
Conferentie 4 november 2021

Thema: 
“Ontwikkeling netwerk ‘Taal, Maatschappij en Cultuurpartners’: 

uitbreiding regionale samenwerking binnen deze domeinen”





Opening 

Toelichting op het thema en programma

13:00-13:10 Opening  

13:10-14:00 Keynotes 

14:00-14:15 Pauze

14:15-15:05 Workshopronde I (keuze uit 4 workshops) 

15:05-15:10 Wissel

15:10-16:00 Workshopronde II (keuze uit 4 workshops) 

16:00-16:05 Terug naar plenaire zaal

16:05-16:10 Plenaire afsluiting

16:10-16:50 Borrel
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Statusupdate OPeRA  
Nieuw regionaal ambitieplan voor volgende periode: 2022-2025

• Ambitie: ’’door middel van activiteiten op het gebied van vo-ho aansluiting een bijdrage leveren aan het 
leerling- en studentsucces.’                                                                                                    
Beoogd resultaat: dat het ho een beter beeld heeft van de bagage waarmee studenten binnenkomen en het 
vo een beter beeld heeft wat leerlingen nodig hebben, zodat vo en ho hun curriculum hier zo goed mogelijk 
op afstemmen’’.

• Hoofddoelen: één-loketfunctie en ‘verbindende rol’ in de regio: verminderen versnippering,                
ontsluiten en genereren van kennis en faciliteren uitwisseling tussen vo en ho. 

Deelnetwerken

• Bètapartners en Pre-University College
• Dit jaar: start TMC-partners voor alfa en gamma domein
• Relatienetwerk HvA en Relatienetwerk Inholland 

Lopende initiatieven

• Vervolgwerkgroep uitwerking advies ‘taal in de aansluiting vo-ho’ 
• Werkgroep ‘afstemming aanbod studiekeuzebegeleiding’
• Onderzoek naar ‘psychologische factoren die rol spelen bij de studiekeuze’ vertaalt naar concrete 

handvatten voor studiekeuzebegeleiding
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Ontwikkeling TMC-partners
Volgend op succes Bètapartners is de ontwikkeling van een netwerk in het alfa en gamma domein voor de Taal, 
Mens en Maatschappij en Kunstvakken: TMC-partners (UvA/VU). Deze zomer groen licht voor start

Status
- Vaksteunpunten Nederlands en Economie gestart
- Vaksteunpunt fysische geografie van Bètapartners wordt uitgebreid naar Sociale wetenschappen
- Worden nu gekoppeld aan de kennisfaculteiten en lerarenopleidingen

Ontwikkelplan
- Komende twee jaar uitbouwen naar (bijna) alle schoolvakken (LO) (vakcoördinatoren nodig!)
- Speerpunt: Talen, met name Nederlands vanwege zorgelijk lage instroom en daardoor gebrek aan leraren!
- Bètapartners en TMC-partners organiseren vanuit één ondersteunend bureau
- Samen met Pre-University College werken aan vakoverstijgend onderwijs

Vandaag zijn de workshops gewijd aan de inhoud: praktijkvoorbeelden en brainstorms over welke activiteiten 
nodig zijn om TMC-partners een succes te maken

5



Introductie keynotes

Professionalisering van leraren mens en maatschappijvakken en talen: 
de kracht van professionele leergemeenschappen

Prof. Dr. Carla van Boxtel (UvA) en Eline van Batenburg (HvA)

Waarom jongeren geen talenstudies kiezen (maar ze dat wel zouden moeten overwegen)

Maaike Koffeman, (Radboud Universiteit en Nationaal Platform voor de Talen) 
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Afsluiting

Veel dank aan alle gastsprekers!

Carla van Boxtel (UvA)

Eline van Batenburg (HvA)

Maaike Koffeman (Radbout Universiteit en Nationaal Platform voor de Talen)

Jeroen Goedkoop (TMC-partners en UvA)

Bert Le Bruyn (Universiteit Utrecht) 

Leslie Piggott (NHL Stenden)

Lidewij van Gils (UvA en landelijk programma Meesterschap)

Loes Mulders (Pre-University College)

Marjolijn Feddema (ALASCA)

Bart Groeneveld (Bètapartners)

Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht en landelijk programma Meesterschap)

Hester van de Kuilen (Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep)
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Afsluiting

Vervolg TMC-partners
- Aanmelden TMC-partners nieuwsbrief: www.betapartners.nl/aanmelden-mailinglist-alfa-gamma/
- Ontwikkelen vaksteunpunten: stimuleer je docenten om zich op te geven, eventueel als 

coördinator!
- Zoek netwerkcoördinatoren binnen de school
- Neem contact met ons op: j.b.goedkoop@uva.nl
- Website volgt snel!

Data volgende OPeRA bijeenkomsten:
- 20 januari 2022
- 15 maart 2022
- 21 juni 2022  
- 11 oktober 2022     

Aanmelden OPeRA nieuwsbrief en uitnodigingen bijeenkomsten: https://opera-educatie.nl/nieuws

Napraten en netwerkborrel in de lounge 8
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