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CIRCULAIRE CHEMIE, OP WEG NAAR EEN AFVALVRIJE CHEMISCHE 
INDUSTRIE
24 MAART 2020 
Actueel onderzoek en kansen die dit onderwerp biedt voor het onderwijzen van chemische kinetiek en thermodynamica.

TOEPASSEN VAN SPREADSHEETS IN JE VAK
9 APRIL 2020 
Maak je lessen interessanter, en je leerlingen digitaal geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak. Je gaat aan 
de slag met grafieken, verwerken van meetresultaten, simulaties, algoritmen, enzovoorts. Ook jouw vragen en suggesties 
komen aan bod

DE CHEMIE IN WEST-AFRIKAANSE TEXTIEL
9 APRIL 2020 
Al ruim 140 jaar produceert een oer-Nederlands bedrijf textiel gebaseerd op het Indonesische batik en bedoeld voor de 
West-Afrikaanse markt. Hoe is dat zo gekomen en welke chemie kom je allemaal tegen tijdens het productieproces? Een 
lezing met aansluitend de mogelijkheid om zelf vervingen uit te voeren.

RELEVANT PROJECTONDERWIJS DOOR SAMENWERKEN MET 
JANE GOODALL / GLOBE / ERASMUS
25 MEI 2020 
Vele mogelijkheden voor prachtig projectonderwijs binnen je school.

MEETUP VO-HO
4 JUNI 2020 
Inspirerende lezingen over het laatste onderzoek aan UvA en VU

CURSUSMIDDAG METEN MET COACH
9 JUNI 2020 
Tijdens deze middag over videometen lopen we de ins en outs van het werken met Coach door.

EFFECTIEVE PRACTICA ONTWERPEN
16 JUNI 2020 
Hoe zet je een practicum op zodat leerlingen er maximaal van leren? Ed van den Berg geeft een workshop over hoe je 
effectieve practica ontwerpt

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


