
Uitnodiging 
Startbijeenkomst  
Bètasteunpunt Zuid-Holland 
 
 
 
Beste bètadocent, schoolleider en betrokkene bij het bèta-onderwijs,  
 
 

Wij nodigen u graag uit op dinsdag 24 september 2013  van 16.00 uur – 18.30 uur 
Locatie: Science Centre TU Delft 
 
voor de startbijeenkomst van het Bètasteunpunt Zuid-Holland voor bètadocenten, bètacoördinatoren, 
schoolbestuurders en betrokkenen bij het bèta-onderwijs.  
 
Onder bèta verstaan wij de vakgebieden: natuurkunde, scheikunde, NLT, wiskunde, techniek, 
informatica, biologie,  Onderzoek en Ontwerpen. 
 
Het Bètasteunpunt Zuid-Holland bestaat uit vier partners voor technisch en technologisch hoger 
onderwijs:  
− De Haagse Hogeschool – Delft 
− Hogeschool INHOLLAND 
− Hogeschool Rotterdam 
− TU Delft 
 
 
Doel Bètasteunpunt Zuid Holland: 
De vier partners uit het Bètasteunpunt Zuid-Holland werken samen met het voortgezet onderwijs aan 
de professionalisering van bètadocenten, vakvernieuwing en verbetering van de aansluiting vo-ho.   
 
Het succesvolle programma  ‘Delft voor Docenten’, dat al jaren  door de Technische Universitaire 
Lerarenopleiding  van de TU Delft georganiseerd wordt, gaat op in het Bètasteunpunt Zuid-Holland. 
Wij vertellen u graag meer over de verbreding van de doelstellingen van dit steunpunt en daarmee ook 
het aangeboden programma.  
 
Op diverse plaatsen in Nederland zijn en worden bètasteunpunten opgezet om een platform te bieden 
aan  docenten uit de regio om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Wij zorgen als kennisinstellingen 
voor een professionele ondersteuning en verspreiding van wetenschappelijke expertise.  
 
Via diverse activiteiten stimuleren we docenten om vaardigheden en kennis uit te wisselen en op te 
bouwen. Denk daarbij aan netwerkbijeenkomsten, bijscholingscursussen en Docenten OntwikkelTeams 
(DOT). Om sturing en focus te geven, betrekken we diverse schoolleiders. 
 
Ons motto is:  
Het Bètasteunpunt Zuid-Holland organiseert,  faciliteert en geeft opties voor de inhoud. U maakt keuzen, 
geeft inbreng en bepaalt uiteindelijk samen met uw collega bètadocenten de inhoud. 
 
 



Wat kunt u verwachten op dinsdag 24 september?  
Wij laten zien wat onze plannen zijn met het Bètasteunpunt Zuid-Holland;  wat u bij ons kunt halen. 
Maar belangrijker is: wat verwacht u en wat wilt u? Op basis van die behoeften gaan wij de activiteiten 
van het Bètasteunpunt Zuid-Holland verder vorm geven.  
 
Programma  
16.00 uur   Ontvangst en inloop 
16.15 uur  Wat kan het Bètasteunpunt Zuid-Holland voor u betekenen? 
  Door Sylvia Walsarie Wolff, projectleider Bètasteunpunt Zuid-Holland  
16.30 uur  De activiteiten van Bètasteunpunt Zuid-Holland: nascholings- en vakinhoudelijke 

bijeenkomsten.  
Door Vincent Renken, coördinator Bètasteunpunt Zuid-Holland 

16.45 uur Docent OntwikkelTeam aan de hand van een concreet voorbeeld Flipping in the 
classroom  door Sieger Kooij, docent scheikunde en ontwikkelaar van digitaal 
onderwijsmateriaal en Martin Bruggink, vakdidacticus informatica TU Delft 

17.15 uur Uitwisselen van ideeën, onderwerpen en professionaliseringsvragen voor de activiteiten 
van het Bètasteunpunt Zuid-Holland. 

17.30 uur  Infomarkt DOT’s en nascholingsprogramma met hapje en drankje 
18.30 uur  Afsluiting 
 
Locatie 
Science Centre Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft 
In verband met de drukte op het TU terrein, adviseren wij om ruim de tijd te nemen om te parkeren. Er 
zijn parkeerplaatsen naast en achter het Science Centre Delft (gebouw 3) en rond de faculteit 
Bouwkunde (gebouw 8). Zie bijlage. 
  
Aanmelden 
Meld u aan vóór vrijdag 20 september. Klik hier voor het aanmeldformulier. 
 
 
Wij kijken ernaar uit met u in gesprek te gaan tijdens onze startbijeenkomst.  
 
Tip! VO-deelnemers aan deze startbijeenkomst krijgen een kortingsvoucher voor deelname aan één 
van de activiteiten. 
 
 
Vriendelijke groeten,  
Namens het Bètasteunpunt Zuid-Holland, 
 
 
Sylvia Walsarie Wolff en Vincent Renken 
Projectleider en coördinator Bètasteunpunt Zuid-Holland  
E: Steunpunt-vo@tudelft.nl 
T: 015 – 278 7968 
 
Meer weten: De nieuwe website is in de maak, voorlopig vindt u alle informatie op de website van Delft voor Docenten. 

Klik hier. 

https://docs.google.com/forms/d/1VlANCGn5quDIcL8tv851lrGBTRfqzPn982shjyCR3zY/viewform
mailto:Steunpunt-vo@tudelft.nl
http://tudelft.nl/samenwerken/voortgezet-onderwijs/vwo-docenten/nascholing/delft-voor-docenten

