelf 
betrokken kunnen zijn en invloed kunnen hebben. 
Tijdens de conferentie zouden we met docenten, 
TOA’s en schoolleiders breed ingaan op actueel 
onderzoek, de relatie leggen tussen de schoolse kennis 
en ontwikkelingen in de maatschappij, de wereld van 
techniek induiken en met elkaar bespreken hoe we 
actueel onderwijs vorm kunnen geven in tijden van 
lerarentekorten. 
Er waren 230 aanmeldingen voor de conferentie, maar 
na intensief overleg is donderdagochtend 12 maart 
de conferentie afgelast vanwege de berichtgeving 
omtrent het coronavirus. Een wijs besluit, bleek na 
de persconferentie van minister-president Rutte die 
middag.

>> CHEMIE IN AMSTERDAM
Voor scheikundedocenten organiseerden we voor 
de tweede keer Chemie in Amsterdam. Ditmaal op 
de VU, op 22 november 2019. De docenten werden 
van harte uitgenodigd om leerlingen mee te nemen 
naar deze middag vol lezingen, een practicum 
(spectroscoop bouwen met een schoenendoos) en 
rondleidingen. Een interessant onderdeel dit jaar was 

een rondetafeldiscussie tussen docenten uit het VO en 
docenten uit het HO. Hier werd veel uitgewisseld en 
er werd ook duidelijk dat men nog veel van elkaar kan 
leren. Zeker voor herhaling vatbaar. Dit jaar kwamen 14 
docenten met 20 enthousiaste leerlingen op bezoek.

>> VIVA FYSICA
Vrijdag 24 januari 2020 was het weer tijd voor Viva 
Fysica. Sinds 2002 organiseren we dit jaarlijkse 
congres voor natuurkundedocenten en hun leerlingen. 
Gedurende de dag vertelden wetenschappers van de 
UvA en VU over hun werk en waren er rondleidingen en 
workshops bij natuurkunde instituten op Sciencepark 
Amsterdam zoals Nikhef, AMOLF en ARCNL. Dit jaar 
kwamen 71 docenten op bezoek en zij brachten 96 
leerlingen mee.

MASTERCLASSES BIJ BEDRIJVEN
In de Masterclasses maken docenten kennis met 
een bedrijf via lezingen, rondleidingen en praktisch 
werk. Zo zien ze hoe hun vak(inhoud) wordt toegepast 
in het bedrijfsleven, maken ze kennis met nieuwe 
technologieën en verrijken ze hun vakkennis. In 
2019-2020 zijn er twee Masterclasses bij bedrijven 
georganiseerd: een vierdaagse Masterclass bij 
Waternet en een ééndaagse Masterclass bij het Tergooi 
Ziekenhuis.

>> MASTERCLASS BIJ WATERNET
Tijdens de Masterclass bij Waternet hebben dertien 
docenten zich verdiept in drinkwater, riolering en 
afvalwaterzuivering, waterbeheer in stedelijk en 
buitengebied, en klimaatverandering en waterveiligheid. 
De Masterclass werd verzorgd door professionals 
van Waternet, en vijf gastdocenten: Thomas ter Laak 
(onderzoeker bij KWR en universitair docent aan de 
UvA) en vier VO-docenten die het onderwijsproduct 
presenteerden dat ze hadden gemaakt in een 
docentontwikkelteam naar aanleiding van de 
Waternet Masterclass in 2017. Steven Roosendaal 
(aardrijkskundedocent op het Pieter Nieuwland College) 
vertelde bijvoorbeeld over zijn praktische opdracht over 
wateroverlast, waarbij leerlingen oplossingen zoeken 
voor plekken in hun eigen buurt waar je te maken hebt 
met wateroverlast na hevige regenval.  

>> MASTERCLASS BIJ HET TERGOOI ZIEKENHUIS
De gloednieuwe Masterclass bij het Tergooi ziekenhuis 
stond in het teken van de zorg van de toekomst, en 
organiseerden we in samenwerking met U-Talent. 
Tijdens de Masterclass volgden de 31 docenten 
drie korte workshops bij het Klinisch Chemisch 
Hematologisch Laboratorium, de ICT-afdeling en de 
operatiekamer in het skillslab.
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Daarnaast kwam aan bod welke 
opleidingsmogelijkheden er voor havoleerlingen zijn 
bij het Tergooi Ziekenhuis, nadat ze hun havodiploma 
hebben gehaald.  

ACTIVITEITEN IN HET BÈTASTEUNPUNT

>> VAKSTEUNPUNTEN
In het Bètasteunpunt zijn Vaksteunpuntcoördinatoren 
(VSP-coördinatoren) actief voor biologie, informatica, 
digitale geletterdheid, natuurkunde, NLT, scheikunde, 
TOA en wiskunde. De coördinatoren zijn meestal 
gedetacheerd vanuit een school, en zijn 4 tot 8 uur per 
week beschikbaar. De VSP-coördinator onderhoudt 
contacten met de wetenschappelijke staf in het hoger 
onderwijs, lerarenopleidingen, docenten in de scholen 
en VSP-coördinatoren in de andere delen van het 
land. Op basis van de wensen uit de scholen zorgt het 
Vaksteunpunt voor:
• Organiseren van professionaliseringsactiviteiten
• Faciliteren van samenwerking tussen scholen en  

docenten 
• Verzamelen en verspreiden van voor docenten  

relevante informatie 
• Ontwikkelen van materiaal 

>> PROFESSIONALISERINGSACTIVITEITEN
Professionaliseringsactiviteiten hebben onderwerpen als 
vakdidactiek, vakkennis, actueel onderzoek, practicum, 
bedrijfsbezoeken, overige contexten en aansluiting VO-
HO. Er zijn workshops, cursussen en vakbijeenkomsten. 
De vakbijeenkomsten hebben een tweeledig doel: 
enerzijds wordt een onderwerp behandeld en de 
toepassing in de les besproken, anderzijds is er 
gelegenheid voor onderling contact, zodat de docenten 
elkaar weten te vinden en een community vormen. 

In dit schooljaar zijn ook varianten op de 
vakbijeenkomsten verkend. Het Vaksteunpunt 
Informatica/Digitale Geletterdheid is overgegaan op 
maandelijkse bijeenkomsten met een vaste opzet en 
locatie, het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. 
Dit verhoogt de voorspelbaarheid en er ontstaat een 
vaste ontmoetingsplek voor docenten die graag actief 
willen zijn rond hun vak. Deze aanpak is aangeslagen 
en heeft geleid tot een goede opkomst. De andere 
Vaksteunpunten zijn aan het eind van het schooljaar 
gaan experimenteren met online spreekuren waarbij 

docenten op een gemakkelijke manier met collega’s van 
andere scholen van gedachten kunnen wisselen. De 
deelnemersaantallen hiervoor waren nog beperkt, maar 
er lijkt een duidelijke behoefte te bestaan. 

In 2019-2020 zijn tot medio maart fysieke bijeenkomsten 
georganiseerd. Daarna zijn veel activiteiten afgelast 
vanwege de coronacrisis, en een aantal activiteiten 
is omgezet in online sessies. Het gaat om twaalf 
afgezegde bijeenkomsten van de Vaksteunpunten, 
waarvoor zich al 84 docenten en TOA’s hadden 
opgegeven. Zeven online en 24 fysieke bijeenkomsten 
georganiseerd door de Vaksteunpunten hebben wel 
doorgang kunnen vinden afgelopen schooljaar, en 
daaraan namen 401 docenten en TOA’s deel. 

>> VAKSTEUNPUNT INFORMATICA UITGEBREID NAAR 
DIGITALE GELETTERDHEID
In de afgelopen jaren is er meer aandacht in het 
onderwijs voor onderwerpen die samengevoegd zijn 
onder het begrip ‘digitale geletterdheid’. Hieronder 
vallen ICT-basisvaardigheden, computational thinking, 
informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit varieert 
dus van programmeren dat bij een vak als informatica, 
techniek of natuurkunde ondergebracht kan worden tot 
omgaan met fake news bij een taal. 

De wettelijke verplichtingen voor de scholen op dit 
gebied zijn nog niet uitgewerkt, maar de meeste scholen 
nemen digitale geletterdheid op eigen initiatief op in hun 
onderwijs. Een deel van de onderwerpen kan in een 
apart vak gegeven worden, maar andere horen thuis 
bij de bestaande vakken. Het is vrij aan de scholen om 
te beslissen in welk vak welke leerdoelen aan de orde 
komen en of er een apart vak aan wordt gewijd. 

Hierdoor bediende het Vaksteunpunt Informatica 
afgelopen schooljaar twee sterk verschillende 
doelgroepen: enerzijds de kleine groep van 
informaticadocenten met een goede basiskennis 
op het onderwerp, en anderzijds de zeer grote en 
gevarieerde groep docenten uit bijna alle andere 
vakken die deels nog nauwelijks op de hoogte zijn van 
de inhoud van digitale geletterdheid. Daarom hebben 
wij het Vaksteunpunt Informatica uitgebreid met een 
Vaksteunpunt Digitale Geletterdheid. 

Vakbijeenkomst Informatica: Internet of Things
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>> SAMENWERKING TOA’S 
Online samenkomen bleek vooral voor TOA’s een 
goede manier om met elkaar samen te werken door 
het vervallen van de reistijd. Vele TOA’s uit het netwerk, 
maar ook daarbuiten, deden mee aan online sessies 
over het uitwisselen van beschrijvingen van practica en 
demo’s en het ontwikkelen van practica die geschikt 
zijn voor de eisen in de coronatijd. 

Er zijn op diverse scholen al goed opgezette practica 
en demo’s beschikbaar; nieuwe worden vooral gezocht 
in de richting van practica die door leerlingen thuis 
gedaan kunnen worden. Diverse docenten geven aan 
dat tijdens de lockdown is gebleken dat leerlingen 
vaak zeer enthousiast zijn over practica in de eigen 
omgeving. In het komende schooljaar is de verwachting 
dat volwassenen en leerlingen nog afstand moeten 
houden, en mogelijk weer beperkt in het gebouw 
kunnen zijn. Met thuispractica kan de doorlopende 
leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ en het visualiseren 
van theoretische kennis toch doorgang vinden. 

Inmiddels is een coördinatiegroep aan de slag en is er 
een gezamenlijke Google Drive gemaakt waarop het 
materiaal beschikbaar wordt gesteld. Begeleiding vindt 
plaats vanuit het Bètapartners team. Door het bundelen 
van de krachten kunnen op termijn alle scholen 
beschikken over een brede set goed uitgewerkte 
practica en demo’s met beperkte tijdsinvestering. Deze 
activiteit wordt voortgezet in het komend schooljaar, 
mogelijk in de vorm van een TOT (TOA-ontwikkelteam) 
zoals die ook elders in het land draaien.

>> VAKDIDACTIEK VOOR ONERVAREN DOCENTEN
Het Vaksteunpunt Natuurkunde heeft een pilot gedaan 
met een cursus basiskennis en -vaardigheden in 
vakdidactiek voor onderbouw onderwerpen. Het niveau 
in de cursus is vergelijkbaar met de lerarenopleiding 
en daarmee is deze gericht op docenten die nog 
onervaren zijn, kennis willen opfrissen of vanuit 
een ander bètavak natuurkundelessen geven. De 
ervaringen waren positief, maar het bleek relatief 
moeilijk om de doelgroep te bereiken. Uit brede kring 
is aangegeven dat er wel behoefte is aan dit soort 
cursussen. Initiatief om deel te nemen komt echter vaak 
voort uit ontwikkelingsgesprekken tussen docent en 
leidinggevende, en daarmee blijkt het van belang om 
deze laatste groep ook goed op de hoogte te stellen van 
het aanbod. De komende jaren zal Bètapartners dan 
ook actiever gaan communiceren naar deze doelgroep.

WORKSHOPS ALGEMENE DIDACTIEK
Dit schooljaar is een start gemaakt met 
professionaliseringsactiviteiten op het gebied van 
algemene didactiek. Deze bijeenkomsten zijn zowel 
voor bèta- als voor alfa- en gamma-docenten 
interessant. Door alle docenten dezelfde cursus te 
laten volgen, krijgen de docenten binnen een school 
eenzelfde basis en aanpak in de lessen. Dit verhoogt de 
helderheid voor de leerling en leidt tot effectieve lessen. 

In 2019-2020 is een proef gedaan met drie 
bijeenkomsten over ‘Zelfwerkzaamheid begeleiden’, 
‘Van moetivatie naar motivatie’ en ‘Formatief handelen’. 
De workshops werden georganiseerd vanuit de 
OnderwijsArena, een organisatie die werkt met 
trainers die zelf nog als docent voor de klas staan. 
De bijeenkomsten zijn online gegeven en zijn positief 
gewaardeerd.  

STUDIEREIS KENIA 
Van 4 t/m 15 februari 2020 vond voor de tweede keer, in 
samenwerking met reisbureau ReisVriend, een bijzonder 
type nascholing plaats: een studiereis naar Kenia. 
Het doel van deze reis was om docenten in een totaal 
andere wereld inspiratie en motivatie op te laten doen 
voor hun onderwijs, en om op zowel vakinhoudelijk als 
onderwijskundig vlak verdieping te geven. De zeventien 
deelnemers hebben zelf een groot deel van de inhoud 
van het programma verzorgd: ieder van hen heeft een 
korte presentatie gehouden voor de hele groep over een 
onderwerp dat betrekking had op het reisprogramma. 
Dat ging van onderwijssystemen in Nederland vs. Kenia 
tot evolutie en van de Maasai tot planten en parasieten. 

In het programma was er naast wildlife, ecologie en 
geologie veel aandacht voor onderwijskundige en (vak)
didactische thema’s. Zo hebben de deelnemers onder 
andere een 2-daagse safari gemaakt in het Maasai 
Mara natuurreservaat om wildlife te spotten, een 
fiets- en wandeltocht gemaakt tussen de fenomenale 
rotsformaties van Hell’s Gate National Park en hebben 
ze een organic farm bezocht. Ook was er een volle dag 
gereserveerd voor schoolbezoek op twee verschillende 
scholen (Coulson Girls Secondary school en Kekopey 
Secondary school) waar de deelnemers verschillende 
lessen hebben gegeven aan Keniaanse leerlingen en 
lessen van Keniaanse collega’s hebben geobserveerd. 
Een deelnemer schrijft in de evaluatie: “Mijn netwerk 
is vergroot, ik kan bij mijn reisgenoten terecht voor 
lesmateriaal, ervaringen en nieuwe ideeën.”
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13HET AFSTANDSONDERWIJS 
VAN BIOLOGIEDOCENT 
YVONNE DOORDUYN

“Ik heb het vooral 
eenvoudig gehouden 
en gezorgd voor 
veel structuur en 
duidelijkheid. Ik heb 
steeds voor de periode 
waarvan bekend was 
dat de scholen dicht 
zouden blijven een 
planner gemaakt: een 
simpele tabel met per 
les een kolom leerdoelen 
van de les, leerwerk, 
maakwerk en instructie. 
In de kolom instructie 
stond dan bijvoorbeeld 
een link naar een goede 

uitlegvideo op YouTube of er stond genoemd dat er 
een videoles zou zijn via Microsoft Teams met uitleg 
van mij. Maakwerk moest in de online versie van het 
boek, zodat ik kon zien wie er actief waren geweest en 
welke vragen wel/niet goed gingen.

Elke les meldden leerlingen zich in de chat van Teams. 
Ik ‘opende’ de les vaak met een grapje. Ik wees ze 
daarna nog eens op wat ze die les moesten doen 
en wat daarin belangrijk was. Daarna moesten ze 
zelf aan de slag en bleef ik in de chat aanwezig voor 
vragen. Aan het einde van de les sloot ik af met een 
samenvatting van de vragen die gesteld waren en 
mijn antwoorden. Vaak werden vragen namelijk niet 
in de groepschat, maar individueel aan mij gesteld. 
Ik zette de belangrijkste zaken nog eens op een rij en 
blikte vooruit naar de volgende lessen.

Na een paar lessen volgde een herhalingsles van de 
tot dan toe behandelde stof. Dat kon een oefentoets 
zijn in GoFormative of een les met uitleg van mij bij het 
boek, waarbij ook veel vragen gesteld konden worden. 
Ik heb uitsluitend diagnostische toetsen gedaan, 
dus niet voor een cijfer. Dat was handig, omdat je in 
GoFormative ook heel goed feedback kan geven bij 
elk antwoord dat gegeven wordt. En ook hierbij kon 
ik vragen die lastig waren ‘klassikaal’ via de chat nog 
eens uitleggen.

Wat lastig was, is dat je niet kan zien wat leerlingen 
werkelijk doen. Melden ze zich alleen en gaan ze dan 
iets anders doen? Ook bij diagnostische toetsen weet 
je niet in hoeverre ze het zelfstandig maken, of dat 
leerlingen de antwoorden via Whatsapp aan elkaar 
doorspelen. Bij de videolessen hadden leerlingen vaak 
hun webcam uit en dan zit je als docent steeds tegen 
jezelf aan te kijken. Dat vond ik vreselijk. Daarom heb ik 
vaak bij uitleg een Powerpoint via het scherm gedeeld. 
Ook had ik een stellage gebouwd van duplo waar ik 

mijn telefoon op kon leggen met het boek of papier 
eronder. Ik gebruikte dan de camera van de telefoon 
om beelden te maken van aantekeningen, het boek, 
Binas etc. Die beelden deelde ik tijdens de videoles 
in Teams. Verder weet je ook niet of er nog meer 
mensen meeluisteren (gezinsleden, ouders), wat ik 
wel wat ongemakkelijk vond.

Ik had veel contact met de leerlingen. Ik hield 
bij wie zich meldden en wie ik opdrachten zag 
maken, vragen zag stellen. En ik informeerde veel 
bij leerlingen hoe het ging en hoe ze de lessen 
ervoeren. Dat vond ik zelf prettig, maar ik merkte 
ook dat leerlingen het fijn vonden dat er iemand ‘op 
ze lette’. Dat ze ook zagen dat ik iets deed met de 
opdrachten die zij maakten. Voor leerlingen is het net 
zo goed moeilijk te zien of de docent daadwerkelijk 
beschikbaar is of intussen iets anders zit te doen. 

Sommige leerlingen vonden het fijn om op eigen 
tempo te kunnen werken met minder afleiding van 
een (drukke) klas en meer vrijheid in het plannen 
van hun taken. Veel leerlingen vonden juist dat ze 
sneller afgeleid zijn thuis, omdat je alles om je 
heen hebt wat ‘leuker’ is dan school. Bovendien 
is een uitleg online niet hetzelfde als in het echt: 
het is veel monotoner, dus je raakt veel sneller 
verveeld en dan is het makkelijk om even naar een 
andere website te gaan in de tussentijd. Een leerling 
verwoordde het als volgt: ‘Je maakt een keuze of je 
deze les echt gaat focussen of dat je het maar half 
volgt en wat anders gaat doen.’ 

Online lesgeven zie ik echt als een noodoplossing. 
Ik zou dus, als straks de scholen weer volledig 
open zijn, niet direct gebruik blijven maken van de 
mogelijkheden van afstandsonderwijs. Wat ik wel 
geleerd heb, is dat ik meer aan leerlingen zelf over 
kan laten. Dus minder klassikaal les en meer ruimte 
maken voor zelfstandig werk, wat mij de ruimte geeft 
om individueel contact met leerlingen te hebben 
over wat ze uit de les halen. Ook zou ik meer willen 
doen met formatieve toetsjes en zo veel meer in de 
gaten houden wat nog moeilijk is, wie al wat verder 
is en wie niet.”

Yvonne Doorduyn is 40 jaar en woont met haar man 
en twee kinderen in Amersfoort. Ze werkt inmiddels 
tien jaar in het onderwijs. Daarvoor werkte ze als 
epidemioloog maag-darminfecties bij het RIVM. 
Maar ze wilde graag breder met haar vak bezig zijn 
én meer ‘midden in de maatschappij’ staan, meer 
met mensen werken en meer direct de relevantie 
van haar werk zien. Vandaar de overstap naar het 
onderwijs!



14 ACTIVITEITEN VOOR 
LEERLINGEN 

Vele leerlingenactiviteiten die op 
de planning stonden, hebben 

vanwege de coronacrisis helaas 
niet meer kunnen plaatsvinden 

en zijn verplaatst naar 
volgend jaar. Aan de 

andere kant zijn er ook 
weer mooie nieuwe 
initiatieven ontstaan, 
en zijn er bijvoorbeeld 
veel materialen die 
bedoeld waren voor 
practica (mondkapjes, 
handschoenen en 
ander labmateriaal) 

gedoneerd aan het OLVG 
ziekenhuis in Amsterdam. 

Bovendien hebben we een 
Profielwerkstuk Platform 

ontwikkeld om leerlingen op 
afstand te kunnen helpen.

Vòòr 12 maart heeft er een grote variëteit 
aan leerlingenactiviteiten plaatsgevonden, 

zowel op de universiteiten als op de scholen 
zelf, waarbij de algemene doelstelling is om 

leerlingen te informeren en enthousiasmeren voor 
een studie in de bètatechniek:
•  Leskisten: gratis lesmateriaal om te lenen ter 

verrijking van je les of ondersteuning van het 
PWS

•  Masterclasses: leerlingen verdiepen zich 
meerdere dagen in een onderwerp en leren van 
de experts

•  Profielwerkstukbegeleiding: hulp voor 
leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek 
binnen één van onze trajecten

•  Science Labs: met de klas praktische 
wetenschapslessen volgen op de universiteit of 
op school

•  Workshops: leerlingen bouwen aan specifieke 
skills, zoals literatuur zoeken of statistiek 

Verder zijn er dit jaar losse aanvragen van leerlingen 
verwerkt die niet binnen ons standaard aanbod 
passen. Zo krijgen zoveel mogelijk leerlingen hulp 
vanuit de universiteit aangeboden. In totaal zijn 
met de leerlingenactiviteiten naar schatting ruim 
4000 leerlingen bereikt. Na 12 maart is er tijd 
genomen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en 
leerlingen waar mogelijk op afstand hulp te bieden. 

NIEUWE ACTIVITEITEN
Dit jaar zijn er diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld: 
twee Masterclasses, één Science Lab en één 
Leskist. En Bètapartners organiseerde dit schooljaar 
een voorronde voor de EUSO.

>> MASTERCLASSES
Er heeft een nieuwe Masterclass plaatsgevonden 
over Scheikundige Meettechnieken, waarin 
leerlingen zelf een spectrofotometer hebben 
gebouwd en hiermee metingen hebben verricht. 
De nieuwe Masterclass Milieu en Maatschappij is 
ontwikkeld door studenten en docenten van Future 
planet studies. In deze Masterclass leren leerlingen 
over de uitdagingen en ontwikkelingen rondom 
thema’s zoals duurzaamheid en energie. In verband 
met corona hebben we helaas moeten besluiten dat 
deze Masterclass dit schooljaar niet door kan gaan.

>> SCIENCE LAB LITERATUUR ZOEKEN
Ook bieden we sinds dit schooljaar het Science Lab 
Literatuur Zoeken aan. Tijdens dit lab leren leerlingen 
de basisvaardigheden die nodig zijn om bronnen, 
waaronder wetenschappelijke artikelen, te gebruiken 
in bijvoorbeeld een profielwerkstuk.

>> PTC LESKIST
Vanaf dit schooljaar konden docenten de Leskist 
‘Proef je PTC?’ lenen. Deze Leskist is ontwikkeld 
door de Reizende DNA-Labs en ABE Nederland en 
geeft docenten de mogelijkheid zelf het practicum 
uit te voeren met leerlingen. Tijdens het practicum 
komen leerlingen erachter of ze een superproever, 
matige proever of niet-proever van PTC zijn. De 
Leskist is aan veel verschillende scholen uitgeleend, 
zelfs over de grens naar België. De Leskist is erg 
goed ontvangen. Annette Franke, docent op het 
Atheneum Tienen in België, vertelt over de PTC 
Leskist: “De leerlingen waren heel enthousiast - dit is 
echt een TOP-practicum!”

>> EUSO VOORRONDE
Op dinsdag 26 november 2019 vond één van de 
voorrondes van de European Science Olympiad 
(EUSO) plaats. Leerlingen streden in groepjes van 
drie tegen elkaar gedurende een biologie en een 
scheikunde practicum in de labzalen van de UvA. 
Tijdens het biologie practicum onderzochten de 
leerlingen de vertering van melkvetten. Bij het 
scheikunde practicum keken ze naar de werking 
van APC-tabletten (Aspirine, Paracetamol, Cafeïne). 
Tussen het harde werken door kregen de leerlingen 
een lekkere lunch en een rondleiding door Anna’s 
Tuin en Ruigte. Het groepje met de beste eindscore 
ging door naar de regionale finale. Marit, Zarah en 
Brechtje van het Murmellius Gymnasium waren de 
gelukkigen!
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Leerlingen onderzoeken de vertering van 
melkvetten tijdens de EUSO



Het Reizende Science Lab ‘Forensisch DNA-onderzoek: Puzzelen met Pieken’

     ERVARINGEN MET 
DE MASTERCLASSES

Scheikundedocent Harry Mons (Trinitas Gymnasium 
Almere): “Een geweldige manier voor leerlingen om kennis 

te maken met de universiteit en de manier van denken 
daar. Ze komen ook in contact met andere leerlingen van 

eenzelfde niveau en verdiepen dan samen diep in één 
onderwerp.”

Ouder op de Masterclasses postermarkt: “Ik vind het 
super dat mijn zoon hieraan meedoet. Hij moet zijn wereld 

verbreden en dit is een goede kans. Hij wil geneeskunde 
studeren, maar daarbij heeft hij natuurlijk een plan B nodig.” 

Leerling die de Masterclass ‘Het Bijzondere Brein’ 
heeft gevolgd: “De Masterclass was erg bijzonder. Alle 
onderdelen sloten goed op elkaar aan. Het begon met 

een erg interessant college. De tweede keer hadden we 
practicum. Dit is ook wat we op school hadden, maar 
hier hebben we ons er nog verder in verdiept. Je leert 
veel meer over de regio’s in het brein. Wanneer ik mijn 

biologiedocent weer zie, zal ik haar zeker alles vertellen over 
de Masterclass. Zij had me hiervoor aangespoord.” 

Leerling die de Masterclass ‘Medische Fysica’ heeft 
gevolgd: “Het is heel mooi hoe deze Masterclass aansloot 

bij de stof op school.”

Leerling die de Masterclass ‘Medische Fysica’ heeft 
gevolgd: “De colleges waren het leukst, heel actueel. 

Wanneer ik thuis kom, zal ik daar direct over vertellen, over 
alle actuele meetmethoden.”

Leerling die de Masterclass ‘Scheikundige Meettechnieken’ 
heeft gevolgd: “Ik weet nu beter wat ik wil studeren, 

namelijk scheikunde. Door deze Masterclass heb ik nu ook 
een beter beeld van de universiteit.”

PLATFORM PROFIELWERKSTUK
Het stond al langer op de agenda om het aanbod 
voor het profielwerkstuk op onze website uit te 
breiden. De coronacrisis heeft een mooie kans 
geboden om dit nu eens goed aan te pakken. 
De VU, UvA, Bètapartners en Pre-University 
College hebben de handen ineen geslagen om 
een platform te ontwikkelen waar leerlingen 
ondersteuning en inspiratie vinden voor het 
profielwerkstuk over alfa-, bèta- en gamma-
onderwerpen.

>> VOOR ALLE FASES VAN HET PWS
Leerlingen kunnen hier voor alle fases van het 
profielwerkstuk handvatten vinden: Hoe kom 
je tot een goede onderzoeksvraag, op welke 
manier doe je goed onderzoek, wat zijn eigenlijk 
geschikte bronnen, of hoe schrijf je een goede 
conclusie? Ook is er een pagina vol inspiratie met 
verschillende video’s, documenten en websites. 

>> VRAGEN INDIENEN
Als een leerling een specifieke inhoudelijke vraag 
heeft over zijn of haar profielwerkstuk, dan kan 
deze vraag ingediend worden. De leerling wordt 
dan doorverwezen naar een expert – een student 
of docent van de universiteit – voor antwoord. 

Voor nu wordt het profielwerkstuk platform gehost 
op de website van Bètapartners, maar in de 
toekomst komt hier een algemeen platform voor. 
Neem een kijkje op www.betapartners.nl/pws.



16 COMMUNICATIE
Binnen een netwerk is communicatie van groot 
belang. Enerzijds communicatie over het aanbod 
van Bètapartners, anderzijds ook uitwisseling van 
inhoudelijke informatie over de vakken. 
Het aanbod van Bètapartners zal pas optimaal benut 
kunnen worden als alle docenten en leidinggevenden 
voldoende op de hoogte zijn. Door de werkdruk 
en de vele mails die docenten krijgen, is dit een 
punt van aandacht. Met het oog hierop zijn enkele 
veranderingen doorgevoerd.

GOOGLE DRIVE BÈTACOÖRDINATOREN 
WERKMAP
De bètacoördinatoren kunnen hun rol pas goed 
vervullen als zij beschikking hebben over voldoende 
informatie en hulpmiddelen. Zij hebben toegang tot 
de documenten die zij nodig hebben via een Google 
Drive werkmap speciaal voor de bètacoördinatoren. 
Daar staat onder andere het overzicht met activiteiten, 
terugblikken op de Bètacoördinatorenoverleggen 
inclusief actiepunten, flyers en posters voor 
verspreiding binnen de school, documentatie over het 
lidmaatschap en het format van het bètaplan.

LIJST MET ACTIVITEITEN
Online is een actuele lijst met alle Bètapartners 
activiteiten beschikbaar, inclusief links naar de 
bijbehorende pagina’s op de website. Deze lijst 
is voor alle scholen te vinden op onze website en 
voor de bètacoördinatoren tevens in de Google 
Drive werkmap. De lijst kan eenvoudig worden 
geprint op A4- of A3-formaat en zo in de school 
worden verspreid of als poster opgehangen. Op 
de bètacoördinatorenoverleggen is de geprinte lijst 
beschikbaar en vindt gretig aftrek.

VAKMAILINGEN EN NIEUWSBRIEVEN
Sinds schooljaar 2019-2020 wordt, naast de 
maandelijkse nieuwsbrief, enkele keren per jaar 
voor elk Vaksteunpunt een mailing gestuurd. In deze 
vakmailing staan de Bètapartners leerlingen- en 
docentenactiviteiten voor het betreffende vak voor 
het komende kwartaal, en tips voor materialen en 
activiteiten van partners. Docenten kunnen zich 
voor deze vakmailingen opgeven door in hun profiel 
interessegebieden aan te vinken. Zo kunnen docenten 
eenvoudig op de hoogte blijven van hun vak en ook 
van vakken die ze op dat moment niet geven.

SOCIALMEDIA-ACCOUNTS
Bètapartners is actief op Facebook, LinkedIn, 
Twitter en Instagram. Op Facebook hebben we 209 
volgers en hebben we het afgelopen schooljaar 
34 berichten geplaatst. De Bètapartners LinkedIn 
groep heeft 109 leden, waar we 19 berichten naar 
hebben gestuurd. Op Twitter hebben we 139 volgers 
en hebben we 17 keer ge(re)tweet. Sinds 2019 heeft 
Bètapartners ook een Instagram kanaal, speciaal voor 
leerlingen. We delen daar onder andere informatie 
over leerlingenactiviteiten zoals Masterclasses en 
profielwerkstuktrajecten. 

FACEBOOK EN LINKEDIN DOCENTENGROEPEN
Op Facebook vinden de actieve docenten elkaar in 
diverse besloten Facebook groepen. Deze groepen 
voorzien in de behoefte voor uitwisselen van tips, 
materiaal en informatie en onderling contact. In 
het schooljaar 2019-2020 is Bètapartners actiever 
geworden in deze groepen, om zo ook de daar 
aanwezige docenten (uit het eigen netwerk) te 
ondersteunen. 

Bètapartners heeft in het verleden zelf twee groepen 
opgericht, waarin de docenten steeds actiever 
worden: Vaksteunpunt Scheikunde (622 leden) en 
Vaksteunpunt Natuurkunde (927 leden), en vervult 
van deze groepen de admin rol. In deze en ook 
in de docentengroepen voor biologie, wiskunde, 
informatica en aardrijkskunde worden regelmatig 
relevante meldingen uit ons netwerk en andere 
belangrijke informatie gepost. Daarnaast stimuleren 
we een actieve, respectvolle en relevante discussie. 

Voor docenten die geen Facebook-account hebben, 
hebben we een LinkedIn-groep aangemaakt die 
voorziet in dezelfde uitwisselingsbehoeften als 
de Facebook-groep, als pilot om dit platform te 
verkennen.

PROMOTEAM
Het promoteam laat docenten zien wat Bètapartners 
te bieden heeft en inventariseert de wensen van 
de docenten. Lidscholen kunnen vragen of het 
Bètapartners promoteam langskomt op school. 
Scholen nodigen het team bijvoorbeeld uit tijdens een 
sectievergadering. Dit jaar is het team vier keer op 
bezoek geweest bij scholen.

Het promoteam van Bètapartners
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HARRY MONS (TRINITAS GYMNASIUM)
“Het geven van online onderwijs is in ieder geval 
niet de reden waarom ik 10 jaar geleden het 
onderwijs in ben gegaan, na 25 jaar als organisch 
chemicus in de researchindustrie gewerkt te 
hebben. Directe interactie en in de les oefenen 
is veel leuker en je hebt een beter beeld van de 
leerlingen (die extra hulp nodig hebben). 

Maar het volgende neem ik wel mee uit het 
afstandsonderwijs, als straks de scholen weer 
volledig open zijn: Ik wil sommige lessen ook als 
Powerpoint met uitleg (audio) gaan aanbieden. 
En ook zal ik al bestaand online materiaal (zoals 
de scheikundelessen van Sieger Kooij) vaker 
gaan aanbieden als lesmateriaal.” 

HERBERT VAN DE VOORT (HYPERION LYCEUM)
“Het Hyperion Lyceum is een ‘bring your own 
device’ school, dus alle leerlingen hadden in 
principe al een laptop of iets vergelijkbaars. 
Verder werkten we al met Google Classroom. 
Daar kwam nu Google Meet bij. Leerlingen 
konden de benodigde materialen vinden in 
Classroom, waar ze ook eventuele opdrachten 
inleverden. Daar hadden ze ook een eigen 
digitaal schrift (Google Doc) waar ze in werkten 
en dat ik kon inzien. Structuren tekenen konden 
ze via molview.org doen. Leerlingen die een 
gewoon schrift gebruikten, maakten foto’s van 
hun werk en plakten die in hun digitale schrift.

Ik vind het geven van afstandsonderwijs wel saai, 
omdat je het grootste deel van de dag achter de 
computer zit. Geef mij maar gewoon een plek 
waar we elkaar zien!”

PAUL DELCOUR (CARTESIUS LYCEUM)
“Ik vind online lesgeven een goed middel om 
informatie te zenden, want je kunt in alle rust 
een goede uitleg geven. Maar ik miste wel de 
interactie met de leerlingen om te checken of er 
geen vragen zijn. Online kan ik ze toch minder 
goed helpen dan fysiek in de klas. Mijn leerlingen 
vonden het een prima manier van werken in de 
coronatijd, maar de meesten hebben toch liever 
les op school, zodat zij meer hulp kunnen krijgen.

Andere docenten zou ik voor hun online 
onderwijs de volgende tips willen geven: Zorg 
voor routine. Geef niet te veel werk op. En houd 
het overzichtelijk wat er van de leerlingen wordt 
gevraagd.” 

AUGUST ROELOFSEN (COMENIUS COLLEGE)
“Leerlingen leverden hun opdrachten en huiswerk 
in via foto’s in Magister. Ik gaf de leerlingen 
persoonlijke terugkoppeling door de foto’s na te 
kijken met een digitale pen. Doordat ik een laptop 
met touchscreen en schrijfpen heb, ging dat 
gemakkelijk, maar het kostte wel erg veel tijd. 

Als de scholen straks weer volledig open zijn, zou 
ik misschien wel vaker gebruik willen maken van 
de mogelijkheden van afstandsleren. Zeker voor 
leerlingen die zelf hun tijd in willen delen zou dit 
fijn zijn, maar vanwege de aanwezigheidsplicht 
vanuit de overheid is dit (nog) niet goed mogelijk.”

KOEN VAN DER SLUIJS (KENNEMER COLLEGE)
“In de weken voorafgaand aan de sluiting hadden 
we al per leerlaag bekeken welke onderwerpen 
wel en welke onderwerpen niet geschikt waren 
voor afstandsonderwijs. Zo was het al vrij snel 
duidelijk dat het hoofdstuk “Analysemethode” 
in VWO 5 uitgesteld moest worden, en ook 
in andere leerlagen is de volgorde van de 
hoofdstukken aangepast.

Bij ons op school is gekozen voor een aangepast 
lesrooster met 2 lesuren voor de kernvakken en 
1 lesuur voor de overige vakken. Dat houdt in 
dat je relatief weinig tijd hebt om de lesstof uit te 
leggen. Om die reden deelde ik vaak relevante 
filmpjes waarin de onderwerpen nog eens rustig 
uitgelegd worden (scheikundelessen.nl). Om 
de leerlingen tijdens de uitleg erbij te houden, 
probeerde ik door middel van gerichte vragen de 
kennis op te halen van onderwerpen die al eerder 
aan de orde zijn geweest.”  

ROY WIERSMA (EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM)
“In onze NaSk-sectie maakten we elke collega 
verantwoordelijk voor het verzorgen van de 
planner, communicatie en uitleg voor één of 
twee jaarlagen. De uitleg gebeurde middels 
uitlegfilmpjes van Youtube of zelfgemaakte 
filmpjes. Daarnaast organiseerden de individuele 
docenten elke week één lesuur om stof te 
bespreken en vragen te beantwoorden.

Ik vond het online les geven een prima alternatief, 
maar ik miste de leerlingen echt énorm! Wel 
denk ik dat ik de opgedane vaardigheden ook in 
het fysieke onderwijs in een bepaalde vorm zal 
blijven gebruiken. De uitlegfilmpjes maak ik zo 
dat ze elk jaar te gebruiken zijn. Ik zal ze zeker 
blijven maken, vooral ook voor moeilijke en veel 
voorkomende onderwerpen/vragen. Daarbij is 
een digitale formatieve toets nu zo gemaakt en 
afgenomen: een mooie didactische vaardigheid 
die ik heb opgedaan.”

HET AFSTANDSONDERWIJS VAN ZES 
SCHEIKUNDEDOCENTEN

LEES DE VOLLEDIGE INTERVIEWS OP WWW.BETAPARTNERS.NL/AFSTANDSONDERWIJS 

Harry Mons

August Roelofsen

Herbert van de Voort 

Koen van der Sluijs

Paul Delcour

Roy Wiersma



BIJLAGE 1: CIJFERS
Onderstaande cijfers betreffen steeds het aantal inschrijvingen. Het daadwerkelijke aantal aanwezigen kan dus 
licht afwijken.

ACTIVITEITEN EXCLUSIEF VOOR LIDSCHOLEN

Bètacoördinatorenoverleggen
Activiteit Aantal deelnemers
Openingsvergadering september 36
Vergadering oktober 30
Vergadering november 28
Vergadering januari 32
Vergadering februari 31
Vergadering april (online) 41
Slotvergadering juni (online) 33
Totaal 231

Collegetours
Collegetours Gooi- en Vechtstreek Aantal deelnemende leerlingen
UvA & ARCNL  22
Prorail 17
Tergooi Ziekenhuis *
International Flavors & Fragrances *
NS *
Totaal 39

Collegetours Havo Amsterdam Aantal deelnemende leerlingen
Abbott Healthcare Products B.V. 21
Polikliniek Radiotherapie VUmc  14
Porsche & BMW *
Sanquin *
Waternet *
Totaal 35

Collegetours Kennemerland Aantal deelnemende leerlingen
Sterrenwacht Copernicus 20
Technobis 30
Politie Amsterdam, Dienst Specialistische Opsporing *
Waterzuivering Heiloo *
Instituut voor Milieu en Gezondheid (VU) *
Tata Steel *
Feadship *
Totaal 50

Collegetour Noordkop Aantal deelnemende leerlingen
Renolit 15
Enza Zaden 15
TNO (onderwerp: biomassa) *
TNO (onderwerp: zonnecellen) *
Totaal 30

Collegetour Zaanstreek en Waterland Aantal deelnemende leerlingen
Holland Mechanics 11
Lumicks *
IBM *
Amsterdam UMC, locatie AMC *
Forbo Flooring B.V. *
Totaal 11

Totaal aantal deelnemende leerlingen aan Collegetours 165
Totaal aantal deelnemende docenten aan Collegetours 28
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PERSOONLIJK ASSISTENT VAN DE LERAAR (PAL)

Activiteit Aantal deelnemers
Aantal studenten in studentenpoule 82
Aantal studenten met afgeronde PAL-cursus 17
Aantal werkzame studenten 13
Aantal geïnteresseerde scholen 35
Aantal ccholen met actieve PAL of met getekende intentieverklaring 14

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S

Conferenties
Activiteit Aantal deelnemers
Bètapartnersconferentie ’Bèta Breed Betrokken’ *
Leve de Biologie 12 docenten en 10 leerlingen
Viva Fysica 71 docenten en 96 leerlingen
Chemie in Amsterdam 14 docenten en 20 leerlingen
Leve de Wiskunde *
Totaal 97 docenten en 126 leerlingen

Masterclasses bij bedrijven
Activiteit Aantal deelnemers
Masterclass bij Waternet (bijeenkomst 1) 13
Masterclass bij Waternet (bijeenkomst 2) 13
Masterclass bij Waternet (bijeenkomst 3) 13
Masterclass bij Waternet (bijeenkomst 4) 13
Masterclass bij het Tergooi Ziekenhuis 31
Totaal 83

Professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de Vaksteunpunten
Vaksteunpuntactiviteit Aantal deelnemers
Biologie 
Cursus: Genetische modificatie in de klas (bijeenkomst 1) 16
Cursus: Genetische modificatie in de klas (bijeenkomst 2) 16
Vakbijeenkomst: Kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis *
Verkenning PLG ‘Biologie blended learning’ *
Vakbijeenkomst: Anatomie van een gans en een big in de les *
Vakbijeenkomst: Ringslangen rond de school *
Excursie Marker Wadden *
Informatica 
Vakbijeenkomst: De Metis coderclass 10
Vakbijeenkomst: Beauty and joy of computing 11
Vakbijeenkomst: Jupyter notebook 9
Vakbijeenkomst: Internet of things bij Cisco 8
Vakbijeenkomst: Didactiek van het programmeren 17
Online sessie in april: Spreadsheets toepassen in je vak (bijeenkomst 1) 17
Online sessie in april: Spreadsheets toepassen in je vak (bijeenkomst 2) 17
Online sessie in juni: Spreadsheets toepassen in je vak (bijeenkomst 1) 9
Online sessie in juni: Spreadsheets toepassen in je vak (bijeenkomst 2) 9
Natuurkunde 
Cursus: Natuurkunde (didactiek) voor onderbouw (bèta) docenten 8
Vakbijeenkomst: Duik in een zwart gat *
Vakbijeenkomst: Heen-en-weer-denken bij practica *
Cursus: Kwantumwereld *
NLT
Vakbijeenkomst: CSI, maar dan echt! 24
Vakbijeenkomst: Van Gogh ontrafelt 22
Vakbijeenkomst: De chemie in West-Afrikaanse textiel * 
Scheikunde 
Vakbijeenkomst: Hormoonverstorende stoffen 12
Vakbijeenkomst: Circulaire chemie *
TOA
Online sessie voor TOA’s (bijeenkomst 1) 12
Online sessie voor TOA’s (bijeenkomst 2) 13
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Online sessie voor TOA’s (bijeenkomst 3) 11
TOA’s voor TOA’s dag *
Wiskunde
Cursus: Effectief wiskunde onderwijzen (bijeenkomst 3) 13
GeoGebra workshop op locatie (4 keer gegeven) 73
Vakbijeenkomst: Het Mandelbrot mysterie 8
Vakbijeenkomst: Gek op getallen 13
Vakbijeenkomst: De winnaars van de Abelprijs 2020 *
Vakoverstijgend 
Workshop: Micro:bit 9
Vervolgworkshop: Gamification (bijeenkomst 1) 7
Vervolgworkshop: Gamification (bijeenkomst 2) 7
Vervolgworkshop: Gamification (bijeenkomst 3) 7
Vakoverstijgende bijeenkomst: Eenvoudig formatief evalueren zonder nakijkwerk 16
Vakoverstijgende bijeenkomst: Met “hele taak eerst” laagdrempelig differentiëren 7
Totaal  401

Overige docentenactiviteiten
Activiteit Aantal deelnemers
Studiereis Kenia  12
Online themasessie OnderwijsArena: Zelfwerkzaamheid begeleiden 25
Online themasessie OnderwijsArena: Van moetivatie naar motivatie 15
Online themasessie OnderwijsArena: Formatief Handelen 13
Totaal  65 

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN

Leskisten
Leskist Aantal reserveringen
Veelvlakken 9
Proef je PTC? 15
Sportprestatie 10
Photonics explorer 1
Muonlab 3
Genexpressie - eiwitten 3
DNA 6
Ellips biljart 2
DNA stempelset Leskist (uitgeleend) 1
DNA stempelset (verkocht) 146
Totaal 196

Masterclasses
Masterclass Aantal deelnemers
NajaarsMasterclasses
Het bijzondere brein (bijeenkomst 1) 23
Het bijzondere brein (bijeenkomst 2) 23
Het bijzondere brein (bijeenkomst 3) 23
Het bijzondere brein (bijeenkomst 4) 23
Scheikundige meettechnieken (bijeenkomst 1) 8
Scheikundige meettechnieken (bijeenkomst 2) 8
Scheikundige meettechnieken (bijeenkomst 3) 8
Chaos en dynamica (bijeenkomst 1) 8
Chaos en dynamica (bijeenkomst 2) 8
Chaos en dynamica (bijeenkomst 3) 8
Medische fysica (bijeenkomst 1) 16
Medische fysica (bijeenkomst 2) 16
Medische fysica (bijeenkomst 3) 16
Big data sciences (bijeenkomst 1) 46
Big data sciences (bijeenkomst 2) 46
Big data sciences (bijeenkomst 3) 46
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VoorjaarsMasterclasses 
Duurzame Innovaties *
Chaos en Dynamica  *
Aardbevingen: waarom kun je die niet voorspellen? *
Het Bijzondere Brein *
Milieu en Maatschappij *
Meten en Rekenen aan Beweging *
Totaal 326

Profielwerkstukbegeleiding
Profielwerkstukbegeleiding Aantal deelnemers
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 1) 12
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 2) 12
Forensisch DNA-onderzoek (bijeenkomst 3) 12
EEG onderzoek (bijeenkomst 1) 26
EEG onderzoek (bijeenkomst 2) 26
EEG onderzoek (bijeenkomst 3) 26
Antioxidanten, medicijnen en enzymen (bijeenkomst 1) 11
Antioxidanten, medicijnen en enzymen (bijeenkomst 2) 11
Antioxidanten, medicijnen en enzymen (bijeenkomst 3) 11
Meten in een windtunnel (bijeenkomst 1) 2
Meten in een windtunnel (bijeenkomst 2) 2
Meten in een windtunnel (bijeenkomst 3) 2
Totaal 153

Science Labs
Science Lab Aantal deelnemers
PMP 1510
Warme wetenschap 366
Quantumwereld 65
Sportprestatie 182
Robotica 48
Ontwerp en synthese van pijnstillers 34
Goochelen met genen 20
DNA fingerprinting 77
Literatuur zoeken 30
Wolven en cheeta’s *
Indigo *
Energiecrisis *
Totaal 2332

Workshops
Workshop Aantal deelnemers
Literatuurworkshop1 254
Statistiekworkshop1 30
Totaal 284

1 Deelnemers aan PWS-trajecten volgen automatisch ook deze workshops.

Evenementen en landelijke activiteiten
Activiteit Aantal deelnemers2

Natuurkunde kermis 250
Weekend van de wetenschap 2000
Bachelordag VU 400
European Union Science Olympiad (EUSO) 30
Natuurkunde Olympiade Junior *
Girlsday *
Hannover Messe Challenge *
Totaal 2680

2 Dit is een schatting
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BIJLAGE 2: TEAM EN OVERLEGSTRUCTUUR
Stuurgroep Bètapartners
Naam Instelling
Adam Handelsaltz Lerarenopleiding VU
Alle van Steenis Montessori Scholengemeenschap
Agnes Kemperman Bètapartners
Derk Pik Lerarenopleiding UvA
Erica van Langen Oscar Romero
Hans Nooij Tata Steel 
Jeroen Goedkoop UvA
Mareanne Karssen VU
Merijn Sprenger Trinitas Gymnasium
Redmer Kuiken (voorzitter) ZAAM
Stan Poppe Regius College

Projectgroep Bètapartners
Naam Instelling Functie
Agnes Kemperman VU Programmamanager
Bart Groeneveld UvA Projectleider Bètapartners UvA
Charlotte Clarijs UvA Projectleider leerlingenactiviteiten UvA
Liliane Bouma VU Netwerkcoördinator en Coördinator Bètasteunpunt
Maarten-Harm Verburg VU Projectleider PAL en vervangende 
  projectleider website
Marleen van der Meer VU Projectleider leerlingenactiviteiten VU
Melanie Rosenhart UvA Projectleider website, leerlingenactiviteiten UvA,   
  Reizende DNA-labs en ABE Nederland
Miranda Overbeek VU Projectleider bedrijvenactiviteiten
Monique Jhinnoe VU  Bureaumanager

Vaksteunpuntcoördinatoren
Vaksteunpunt Naam Organisatie
Biologie Nick Vermeulen St. Michaël College
Informatica en Digitale Geletterdheid Eelco Dijkstra Zelfstandige
Natuurkunde Koen Peters HvA
NLT Eveline Wijbenga  Comenius College
TOA’s Paul Dolk Hogeschool Inholland
Scheikunde Marjolein Wal  Gymnasium Felisenum
Wiskunde Kees Temme Gemeentelijk Gymnasium
  Hilversum

Ondersteuning Bètapartners 
Naam Instelling Functie
Anna Prins VU Student-assistent
Annelies Jansen VU Secretaresse
Inim Schenk UvA Student-assistent
Klaske van Zanden UvA Secretaresse
Maida Ammiwala (t/m januari 2020) VU Student-assistent
Mana Fazel UvA Student-assistent
Marie-Lou Memelink UvA Student-assistent
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BIJLAGE 3: LIDSCHOLEN
 1. A. Roland Holst College
2. Amstelveen College
3. Amsterdams Lyceum
4. Baken Park Lyceum
5. Berlage Lyceum
6. Bertrand Russell College
7. Bonhoeffer College
8. Cartesius Lyceum
9. Comenius College
10. Cygnus Gymnasium
11. Da Vinci College
12. Damstede Lyceum
13. Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
14. Fons Vitae Lyceum
15. Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
16. Gymnasium Felisenum
17. Helen Parkhurst
18. Hermann Wesselink College
19. Hervormd Lyceum Zuid
20. Hyperion Lyceum
21. Jac. P. Thijsse College
22. Jan van Egmond Lyceum
23. Kaj Munk College

24. Kennemer College
25. Lyceum aan Zee
26. Maimonides
27. Martinuscollege
28. Montessori Lyceum Amsterdam
29. Open Schoolgemeenschap Bijlmer
30. Oscar Romero
31. OSG De Hogeberg
32. Petrus Canisius College Alkmaar
33. Pieter Nieuwland College
34. Regius College
35. RSG Broklede
36. RSG Wiringherlant
37. Spinoza Lyceum
38. St. Ignatius Gymnasium
39. St. Michaël College
40. St. Nicolaaslyceum
41. Trinitas Gymnasium
42. Vechtstede College
43. Vellesan College
44. Vossius Gymnasium
45. Werenfridus
46. Zaanlands Lyceum
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BIJLAGE 4: OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 

Abbott Healthcare Products B.V. 
AMOLF
Amsterdam UMC, locatie AMC 
ARCNL 
BASF 
Bibliotheek Artis 
Cisco 
CMA 
Enza Zaden
Feadship
Forbo Flooring B.V.
Gemeente Amsterdam 
Holland Mechanics
IBM
Instituut voor Milieu en Gezondheid VU
International Flavors & Fragrances 
Jet-Net
KNAW
Lerarenportfolio
Lumicks
Masterplan Techniek
Ministerie van OCW 
Nemo Science Museum
Nikhef
NLT Vereniging
NS
NVON
OnderwijsArena
Platform Talent voor Technologie 

Politie Amsterdam, Dienst Specialistische Opsporing
Porsche/BMW 
Prorail
ReisVriend 
Renolit
Rijksmuseum
Sanquin
SLO 
SMC Pneumatics 
Staatsbosbeheer 
Sterrenwacht Copernicus
Stichting Technasium 
Teach4Amsterdam
Tata Steel
Techniekpact 
Technobis
Tergooi Ziekenhuis
Tipping Point Ahead 
TNO
UMC Utrecht
Van Gogh Museum
VHTO
VO-HO netwerken, waaronder U-Talent 
en Onderwijsnetwerk Zuid-Holland  
Voion 
VUmc
Waternet 
Waterzuivering Heiloo



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

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

WWW.BETAPARTNERS.NL


