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Regionaal ambitieplan OPeRA 2022 t/m 2025  
 
Voorwoord 
In dit ambitieplan presenteren we de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van het in 2017 
opgerichte overkoepelende vo-ho netwerk OnderwijsPartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA). Het 
netwerk is volop in ontwikkeling, in dit plan zetten we de koers uit voor de komende jaren. 
 
1. Samenstelling regionaal samenwerkingsverband OPeRA 
OPeRA is een samenwerkingsverband van vier ho-instellingen (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
Inholland, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam (en informele partner: 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)) en 112 vo-scholen uit de regio Noord-Holland en Flevoland 
(zie bijlage voor een overzicht van de partners). Dit gebied omvat ruwweg 15% van het Nederlandse 
voortgezet onderwijs en een nog groter deel van het hoger onderwijs. De penvoerder en 
projectmanager van OPeRA is Anneke Smorenburg (VU): a.smorenburg@vu.nl. De voorzitter van de 
regiegroep van OPeRA is Frank Zuijdam (UvA):  f.a.zuijdam@uva.nl. Onder de OPeRA-koepel valt een 
aantal deelnetwerken: Pre-University College (VU), Bètapartners (UvA/VU) en het nieuwe netwerk Taal-, 
Maatschappij- en Cultuurpartners (TMC-partners; UvA/VU), die elk een eigen doelgroep bedienen (zie 
schema en bijlagen). Verder hebben de HvA en Inholland beiden een eigen relatienetwerk. Het 
regionaal ambitieplan dat de vier ho-instellingen gezamenlijk bij OCW indienen heeft alleen betrekking 
op het overkoepelende netwerk OPeRA: de eerste regel in het onderstaande schema. NB: ‘Primair 
gericht’ op een doelgroep betekent dat het netwerk zich met name daarop richt (die scheidslijn is niet 
strikt te trekken: er worden ook andere doelgroepen bediend).   
 

 
 
2. Terugblik eerste periode: eind 2017 t/m 2021 
Wat gaat goed?  
In het najaar van 2020 heeft OPeRA een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij sleutelfiguren van de 
verschillende partners zijn geïnterviewd. Vervolgens heeft een evaluatiecommissie (met o.a. leden van 
externe netwerken) OPeRA gevisiteerd en conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor 
doorontwikkeling. Hieruit kwam het onderstaande naar voren. 
- OPeRA werkt effectief aan haar doelstellingen, organiseert dit op een efficiënte manier en partners 

vinden het netwerk en de doelstellingen van OPeRA relevant. De partners zijn tevreden over de 
frequentie, vorm en inhoud van de bijeenkomsten en de kwaliteitszorg via evaluaties is op orde.  
OPeRA heeft aan de ambitie (o.a. bijdrage leveren aan verbeteren van vo-ho aansluiting en 
studiesucces) en bijbehorende doelstellingen (o.a. één-loketfunctie, kennisdeling en -uitwisseling en 
activiteiten rondom thema’s zoals studiekeuzebegeleiding, docentprofessionalisering, aansluiting en 
curriculumontwikkeling) gewerkt door het onderstaande te realiseren.   

- OPeRA heeft een netwerk gerealiseerd waarin professionalisering, kennisdeling en samenwerking 
plaatsvindt rondom thema’s op het gebied van aansluiting en onderwijskwaliteit. Thema’s die onder 
andere aan bod gekomen zijn: docentprofessionalisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
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en curriculumontwikkeling: aansluiting vo-ho taalvaardigheden, identiteitsvorming, diversiteit, 
kansengelijkheid, motivatie en afstandsonderwijs en -toetsing.  

- OPeRA heeft een veelheid aan conferenties, netwerkbijeenkomsten en webinars georganiseerd.  
- OPeRA heeft werkgroepen met experts uit het vo en ho geformeerd die samen onderbouwde 

adviezen hebben geformuleerd. 
- OPeRA heeft een website ontwikkeld (https://opera-educatie.nl) met daarop o.a. actualiteiten en 

aansluitingsactiviteiten in de regio (per doelgroep: ‘leidinggevenden’, ‘docenten’ en ‘leerlingen’).  
- OPeRA verspreidt driemaal per jaar een nieuwsbrief met daarin good practices van de partners.   
- OPeRA is sinds de oprichting van 61 naar 121 partners gegaan (ho-instellingen, vo-scholen en 

netwerken). 
 
Wat behoeft aandacht? 
- Het verder verminderen van de versnippering in het landschap van aanbieders en activiteiten op het 

gebied van aansluiting: meer focus op het in kaart brengen en verbinden van initiatieven in de regio. 
- Verduurzaming van de adviezen van de OPeRA-werkgroepen: de scholen en ho-instellingen meer 

concrete en praktische handvatten voor implementatie bieden, zoals good practices en factsheets.  
- De doelgroepen van OPeRA en de samenwerkende netwerken duidelijk afbakenen en de 

activiteiten goed op de doelgroepen afstemmen. 
- De onderlinge afstemming van de deelnetwerken nog meer versterken.  
- De vertegenwoordiging van het vo in de overlegstructuur (in het ambtelijk overleg) versterken. 
 
Hoe hebben de ambities zich ontwikkeld? 
- OPeRA heeft zich ontwikkeld tot een overkoepelend netwerk met focus op de één-loketfunctie, 

kennisdeling en samenwerking. OPeRA faciliteert de verbinding tussen de deelnetwerken, zoals het 
Pre-University College, Bètapartners en TMC-partners.   

- OPeRA heeft als primaire doelgroep de bestuurders en leidinggevenden, zij zetten immers de koers 
voor verandering uit. De activiteiten, website en nieuwsbrief dienen echter een bredere doelgroep, 
t.w. schooldecanen, beleidsmedewerkers, studieadviseurs en andere sleutelfiguren. 

- OPeRA heeft meer focus aangebracht in haar ambities en doelen op het gebied van studiesucces en 
onderwijskwaliteit. D.m.v. activiteiten voor bestuurders en schoolleiders op het gebied van 
aansluiting wordt een bijdrage geleverd aan het leerling- en studentsucces (OPeRA gebruikt 
tegenwoordig deze term i.p.v. studiesucces).  

 
3. Probleemanalyse regionale situatie 
De probleemanalyse is gebaseerd op de analyse uit 2017 van de ho-instellingen (a.d.h.v. gesprekken 
met de vo-scholen en deelnetwerken); de knelpunten die toen zijn geconstateerd, zijn nog relevant en 
aangevuld tijdens de zelfevaluatie in het najaar van 2020 (aanvullingen staan cursief gedrukt).   
 
Uitdagingen 
- Relatief veel uitval en switch van studenten (veel stapelaars en tweede kans-onderwijs).  
- Onvoldoende contact, uitwisseling en kennisdeling tussen vo en ho (niet altijd voldoende 

tijd/budget voor nascholing). 
- De emancipatiefunctie van het onderwijs hapert (m.b.t. tot de toegang).  
- Toenemend gebrek aan leraren in toenemend aantal vakken.  
- Het aansluitingsprobleem m.b.t. de grote overgang van het vo met een beperkt aantal min of meer 

losstaande schoolvakken naar het veelal zeer brede/interdisciplinaire hoger onderwijs. 
- De regio van OPeRA kenmerkt zich door de polariteit tussen de grote stedelijke conglomeraties met 

grootstedelijke uitdagingen en de landelijke gebieden met heel andere issues: een complexe regio.  
- Corona en het effect op de kansengelijkheid (de impact van de maatregelen op het onderwijs en de 

gevolgen voor de aansluiting vo-ho (de onderwijskwaliteit, motivatie en het welbevinden). 
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Kansen  
- De vo-scholen en ho-instellingen zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 

aansluiting te verbeteren om zo het leerling- en studentsucces te bevorderen.  
- De decanen nog meer betrekken (uitnodigen voor mailingslijsten bijeenkomsten); belangrijke 

sleutelfiguren.  
- Er wordt weliswaar al veel samen gewerkt, maar de coördinatie daarvan kan verder versterkt 

worden: er is behoefte om via het OPeRA-netwerk meer onderling samen te werken.  
- Er is behoefte aan concrete handvatten voor implementatie en verduurzaming van de onderbouwde 

adviezen die OPeRA-werkgroepen hebben gegeven op thema’s met betrekking tot aansluiting. 
- Er is behoefte aan verdere kennisdeling tussen vo en ho over het verbeteren van de aansluiting vo-

ho, met name op het gebied van generieke (studie)vaardigheden en interdisciplinair onderwijs. 
- Er is behoefte aan versterking van de één-loketfunctie: het verder tegengaan van versnippering in 

het aanbod van verschillende aanbieders in de regio op het gebied van aansluiting. 
- Er is behoefte aan het via het OPeRA-netwerk inspelen op de impact van de pandemie op het 

onderwijs en de gevolgen voor de aansluiting vo-ho (NPO en vergroten van kansengelijkheid).  
 
4. Ambities en activiteiten 2022 t/m 2025  
Ambitie en beoogd resultaat  
Uit de evaluatie is gebleken dat de ambities uit de vorige periode nog steeds zeer relevant zijn voor de 
partners, wel heeft OPeRA meer focus aangebracht in haar ambities op het gebied van studiesucces en 
onderwijskwaliteit. OPeRA heeft de ambitie om door middel van activiteiten op het gebied van vo-ho 
aansluiting een bijdrage te leveren aan het leerling- en studentsucces. Het beoogde resultaat is 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 
(teneinde een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitval en switch).   
 
Doelen en activiteiten  
Doel: OPeRA vervult een één-loketfunctie en ‘verbindende rol’ in de regio: vermindert versnippering en 
faciliteert de afstemming en samenwerking tussen netwerken en aanbieders.    
Activiteiten: 

✔ Website (één-loketfunctie): het aanbod (op het gebied van aansluiting) in de regio per 
doelgroep (leerlingen, docenten en leidinggevenden) op één plek in kaart brengen, inclusief een 
gezamenlijke agenda (van bijeenkomsten). 

✔ In kaart- en samenbrengen van initiatieven van aanbieders in de regio (o.a. expertisepunten, 
samenwerkingsverbanden, deelnetwerken), afstemming tussen aanbieders faciliteren en 
aanbieders betrekken bij het organiseren van activiteiten. 

 
Doel: OPeRA genereert en ontsluit kennis op het gebied van aansluiting ten behoeve van de verdere 
professionalisering (brede onderwerpen die o.a. (cyclisch) aan bod kunnen komen: studiekeuze-
begeleiding, curriculumontwikkeling, diversiteit, kansengelijkheid en identiteitsontwikkeling).  
Activiteiten: 

✔ Werkgroepen met experts uit vo en ho (adviesrapport en presentatie op bijeenkomst).  
✔ Eigen onderzoek middels inzet aio (naar LOB good practices: succesfactoren en handvatten). 
✔ Website en nieuwsbrief waarin kennis wordt ontsloten (o.a. NRO-studies, literatuur, 

actualiteiten, (video)interviews, downloads, factsheets en good practices). 
 

Doel: OPeRA faciliteert de uitwisseling en kennisdeling (o.a. in bijeenkomsten en werkgroepen) tussen 
het vo en ho (en mbo). 
Activiteiten: 

✔ Conferenties (met workshops), netwerkbijeenkomsten en webinars.  
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Doel: OPeRA vergroot het bereik en de bekendheid in de regio Noord-Holland en Flevoland. 
Activiteiten: 

✔ Alle vo-scholen en ho-instellingen in de regio uitnodigen partner te worden, teneinde in de 
regio gezamenlijk aan de doelstellingen te werken. 

 
Betrekken belanghebbenden (docenten en (aankomende) studenten) 
Bij het organiseren van activiteiten worden, naast de eigen doelgroep, ook docenten en (aankomende) 
studenten betrokken. Voor elke conferentie wordt bijvoorbeeld een korte film gemaakt waarin 
(aankomende) studenten aan het woord komen, zodat hun perspectief centraal staat. Daarnaast wordt 
er contact gezocht met studentenorganisaties en plaatst OPeRA ervaringsverhalen van studenten in de 
nieuwsbrief. Tevens worden er ook docenten als gastsprekers uitgenodigd voor bijeenkomsten. In 
werkgroepen worden ook docenten gevraagd deel te nemen. Het voornemen is om in de komende 
periode (aankomende) studenten meer te gaan betrekken, bijvoorbeeld diegenen die op bestuurlijk 
niveau actief zijn.   
 
5. Governance (organisatiestructuur en commitment)  
OPeRA bestaat uit een bestuurlijke, strategische en operationele laag (zie bijlage: organogram). Het 
bestuur zet de grote lijnen uit, de regiegroep zet de inhoudelijke koers uit en de operationele laag denkt 
mee over de concrete invulling. Het OPeRA-bureau (projectmanager, communicatiemedewerker en 
secretariaat) zorgen voor de uitvoering. Er nemen vertegenwoordigers van de instellingen en scholen 
deel aan de overlegorganen om de invulling van thema’s en activiteiten op basis van de behoefte van de 
partners te borgen. De scholen en instellingen die partner van OPeRA zijn, is om commitment gevraagd 
om met name tijd voor deelnemers aan kennisdelingsactiviteiten te faciliteren. Naast de ‘in kind’ 
(vrijwillige) deelname van partners aan overleggen, werkgroepen en bijeenkomsten dragen de vier 
partner-ho-instellingen ook financieel bij aan de samenwerking. Gezamenlijk bekostigen zij de begroting 
van OPeRA (vanuit de geoormerkte middelen die OCW beschikbaar stelt voor regionale samenwerking). 
De kracht van het netwerk is onderling commitment om samen te werken. 
 
6. Verduurzaming opbrengsten   
OPeRA wil een bestendig netwerk zijn dat flexibel voorziet in de behoeften van haar partners. De ho- 
instellingen (HvA, Inholland, UvA en VU) onderzoeken de mogelijkheden om op termijn te komen tot 
een financiering van OPeRA en de onderliggende netwerken die niet afhankelijk is van additionele 
financiering. De komende periode (t/m 2025) geldt als een overgangsperiode.  Er wordt gestreefd naar 
een simpele, eenduidige contributiestructuur voor alle partijen binnen OPeRA en de onderliggende 
netwerken. 

 
7. Kennisdeling 
De opgedane kennis wordt via de website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en overleggen gedeeld. Met 
de leden van andere samenwerkingsverbanden uit de evaluatiecommissie is het voornemen 
uitgesproken bij elkaar op werkbezoek te gaan, om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.  

 
8. Bijlagen 
1. Organogram OPeRA 
2. Overzicht partners van OPeRA (scholen, ho-instellingen en netwerken)    
3. Korte omschrijving deelnetwerken onder de OPeRA koepel en de relatienetwerken:  

3.A. TMC-partners 
3.B. Bètapartners 
3.C. Pre-University College 
3.D. Relatienetwerk HvA 
3.E. Relatienetwerk Inholland 
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Bijlage 1: Organogram OPeRA  
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Bijlage 2: Overzicht partners van OPeRA (vo-scholen, ho-instellingen en netwerken)
 
HO-instellingen (formeel onderdeel OPeRA) 
● Hogeschool Inholland 
● Hogeschool van Amsterdam 
● Universiteit van Amsterdam 
● Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Overige partner ho-instelling 
● Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
 
Onderwijsnetwerken 
● Bètapartners 
● Pre-University College 
● Taal-, Maatschappij- en Cultuurpartners 
 
Participerende scholengroepen: 
● Esprit Scholen 
● Montessori Scholengemeenschap Amsterdam 
● SIVO scholen 
● Stichting Iris scholen  
● Stichting Progresso 
● Stichting ZAAM scholen 
● Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) 
 
Esprit Scholen (Amsterdam) 
● Amsterdam International Community School 

(AICS) 
● ALASCA 
● Berlage Lyceum 
● Cartesius Lyceum 
● De Nieuwe Internationale School (DENISE) 
● Het 4e Gymnasium 
● Marcanti College 
● Spring High  
 
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam 
● IVKO Montessori 
● Kiemm Montessori 
● Metis Montessori Lyceum 
● Montessori Lyceum Amsterdam 
● Montessori Lyceum Oostpoort 
 
SIVO scholen 
● Martinuscollege - Grootebroek 
 
Stichting IRIS scholen 
● Eerste Christelijk Lyceum - Haarlem 
● Herbert Visser College - Nieuw-Vennep 
● International School Haarlem - Haarlem 
● Kaj Munk College - Hoofddorp 
● KSH - Hoofddorp 
 
Stichting Progresso 
● Calandlyceum - Amsterdam 
● Lumion - Amsterdam 
 

 
Stichting ZAAM scholen 
Amsterdam  
● College De Meer 
● Comenius Lyceum 
● Cygnus Gymnasium 
● Damstede Lyceum 
● De Vinse School 
● Gerrit van der Veen College 
● Havo De Hof 
● Pieter Nieuwland College 
● Sweelinck College 
● Xplore Agora Amsterdam 
Monnickendam 
● Bernard Nieuwentijt College 
Zaandam 
● Blaise Pascal College 
 
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) 
● Bredero Mavo 
● De nieuwe Havo 
● Hyperion Lyceum 
● Vox College 

 
Participerende scholen Amsterdam: 
● Altra College Bleichrodt 
● Barlaeus Gymnasium 
● Fons Vitae Lyceum 
● Geert Groote College Amsterdam 
● Hervormd Lyceum West 
● Hervormd Lyceum Zuid 
● Het Amsterdams Lyceum 
● IJburg College 
● Ir. Lely Lyceum 
● Joodse Scholengemeenschap Maimonides 
● Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
● Orion College Drostenburg 
● Spinoza20first 
● Spinoza Lyceum 
● St. Ignatiusgymnasium 
● St. Nicolaaslyceum 
● Vossius Gymnasium 
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Participerende scholen Noord-Holland: 
● Alberdingk Thijm College - Hilversum 
● Alkwin Kollege - Uithoorn 
● Amstelveen College - Amstelveen 
● A. Roland Holst College - Hilversum 
● Atlas College - Hoorn 
● Berger Scholengemeenschap - Bergen 
● Bertrand Russell college - Krommenie 
● Bonhoeffer College Scholengemeenschap - 

Castricum 
● College Hageveld - Heemstede 
● Comenius College - Hilversum 
● Coornhert Lyceum - Haarlem 
● Copernicus SG - Hoorn 
● Da Vinci College - Purmerend 
● Don Bosco College - Volendam 
● Erfgooiers College - Huizen 
● Gemeentelijk Gymnasium Hilversum  
● Gymnasium Felisenum - Velsen 
● Haarlemmermeer Lyceum (TTO) - Hoofddorp 
● Haarlemmermeer Lyceum,  Zuidrand - 

Hoofddorp 
● Hermann Wesselink College - Amstelveen 
● Huygens College - Heerhugowaard 
● Ichthus Lyceum - Driehuis 
● Jac. P. Thijsse College - Castricum 
● Jan Arentsz - Alkmaar 
● Jan van Egmond Lyceum - Purmerend 
● Keizer Karel College - Amstelveen 
● Kennemer College - Beverwijk 
● Kennemer Lyceum - Overveen 
● Lyceum aan Zee - Den Helder 
● Mendelcollege - Haarlem 
● Murmellius Gymnasium - Alkmaar 
● Nova College Vavo - Haarlem 
● OSG de Hogeberg - Den Burg 
● PCC Het Lyceum - Heiloo 
● Regius College - Schagen 
● RSG Enkhuizen - Enkhuizen 

● RSG Wiringherlant - Wieringerwerf 
● Rudolf Steiner College - Haarlem 
● Het Schoter - Haarlem 
● SG Huizermaat - Huizen 
● Stedelijk Dalton College Alkmaar - Alkmaar 
● St. Michaël College - Zaandam 
● Tabor College, Oscar Romeo - Hoorn 
● Tabor College, Werenfridus - Hoorn 
● Trinitas College, Han Fortmann - 

Heerhugowaard 
● Vechtstede College - Weesp 
● Vellesan College - IJmuiden 
● Vituscollege - Bussum 
● Willem de Zwijger College - Bussum 
● Zaanlands Lyceum - Zaandam 
 
Participerende scholen Flevoland: 
● Almere College, locatie Copernicus - Dronten 
● De Rietlanden- Lelystad 
● Emelwerda College - Emmeloord 
● Helen Parkhurst - Almere 
● Montessori Lyceum Flevoland - Almere 
● Oostvaarders College - Almere 
● OSG De Meergronden - Almere 
● Park Lyceum - Almere 
● Trinitas Gymnasium - Almere 
 
Participerende scholen buiten de regio: 
● Anna van Rijn College - Nieuwegein 
● Ashram College - Nieuwkoop 
● RSG Broklede - Breukelen 
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Bijlage 3: Omschrijving deelnetwerken onder de OPeRA-koepel en de relatienetwerken
(Bètapartners, Pre-University College, TMC-partners Relatienetwerk HvA en Relatienetwerk Inholland)
 
3.A. Bètapartners  
Omschrijving en missie 
Bètapartners is een netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 
45 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken aan goed, actueel 
en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners 
verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen vo en ho, docent-
professionalisering en curriculumontwikkeling centraal staan. De gezamenlijke missie is om te zorgen 
voor een optimale aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, en zo studiesucces te 
bevorderen en uitval te verminderen. In het Bètapartners netwerk wisselen de lidscholen intensief 
kennis uit en werken samen aan onderwijsvernieuwing. Een door de school aangestelde 
bètacoördinator is de brug naar het netwerk en zorgt voor de verspreiding van kennis in de school.  
Docenten en TOA’s kunnen deelnemen aan vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten, en leerlingen 
kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. Het platform profielwerkstuk is bijvoorbeeld 
een initiatief van Bètapartners en wordt inmiddels ondersteund door vrijwel alle ho instellingen in 
Nederland. Daarnaast zet Bètapartners PAL-studenten in: de Persoonlijk Assistent van de Leraar. Dit zijn 
tweede- of derdejaars studenten die op een school de bètadocent ondersteunen met lesgeven en 
andere onderwijstaken. Zo zorgen PAL-studenten voor werkdrukvermindering bij vo-docenten, en 
doordat de studenten kennis maken met een carrière als docent in het onderwijs, draagt het PAL-
project ook bij aan een oplossing van het lerarentekort. Scholen kunnen het aanbod van Bètapartners 
gericht inzetten voor de ontwikkeling van het onderwijs en voor professionalisering. Lidscholen 
benutten enerzijds elkaars inzichten en kennis, en anderzijds komt nieuwe informatie over goed 
onderwijs en actuele wetenschappelijke kennis – onderzoek en toepassingen – de scholen binnen vanuit 
de universiteiten, het bedrijfsleven en de maatschappij. Andersom krijgen de universiteiten en bedrijven 
meer inzicht in het voortgezet onderwijs en de voorkennis van leerlingen wanneer ze aan een studie of 
stage beginnen, en gaan hierover actief met vo-docenten in gesprek. De activiteiten zijn open voor alle 
scholen, dus ook voor niet-netwerk scholen (als lid geniet je echter wel korting of kun je gratis 
deelnemen). Deelname aan het Bètapartners netwerk draagt bij aan een betere aansluiting tussen vo, 
ho en bedrijfsleven. Tevens is het voor de universiteiten een manier om vorm te geven aan de 
valorisatie-opdracht Bètapartners is onderdeel van de landelijke infrastructuur van vo-ho netwerken.  
 
Organisatie 
Vertegenwoordigers van de partners zetten in de Bètapartners Stuurgroep de lijnen uit voor de langere 
termijn. De detailinvulling wordt gestuurd door de Bètapartners programmamanager. Afstemming met 
de scholen vindt plaats in het maandelijkse Bètacoördinatorenoverleg. Elke school heeft één of 
meerdere bètacoördinator(en) die in de school (de verbetering van) het bètaonderwijs coördineert en 
de contactpersoon is binnen Bètapartners. De docentenactiviteiten worden georganiseerd door het 
Bètasteunpunt, bestaande uit de Vaksteunpunten voor Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, 
Informatica, Digitale Geletterdheid, NLT en TOA’s. Elk van deze Vaksteunpunten heeft een Vaksteun-
puntcoördinator (VSP-coördinator) die de vakcollega’s bij elkaar brengt, activiteiten organiseert en het 
samen ontwikkelen van materiaal begeleidt. De VSP-coördinator is een ervaren docent of expert die 
deze taak één dag per week vervult naast de reguliere baan. De Bètapartners netwerkcoördinator stuurt 
het Bètasteunpunt aan, en onderhoudt het contact met de bètacoördinatoren uit het netwerk. De 
leerlingenactiviteiten worden ontwikkeld en georganiseerd door een coördinator op de UvA en op de 
VU, en zij werken daarbij nauw samen. In de Collegetours werken lidscholen en bedrijven in vijf regio’s 
samen om bedrijfsbezoeken voor bovenbouwleerlingen te organiseren, onder leiding van de 
Bètapartners projectleider voor Collegetours. Ook voor het PAL-project en voor het profielwerkstuk 
platform is er binnen Bètapartners een speciale projectleider aangesteld.  
 
Meer informatie: www.betapartners.nl 

http://www.betapartners.nl/
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3.B. Pre-University College   
 
Omschrijving en missie  
In het Pre-University College (PUC) werken 55 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de Vrije 
Universiteit Amsterdam samen. Dit netwerk is gericht op: 

- samenwerking en uitwisseling tussen scholen en de universiteit; 
- kennis maken voor de leerlingen en kennis delen op het gebied van aansluiting vo-wo voor de 

docenten. Centraal staat het verbeteren van de aansluiting en de kwaliteit van het onderwijs. 
Voor vo-scholen en universiteit VU is dit netwerk belangrijk: 

- het vo krijgt inzicht in relevante wetenschappelijke onderzoeken door verschillende experts; 
- het wo vergaart nieuwe kennis over didactiek, curricula en werkwijze van de aangeboden 

vakinhoud dat zeer belangrijk is voor de aansluiting vo-wo. 
Het PUC  is er voor: de leerling die een uitdaging wil en kennis wil maken met de universiteit. Het doel is 
hen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, kennis te maken met de universiteit en voor te 
bereiden op hun studie. Voor de eerste generatie leerling (waarvan de ouders niet hebben gestudeerd 
aan een universiteit) zijn specifieke programma’s ontwikkeld en de andere programma’s zijn 
laagdrempelig om aan mee te doen. Het PUC  is ook een platform om kennis te delen tussen docenten 
uit het voortgezet onderwijs en de professionals van de universiteit. Het doel is de kwaliteit van de 
instroom op de universiteit te verbeteren en het studiesucces onder studenten te verhogen. Omdat de 
Vrije Universiteit Amsterdam het belangrijk vindt dat de scholen in het voortgezet onderwijs actief 
betrokken zijn bij de programma's van het PUC, is er met de aangesloten scholen een scholennetwerk 
opgezet. Op deze manier krijgen de leerlingen intellectuele uitdagingen aangereikt, terwijl de docenten 
zich kunnen richten op nascholing, ontwikkelvragen en vakvernieuwing. Zo wordt er bijgedragen aan 
een betere aansluiting tussen het voortgezet- en het wetenschappelijk onderwijs. Concreet is het dat 
alle programma’s door VU en vo docenten zijn ontwikkeld, zodat de aansluiting gewaarborgd is. 

- Programma’s voor docenten: Nascholing Profielwerkstukstarter (PWS-starter), Docent-
ontwikkelteams (DOT), Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). Ook kan de vo-docent 
ondersteunt worden door een Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). 

- Programma’s voor leerlingen: Masterclasses, Be Prepared, Profielkeuze Derde Klas, PWS-starter 
en College ‘Wetenschappelijke literatuur zoeken en gebruiken’. 

Organisatie 
Scholen die lid zijn van PUC kunnen hun leerlingen (en docenten) gebruik laten maken van het 
programma-aanbod. Omdat niet elke school dezelfde wensen heeft, hanteert PUC een flexibel aanbod 
en kunnen scholen kiezen uit drie soorten lidmaatschappen. Voor elk lidmaatschap geldt dat leerlingen 
toegang hebben tot alle programma’s. Het verschil zit hem in de inhoudelijke en actieve betrokkenheid 
van de scholen en de docenten. Zo is er het Partner Plus lidmaatschap (met het volledige programma- 
aanbod voor leerlingen, nascholing PWS-starter en deelname aan de PLG’s voor docenten, inhoudelijke 
deelname aan het Scholennetwerk en inhoudelijke deelname aan de Docent- Ontwikkelteams). Tevens 
is er het Partner lidmaatschap (het volledige programma-aanbod voor leerlingen, nascholing PWS-
starter voor docenten, deelname aan de PLG's voor docenten en actieve deelname aan de Docent- 
Ontwikkelteams). Tot slot is er het lidmaatschap (het volledige programma-aanbod voor leerlingen). Om 
de communicatie tussen leerlingen en het PUC te vergemakkelijken wordt er binnen de school altijd een 
coördinator aangesteld, die fungeert als aanspreekpunt voor het PUC binnen de school. Hij of zij draagt 
zorg voor bekendheid van het PUC binnen de school, werft leerlingen en (afhankelijk van het 
lidmaatschap) docenten voor de programma’s en is aanwezig tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten voor 
coördinatoren. Voor het Partner Plus lidmaatschap geldt daarnaast dat de coördinator van deze scholen 
actief deelnemen binnen het Scholennetwerk.  
 
Meer informatie: https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/pre-university-college-van-de-vu 
(De VU doet meer in het kader van het aansluitingsonderwijs: bijlage ‘aansluitingsonderwijs VU’ is op 
aanvraag beschikbaar.) 

https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/pre-university-college-van-de-vu
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/pre-university-college-van-de-vu
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3.C. Taal-, Maatschappij en Cultuurpartners  
 
Omschrijving en missie 
Het netwerk Taal-, Maatschappij- en Cultuurpartners (TMC-partners) heeft als doel om te inspireren en 
motiveren; docenten brengen die inspiratie voor het vak of thema over aan de leerling/student. 
Docenten doen dat het liefst met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zowel in de 
didactiek als in de vakinhoud. Het netwerk, een samenwerking tussen UvA, VU en de scholen in de 
regio, is op dit moment (sept 2021) in oprichting. 
Voor het bewerkstelligen van een goede vo-ho aansluiting is het van belang dat de opleidingen in het ho 
een goed beeld hebben van het kennis- en vaardighedenniveau van leerlingen in het vo. Vakinhoud 
alleen is onvoldoende voorbereiding voor het ho en er is veel aandacht nodig binnen het netwerk voor 
generieke en studievaardigheden en studieloopbaanbegeleiding en beroepsoriëntatie. Vanuit het vo is 
er veel behoefte aan vakspecifieke knooppunten: in de context van werkdruk en tijdgebrek moet de 
docent zo min mogelijk drempels ervaren om te kunnen participeren in het netwerk. Daarom is er 
gekozen voor een knooppuntenstructuur langs de lijnen van schoolvakken, daarmee wordt het meest 
direct aangesloten op de professionele identiteit en de leefwereld van de docent in het vo. Binnen het 
Talen-domein zal gewerkt gaan worden in drie bredere knooppunten: (1) Moderne Vreemde Talen, (2) 
Nederlands en (3) Klassieke Talen. De structuur voor knooppunten in het Cultuur-domein dient nog 
nader uitgewerkt te worden.  
Daarnaast hechten zowel vo als ho zeer veel belang aan brede vakoverstijgende thema’s als generieke 
en studievaardigheden, interdisciplinariteit, studieloopbaanbegeleiding en algemene didactiek, omdat 
deze als essentieel gezien worden als voorbereiding op het ho. Docenten kunnen zich via de 
knooppunten organiseren in professionele leergemeenschappen, geconcentreerd juist op die brede 
vakoverstijgende thema’s. Deze thematische aanpak zou gedeeld moeten worden met het domein 
bèta/techniek van Bètapartners. Een inbreng met eigen accenten van de ho-instellingen wordt daarbij 
gezien als een sterk middel voor een goed en levendig thematisch aanbod. Elk knooppunt dient daarbij 
een aantal (twee à drie) activiteiten buiten de eigen discipline te organiseren.  
Knooppunt-coördinatoren zijn vo-docenten die een professionele leergemeenschap organiseren vanuit 
hun eigen schoolvak (of domein, bij de Talen), waarin zowel vo-docenten als ho-docenten gezamenlijk 
van elkaar en mét elkaar willen leren en ontwikkelen. Binnen de knooppunten krijgen de vo-docenten 
een actueel beeld van het curriculum in het hoger onderwijs. De ho-docenten en eerstejaars-
coördinatoren in het ho leren hoe leerlingen worden voorbereid op hun opleiding. De docenten, 
schooldecanen en andere betrokkenen kunnen elkaar treffen op vakinhoud, maar ook op 
interdisciplinaire thema’s. De agenda van het knooppunt werkt vraaggestuurd en wordt beheerd door 
de knooppunt-coördinator.  
 
Organisatie  
Er is een kwartiermaker voor de oprichting van het netwerk. Het penvoerderschap wordt (tijdens de 
opstartfase) bij de VU belegd. Oprichters en partner-ho-instellingen zijn de UvA en VU. Het netwerk valt 
onder de OPeRA-koepel. Een werkgroep en de kwartiermaker houden contact met de achterban en 
regiegroep van OPeRA over de te nemen stappen en het ontwikkelen van de plannen op langere 
termijn. De kwartiermaker zal contact leggen met lidscholen, maatschappelijke partners en bedrijven, 
samen met de werkgroep de eerste knooppunt-coördinatoren werven en een jaarcyclus opstellen met 
daarin een activiteitenkalender per jaar.   
 
Meer informatie: Jeroen Goedkoop (kwartiermaker TMC-partners): j.goedkoop@uva.nl 
  

mailto:j.goedkoop@uva.nl
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3.D. Relatienetwerk HvA  
 
Binnen het werkgebied van het overkoepelend netwerk OPeRA onderhoudt de HvA vanuit de 
hogeschoolbrede afdeling Aansluiting & Instroom (A&I) van Studentenzaken een relatienetwerk met vo-
scholen en decanenkringen in de regio. In dit relatienetwerk wordt een groot aantal aansluitactiviteiten 
aangeboden passend bij de behoefte van de scholen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzecoaches voeren 
studiekeuzegesprekken en studenten verzorgen mentorlessen over oriëntatie op hbo en 
studievaardigheden naast het reguliere aanbod proefstuderen en meelopen. De hbo-student neemt in 
dit proces een prominente rol in als inspirator en rolmodel. Een deel van deze activiteiten wordt 
afgestemd en deels samen uitgevoerd met Inholland, UvA en/of VU. Activiteiten kunnen plaatsvinden 
op de school of de instelling, live of online. 
 
Aansluitactiviteiten gericht op het mbo vinden grotendeels plaats binnen het Regionaal netwerk mbo-
hbo Noord-Holland/Flevoland. In dit netwerk werken hbo- en mbo-instellingen in Noord-Holland en 
Flevoland samen. 
 
De extra middelen voor regionale samenwerking van OCW worden besteed aan aansluitingsprojecten 
op het gebied van de thema’s loopbaanbegeleiding, studievaardigheden en taal en rekenen. Dit zijn 
vooral projecten op het niveau van de faculteiten en opleidingen. Waar mogelijk gebeuren deze in 
samenwerking met het toeleverend onderwijs (vo en mbo). Ook de bijdrage van de HvA aan OPeRA 
wordt betaald uit deze middelen. 
 
Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de HvA heeft in 2021 een evaluerend onderzoek gedaan 
naar de opbrengst van de aansluitingsprojecten, met adviezen voor het vervolg. Dit heeft o.a. 
geresulteerd in een raamwerk en een gemeenschappelijk kader dat richting zal geven aan de inzet van 
de middelen in de tweede tranche. 
 
Medewerkers van de hogeschoolbrede afdeling Aansluiting & Instroom participeren in het LICA, het 
landelijk netwerk van aansluitmedewerkers van hbo-instellingen. In dit netwerk wordt kennis gedeeld 
met andere hogescholen en worden actuele ontwikkelingen (zowel landelijk als regionaal) besproken. 
 
Meer informatie: Lino Boekelman (adviseur aansluiting vo en mbo): aansluiting@hva.nl 
  

mailto:aansluiting@hva.nl
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3.E. Relatienetwerk Inholland  
Binnen het werkgebied van OPeRA kent Inholland drie vestigingen: Alkmaar, Haarlem en 
Amsterdam/Diemen. Elke locatie kent een eigen afdeling Werving, Instroom en Relatiemanagement 
(WIR). Vanuit deze afdelingen onderhouden de drie hierboven genoemde Inholland-locaties 
relatienetwerken met vo-scholen en decanenkringen in de eigen (sub)regio. 
 
Binnen deze relatienetwerken vinden tal van aansluitactiviteiten plaats in onderling overleg afgestemd 
op de wensen van de vo-scholen. Het betreft zowel online als fysieke activiteiten gericht op 
kennismaking met het (studeren op) het hbo waarbij de inzet van studenten (als ervaringsdeskundigen) 
cruciaal is. De voor het hbo vereiste studievaardigheden spelen in deze activiteiten een grote rol. Ook 
worden studiekeuzeworkshops aangeboden en zijn er mogelijkheden voor proefstuderen op individuele 
basis op voor groepen. 
 
Een deel van deze activiteiten wordt afgestemd en deels in samenwerking met de HvA, UvA en VU 
uitgevoerd. 
 
De extra middelen voor regionale samenwerking van OCW worden binnen Inholland verdeeld over de 
WIR-afdelingen. De middelen worden besteed aan de samenwerking met zowel het mbo als het 
voortgezet onderwijs. Uit deze budgetten wordt ook de bijdrage aan OPeRA betaald. 
 
De medewerkers van WIR-afdelingen participeren in het LICA, het landelijk netwerk van  
aansluitmedewerkers van hbo-instellingen. In dit netwerk wordt kennis gedeeld met andere 
hogescholen en worden actuele ontwikkelingen (zowel landelijk als regionaal) besproken. 
 
Aansluitactiviteiten gericht op het mbo vinden grotendeels plaats binnen het Regionaal netwerk mbo-
hbo Noord-Holland/Flevoland. In dit netwerk werken hbo- en mbo-instellingen in Noord-Holland en 
Flevoland samen. 
 
Meer informatie: Pierre Poell: Pierre.Poell@inholland.nl 
  

mailto:Pierre.Poell@INHOLLAND.nl
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Bijlagen die op aanvraag beschikbaar zijn: 
- Zelfevaluatie OPeRA (oktober 2020) 
- Bevindingen van de evaluatiecommissie m.b.t. OPeRA (oktober 2020) 
- Ontwikkelplan TMC-partners (juni 2021) 
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