
Regionaal Ambitieplan OPeRA 2022-2025 
 
Het overkoepelende vo-ho netwerk OnderwijsPartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA) is in 
2017 opgericht. Binnen OPeRA werken vier ho-instellingen en 112 vo-scholen in Noord-
Holland en Flevoland samen aan het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en 
hoger onderwijs. In dit ambitieplan zetten we de koers uit voor de komende jaren.  
 
 

Context                                                                                                                  
• De regio Noord-Holland en Flevoland omvat ruwweg 15% van het vo en een nog groter 

deel van het ho en omvat verschillende organisaties en netwerken. 

• Er zijn conglomeraties met grootstedelijke uitdagingen en landelijke gebieden met 
andere uitdagingen.   

• Verscheidenheid en diversiteit zorgen voor een rijkheid aan perspectieven. 

• Er is veel ondernemerschap en initiatief in de regio op het gebied van aansluiting. 

• De instellingen, scholen en netwerken hebben een hoge mate van autonomie. 

• Overzicht op het geheel van initiatieven en het verbinden daarvan vraagt om coördinatie. 

Ambitie 
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 
studenten zo betere studiekeuzes kunnen maken, 
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 
Om deze ambitie te verwezenlijken vormen we een netwerk van vo en ho en ondernemen 
we activiteiten om de aansluiting te verbeteren. De doelen van het netwerk zijn: 
 

� Een één-loketfunctie en ‘verbindende rol’ in de regio vervullen: versnippering 
verminderen en de afstemming en samenwerking tussen netwerken en aanbieders 
faciliteren.    

 
Kennis genereren en ontsluiten op het gebied van aansluiting t.b.v. professionalisering.  

 
Uitwisseling en kennisdeling faciliteren tussen het vo en ho (en mbo). 

 
Bereik en bekendheid vergroten in de regio Noord-Holland en Flevoland.  



  

Doelgroepen 

In deze regio zijn er enorme aantallen leerlingen en studenten. Daarom is er gekozen voor 
een gelaagde aanpak in doelgroepen:   

• OPeRA bedient primair bestuurders, leidinggevenden, decanen, beleidsmedewerkers, 
studieadviseurs, teamleiders en coördinatoren. 

• Docenten en leerlingen worden primair bediend door de netwerken Pre University 
College, Bètapartners en AlfaGammapartners. 

NB: De scheidslijn is niet strikt te trekken, er worden ook andere doelgroepen bediend. 

Activiteiten 

Om de ambitie te verwezenlijken, richt OPeRA zich op deze activiteiten: 

• Bijeenkomsten: conferenties, workshops, netwerkbijeenkomsten en webinars.  

• In kaart brengen van initiatieven in de regio en afstemming faciliteren: waar mogelijk 
verbinden. 

• Werkgroepen: adviesrapporten en presentaties. 

• Onderzoek (middels promotieonderzoek en NRO). 

• Kennisdeling via OPeRA-website, -nieuwsbrief en -LinkedIn-groep 

Thema’s 
Bij de activiteiten van OPeRA staan deze thema’s centraal: 

• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 
studiekeuzebegeleiding 

• Identiteitsvorming 

• Motivatie 

• Aansluiting taalvaardigheden 

• Leraar van de toekomst 

• De gevolgen van de coronatijd 

• op het onderwijs                                   

• Afstandsonderwijs- en toetsing                 ●  Community en sociale binding 

• Leerlingen- en studentenwelzijn                ●   Studiekeuzecheck en matching 

• Curriculumontwikkeling                            ●   Terugdringen lerarentekort 

• Diversiteit                                               ●   De transformatieve school 

• Kansengelijkheid                                     ●   De laatste 100 dagen in het vo en de 

• Executieve vaardigheden                              eerste 100 dagen in het ho 



Succescriteria  

Hieronder geven we voor de ambitie en per doelstelling van OPeRA aan hoe we deze willen 
verwezenlijken. 

Ambitie: door middel van activiteiten op het gebied van vo-ho aansluiting een 
bijdrage leveren aan leerling- en studentsucces, teneinde een bijdrage te 
leveren aan het verminderen van uitval en switch.  
 
OPeRA brengt bestaande, publiek toegankelijke en landelijk vergelijkbare data met 
betrekking tot uitval, switch en studentenwelzijn in kaart. 
 

Doel: één-loketfunctie en ‘verbindende rol’ in de regio 

• OPeRA verbindt zich met relevante aanbieders, (deel)netwerken en organisaties,  
en realiseert daar afstemming mee.  

• OPeRA brengt het aanbod in de regio samen op de website.  

 

Doel: kennis genereren en ontsluiten 

• OPeRA formeert minimaal één werkgroep per jaar die een advies formuleert.  

• OPeRA verspreidt driemaal per jaar een nieuwsbrief met items uit vo en ho.  

• OPeRA ontsluit kennis op de website.  

 

Doel: uitwisseling en kennisdeling faciliteren 

• OPeRA organiseert een conferentie en drie netwerkbijeenkomsten per jaar waar 
partners uit het vo en ho aan deelnemen.  

• De deelnemers zijn tevreden over de relevantie van thema’s en de inhoud van de 
bijeenkomsten.  

 

Doel: bereik en bekendheid vergroten 

• De dekkingsgraad van het aantal partners van OPeRA in de regio groeit.  

• Het bereik (nieuwsbrief, LinkedIn, bijeenkomsten) van OPeRA neemt toe.  

  



Partners  
 

Hoger onderwijsinstellingen:       

- Hogeschool van Amsterdam 

- Hogeschool Inholland 

- Universiteit van Amsterdam 

- Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs: 

112 vo-scholen uit de regio (>83%) 

 

Betrokken netwerken: 

Bètapartners (UvA/VU) 

AlfaGammapartners (UvA/VU) 

Pre-University College (VU) 

Relatienetwerk UvA 

Relatienetwerk HvA 

Relatienetwerk Inholland (locaties Alkmaar,  

Haarlem en Amsterdam 

 
 


