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NABESCHOUWING

RONDLEIDING

TERUGBLIK

LESSEN UIT DE
WORKSHOPS

GREEN
VILLAGE

BEZOEKERSERVARINGEN

Leerpunten van theatertechniek tot
robotica met een bak vol zooi

Met welke duurzame technieken wordt
momenteel geëxperimenteerd?

Waarvoor kwam je, en wat neem je
mee terug naar school?

HALLO

PROGRAMMA

Op 1 februari 2019 vond voor het 4e jaar het
Bètasymposium plaats van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (voorheen Bètasteunpunt
Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden)
bij De Bouwcampus van de TU Delft. De plek
waar bètadocenten uit het voorgezet onderwijs
elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken.

15.00

Opening
Welkom en inleiding op het
programma door dagvoorzitter
Benjamin Schriel en
Manon van der Sar.

15.30
16.20

Workshops Ronde 1
Workshops Ronde 2

17.10

Samenvatting en
inleiding op keynote
Keynote Rutger van den Berg

Elk jaar ben ik trots, blij en verrast door het
enthousiasme van de deelnemers en niet te
vergeten de collega’s en externe partners die
met tomeloze inzet de workshops en presentaties verzorgen.
Mijn doel is dat de docenten van de lidmaatschapsscholen in een informele setting ideeën
en ontwikkelingen met elkaar delen. Dat is volgens mij opnieuw gelukt!
Ideeën voor het Bètasymposium van 2020?
Onder het genot van een kop koffie of thee
spar ik er graag met je over.
Renée Prins, programmamanager
Bètasteunpunt Zuid-Holland, partner van
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

17.20
18.00

Netwerkborrel
met lichte maaltijd
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15:05

“BÈTA IS EEN WERELD WAAR
SPANNENDE DINGEN
GEBEUREN, DIE OOK ECHT
MAATSCHAPPELIJK
RELEVANT ZIJN.”
Marc de Vries is Professor Science
Education aan de TU Delft

15:10

“IN HET ONDERWIJS MOET
VEEL MEER ONDERNEMERSCHAP KOMEN EN HET
MAKEN VAN PRODUCTEN.”
Benjamin Schriel is serial entrepreneur.
Hij studeerde Technische Bedrijfskunde
aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij
zijn eerste product op de markt bracht.

BEDRIJFSBEZOEK VOOR
HAVO/VWO - DO’S EN DON’TS
In de collegetours van Bètapartners bedenken scholen en bedrijven samen een
excursieprogramma. Dit maakt het makkelijk om met je klas meerdere bedrijven te
bezoeken.

Een rondleiding door het lab maakt
hartstikke veel indruk. Daarna
gaan leerlingen zelf aan de slag.

FORMATIEF TOETSEN
MET EXIT CARDS
In deze workshop licht Wim Sonneveld het
gebruik van exit cards toe. Met als basis
een onderwerp uit een lesboek werden
evaluatievragen bedacht voor op de
kaarten.

Exit cards zijn eenvoudig zelf te
maken en geven direct resultaat
Leerlingen vullen de exit cards aan het
einde van de les in, en zien zo meteen of zij
het onderwerp beheersen. Deze manier
van formatief toetsen geeft zowel voor
leerling als docent een duidelijk beeld van
het leerproces met de mogelijkheid om dit
te verbeteren.

Janny de Wit organiseerde al eens zo’n
tour en deelde haar ervaringen. Want
eigenlijk is het vinden van een activiteit
vaak helemaal niet zo moeilijk, en met
voldoende promotie bij collega’s ben je
verzekerd van een leuke excursie.

ONTWERPEN IN BEELD
Eveline Holla nam ons mee naar de wereld
van ontwerpend leren. Ontwerpen in Beeld
biedt werkvormen om vakoverstijgende
vaardigheden te evalueren.
Hoe ver is een leerling op dit moment, en
wat is de volgende stap? De praktische
toepassingen van Ontwerpen in Beeld
maken het makkelijker dit vorm te geven.

Bij ontwerpen zijn de doelen vaak
minder duidelijk. Wat wil je kinderen
eigenlijk leren? En hoe maak je
zichtbaar wat zij hebben geleerd?

THEATERVAARDIGHEDEN
Leerlingen stil krijgen door alleen in stilte
voor de klas te staan? Die drukke twee
vmbo klas een uur lang aan je lippen? De
oplossing is heel eenvoudig: we gaan met
zijn allen naar de theaterschool, grapt Gijs
Meeusen.

Jouw authentieke gedrag, in de
aard precies hetzelfde, maar dan
iets groter of iets kleiner uitvoeren

CODASIUM
Nederland loopt achter op het gebied van
programmeren. Daar probeert Luc van
Leeuwe wat aan te doen. Hij wil computational thinking in het onderwijsprogramma
integreren. Op zijn codasiumschool krijgen
leerlingen vanaf klas 1 les in programmeren.

Coderen is geen apart vak, maar is,
net als Nederlands of Wiskunde,
nodig bij andere dingen
Er zijn enorme niveau-verschillen tussen
leerlingen, die kunnen worden opgevangen
door leerlingen assistent te maken van hun
medeleerlingen, om zo iedereen aan het
programmeren te krijgen.

Hij neemt twee groepen mee in zijn wereld
van het theater. Het gaat hem er niet om
dat je een toneelstukje opvoert voor de
klas. Zijn belangrijkste tip is juist het vergroten ofwel verkleinen van jouw authentieke gedrag.

HAVO BÈTA PROGRAMMA
Talentvolle havisten (klas 4) kunnen terecht bij het havo bèta programma van het
voortgezet en hoger onderwijs. In drie
middagen bieden technische opleidingen
een doeprogramma aan.

We hebben heel veel geleerd
van de leerlingen zelf
In de workshop kregen we vast een inkijkje
in het programma. Dit jaar kun je bij De
Haagse Hogeschool in Delft terecht voor
circulair bouwen, bij Inholland Delft voor
food technology, de Hogeschool Rotterdam voor smart design en HS Leiden voor
virtual reality.

RONDLEIDING
GREEN VILLAGE

Een huis dat water hergebruikt, terwijl er
binnen apparaten werken op gelijkstroom:
The Green Village is een proeftuin voor
duurzame innovaties, gelegen op de
campus van de TU Delft.
Op het Bètasymposium namen we er een
kijkje tijdens de rondleiding. Bezoekers
zagen onder meer het Living Lab, een
gebouw propvol innovaties waar studenten wonen om het concept op de proef te
stellen.
Verder vind je onder andere een aardgasnet dat voor waterstof gebruikt kan
worden, buffersystemen voor regen- en
rioolwater, gebouwen van circulair materiaal en een weerstation. In de toekomst
misschien erg normale verschijningen,
vandaag de dag best indrukwekkend!

ACTIVERENDE
WERKVORMEN
Leerlingen zin geven om aan het werk te
gaan: Martin Bruggink gaf voorbeelden
van hoe je dat doet.

Hoe krijg je leerlingen makkelijker
en gefocust aan het werk?

ONTWERPEN MET ROBOTICA
Aan de hand van verschillende invalshoeken van het ontwerpend leren proberen
duo's een potje pindakaas te openen
zonder handen. Een relevante vraag voor
mensen die een hulpmiddel nodig hebben.
Het leek onmogelijk, maar tijdens de
workshop lukt het de duo's een werkend
prototype te bouwen en te testen.

Een ontwerpcyclus hoef je niet
helemaal te doorlopen
Samen met het Wetenschapsknooppunt
TU Delft verzorgde WisMon deze workshop
om te laten zien hoe je op een gemakkelijke manier ontwerpen en robotica kunt
inzetten in de klas.

Giet je een opgave bijvoorbeeld in de vorm
van een kruiswoordpuzzel, dan is het
opeens wél leuk om het antwoord te
vinden. En van het corrigeren van een
docent die de fout in gaat kun je ook een
hoop leren.
Moeilijk? Nee hoor, en de voorbereidingstijd valt ook mee. Gewoon doen, dus!

TOMATOWORLD
In de glastuinbouw vind je veel techniek
om zo efficiënt mogelijk voedsel te produceren. In deze workshop maakten we
kennis met Tomatoworld, een educatiecentrum in het Westland.

Nederland kan veel betekenen voor
de wereldvoedselvoorziening
Iedereen is welkom om in de demonstratiekas te leren over bijvoorbeeld warmtekrachtkoppelingsinstallaties, maar natuurlijk ook om te proeven! Op 8 mei a.s.
kun je met collega docenten Tomatoworld
bezoeken in het kader van het programma
Docenten on Tour.

TEKENINGEN ALS FORMATIEVE TOETSINGSTOOLS
Heeft het zin om leerlingen tekeningen te
laten maken tijdens de praktijkles?
Jazeker, zo liet Hanna Stammes zien in
deze workshop.

Vragen stellen als docent is belangrijk, maar ook actief meedenken en meedoen. Leerlingen zien
dat als heel waardevol.

DIGITALE GELETTERDHEID
MET DE MICRO:BIT
De micro:bit is speciaal ontworpen om
kinderen aan het coderen te krijgen.
Martin Bruggink laat zien hoe je deze
microprocessor inzet in de les.

Het leuke is: je kunt leerlingen
natuurlijk vragen: wat wil je
maken?
Via een drag and drop-interface is de
micro:bit eenvoudig te programmeren,
zelfs als je hem niet fysiek bij de hand
hebt. Vervolgens kun je het zo gek maken
als je wilt als daarbij de leerlingen maar
genoeg sturing geeft.

Met de werkbladen die Hanna Stammes in
deze workshop liet zien kun je meteen aan
de slag. Ook het bespreken van tekeningen
draagt bij aan het leerproces. Wat blijkt?
Voor bijna elke situatie is wel een geschikte tekenopdracht te vinden!

GASTLES OVER PAPIEREN KARTONINDUSTRIE
Hoe maak je papier? En is dat interessant
voor leerlingen? Deelnemers van deze
workshop zochten het uit met de gastles
van C3.
Naast uitleg over de gastles was er ruimte
om zelf te kijken wie de langste strook
papier maken kon. Met een eenvoudige
opstelling konden we zelf aan de slag.
Deze gastles is ook nu nog voor iedereen
beschikbaar.

Het proces van papier maken is
met eenvoudige apparatuur
vertaald naar het klaslokaal, zoals
een pastaroller.

17:10

“WE DENKEN VANUIT WAT ER
AL IS. DAT GELDT OOK VOOR
HET ONDERWIJS. ALS IK
WEET DAT IK ALTIJD OP DEZELFDE MANIER DENK, KAN
IK OOK ANDERS DENKEN”
Manon Mostert-Van der Sar is docent
onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam
en publiceerde onlangs haar boek ‘Hey
Teacher, Find Your Inner Designer’ over
ontwerpen in het onderwijs.

17:30

“HET IS ALTIJD NET EFFE
BALEN ALS JE SNAPCHAT
STREAK WEGVALT.”
“SPREEK NIET OVER DE
WERELD VAN TECHNIEK ALS
GEHEEL, MAAR BELICHT WAT
ER ÍN DEZE WERELD ZIT.”
Rutger van den Berg is Research

Consultant & Trendanalist bij YoungWorks
over Generatie Z

Wat ik leuk vind is dat je hier kort van
iets kunt proeven, daardoor ga je met
ideeën naar huis. Ik ben benieuwd wat
mensen tegenhoudt om hier naartoe te
komen.
Marieke , docent biologie

Deze dag biedt de mogelijkheid om
kennis te maken met dingen waar je normaal gesproken niet mee in aanraking
komt, dat vind ik leuk.

Zo’n dag is inspirerend en motiverend:
je krijgt ideeën over hoe je het anders
kunt doen. Vooral de theaterworkshop
was nuttig, daar kun je meteen wat mee.

Inez, docent scheikunde

Silvester, docent natuurkunde

De exit cards zijn voor mij snel toepasbaar. Ze zijn zo gemaakt. Het is een
snelle manier om te kijken of leerlingen
de uitleg hebben gesnapt; ik ga het wel
gebruiken.
Tony, docent natuurkunde
www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl

