
1

Vernieuwing  
examenprogramma’s 
bètavakken havo/vwo
brochure voor docenten biologie, natuurkunde, NLT en scheikunde, en schoolleiders 

juni 2012

SLO zet in deze brochure op een rij wat op weg naar 
die invoering van belang is voor docenten en 
schoolleiders, mede gebaseerd op ervaringen uit de 
examenpilots waarin de programma’s sinds 2007 
getest zijn: Wat houden de vernieuwingen in? 
Waarom zijn de programma’s vernieuwd? Welke 
onderdelen zijn verplicht door regelgeving en waarin 
kan de school eigen keuzes maken? Welke voor
bereidende stappen met het oog op de nieuwe 
programma’s zijn van belang in het schooljaar 
20122013 voor de vakken biologie, natuurkunde,  
NLT en scheikunde?

Deze brochure geeft op sommige plaatsen ook 
informatie over de wiskundeontwikkelingen, die 
nog in een andere fase zijn. Voor wiskunde zal 
tezijnertijd een aparte brochure verschijnen. Verder 
vindt u achtergrondinformatie over de examenpilots, 
contextconceptbenaderingen en de regionale 
steunpunten voor de bètavakken. 

Alle informatie over nieuwe examenprogramma’s, 
handreikingen en examens kunt u meer in detail 
vinden op de website die SLO voor de bètavakver
nieuwingen heeft ingericht: www.betanova.nl. Deze 
site zal regelmatig worden aangevuld en ververst. 
Ook deze brochure kunt u daar downloaden.

Voor de bètavakken worden nieuwe examenprogramma's in havo en vwo ingevoerd. 
Het gaat om het profielkeuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) in leerjaar 4 in 
augustus 2012; de profielvakken biologie, natuurkunde en scheikunde in leerjaar 4 in 
augustus 2013; en de verschillende wiskundevakken in leerjaar 4 in augustus 2015.

Op weg naar de invoering
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Een belangrijk motief was echter ook, iets aan de 
overladenheid van de bètavakken te doen en meer 
samenhang tussen de bètavakken aan te brengen. 
Ook uit onderzoek onder leraren waren overladen
heid en gebrekkige samenhang naar voren gekomen 
als knelpunten. 

Voor vijf vakken heeft het ministerie vernieuwings
commissies ingesteld, met de opdracht nieuwe 
examenprogramma’s te ontwikkelen voor biologie, 
natuurkunde, NLT, scheikunde en wiskunde.
Het doel van deze vakvernieuwingen is het bèta
onderwijs beter en aantrekkelijker te maken door:
•	 	betere	uitvoerbaarheid	binnen	de	beschikbare	

uren;
•	 	meer	samenhang	binnen	en	tussen	de	verschil

lende bètaprogramma’s;
•	 vergroting	van	de	relevantie	voor	leerlingen;
•	 	betere	aansluiting	bij	ontwikkelingen	in	hoger	

onderwijs en wetenschap.

De examenprogramma’s zijn vanuit de richtlijnen 
van de huidige wet en regelgeving globaal van 
karakter en kunnen slechts in beperkte mate richting 
geven aan het daadwerkelijk bereiken van deze 
doelstellingen. Veel hangt af van de uitwerking 
hiervan in methodes en examens, van de (gezamen
lijke) voorbereiding en professionalisering van 
docenten, en uiteindelijk in de lespraktijk. 

Doel van de vernieuwing

Inhoud van de programma’s

Verschillen met de huidige programma’s zijn met 
name de volgende:
•	 	Een	aantal	concepten (een aanduiding voor 

begrippen, modellen, theorieën) in de nieuwe 
programma’s is anders dan in de huidige pro
gramma’s. Ook zijn concepten soms in andere 
domeinen gegroepeerd en zijn domeinen anders 
verdeeld over centraal examen (CE) en school
examen (SE). 

•	 	De	programma’s	verwijzen	nadrukkelijker	naar	
contexten, situaties uit het persoonlijk leven, de 
samenleving, en de wereld van beroepen, 
wetenschap en technologie. Die aandacht voor 
contexten is gekozen om meer ruimte te bieden 
aan actualiteit en relevantie van de vakken. 
Bovendien blijken leerlingen concepten beter te 
leren gebruiken, als ze er in meer dan één context 
mee geoefend hebben.

•	 	De	nieuwe	programma’s	gebruiken	bij	de	
algemene en profielspecifieke vaardigheden voor 
alle bètavakken eensluidend geformuleerde 

eindtermen. Daarnaast beschrijven ze voor elk vak 
specifieke vaardigheden. 

•	  Samenhang tussen de vakken wordt behalve door 
de genoemde gemeenschappelijke vaardigheden 
ook gestimuleerd door gemeenschappelijke 
aanknopingspunten in concepten en contexten.

De manier van uitwerken van concepten, contexten, 
vaardigheden en samenhang is aan de docenten zelf. 
Zij kunnen dat onder andere doen door de keuze van 
een methode. 

Voor biologie, natuurkunde en scheikunde geldt dat 
60% van het examenprogramma in het CE wordt 
getoetst. Voor natuurkunde was dat tot nu toe 75%, 
voor de andere vakken was het al 60%. Bij alle drie de 
vakken hebben de vernieuwingen zowel in het 
CEdeel als in het SEdeel een plaats gekregen. 

Elk vak kent zijn eigen specifieke vernieuwingen. In 
hun eindadviezen hebben de vernieuwingscommis
sies de vernieuwingen die zij voorstellen beschreven 
en beargumenteerd. Deze eindadviezen zijn te 
vinden op www.betanova.nl. De tabel hieronder laat 
per vak enkele in het oog springende veranderingen 
zien. Een uitgebreid overzicht zal te vinden zijn op 
bovengenoemde website.

De vraag naar vernieuwing van het onderwijs in de 
bètavakken in havo en vwo ontstond rond het jaar 
2000 bij vakverenigingen en de KNAW. Het ging vooral 
om modernisering van de inhoud, om zo meer belang-
stelling van leerlingen voor bèta- en techniekstudies te 
wekken. Dat sloot aan bij het streven van de regering, 
Nederland als kenniseconomie te versterken; zo raakte 
ook het Platform Bèta Techniek bij de vernieuwingen 
betrokken. 

Evenals de huidige examenprogramma’s zijn de 
nieuwe programma’s opgebouwd uit eindtermen, 
geordend in een domein met vaardigheden en in een 
aantal inhoudelijke domeinen. 
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Vak Enkele typerende vernieuwingen

Biologie Het belangrijkste nieuwe accent is het gebruik van biologische kennis in uiteenlopende contexten. Dat 
betekent ook veel nadruk op samenhang tussen die concepten onderling en tussen de concepten en de 
contexten.
Nieuwe onderwerpen of accenten: 
•	 epigenetica,	bio-informatica,	biosynthese
•	 	nieuwe	technieken	voor	biologie:	nanotechnologie,	snelle	methoden	om	DNA	te	sequensen,	f-NMR	

(relevant voor gedragsonderzoek, hersenonderzoek e.d.)
•	 meer	aandacht	voor	practicum,	ook	met	de	computer
•	 meer	aandacht	voor	ethische	discussies
Het examenprogramma schrijft voor dat de concepten gebruikt moeten kunnen worden in contexten. 
Welke contexten dat zijn blijft open, soms wordt een type context aangegeven. 

Natuurkunde Nieuwe onderwerpen of accenten: 
•	 	havo:	technisch	ontwerpen,	communicatietechnologie,	medische	beeldvorming,	materialen,	zonne-

stelsel en heelal (overgenomen van ANW, met extra natuurkunde)
•	 	vwo:	astrofysica,	biofysica,	communicatietechnologie,	medische	beeldvorming,	quantumfysica,	

 relativiteitstheorie
•	 havo	en	vwo:	meer	aandacht	voor	onderzoeken,	ontwerpen	en	modelvorming
•	 	havo	en	vwo:	er	zijn	keuzedomeinen,	uit	vier	van	de	SE-domeinen	kan	de	docent	er	twee	kiezen
Het examenprogramma schrijft in de meeste domeinen geen specifieke contexten voor, voor sommige 
domeinen is een contextgebied genoemd. 

N.B. Voor de eerste twee jaren zullen onderwerpen uit het CE worden uitgesloten in verband met moge
lijke overladenheid door de invoering van enkele nieuwe onderwerpen. Na deze wenperiode vervallen de 
uitsluitingen, die dus beperkt zijn tot de havoexamens 2015 en 2016 en de vwoexamens 2016 en 2017. 
Nadere informatie komt in de syllabi en de handreikingen (zie ook www.examenblad.nl, met name de 
Septembermededelingen).

NLT Nieuwe onderwerpen of accenten: 
•	 minder	domeinen	en	vereenvoudigde	keuzeregels;
•	 het	eigen	karakter	van	NLT	is	explicieter:
  interdisciplinariteit
  studie en beroepscontext
  wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
  rol van wiskunde
•	 	uitgebreidere	formulering	van	het	domein	Exacte wetenschappen en technologie, zowel voor havo als 

voor vwo
•	 contextdomeinen	omvatten	ruwweg	de	deelgebieden	van	NLT:
  domein C omvat zowel de levenloze als de levende natuur 
  domein D richt zich expliciet op het menselijk leven
  domein E gaat over technologie
   voor vwo zijn in domein F de fundamenten van natuurwetenschap en technologie opgenomen

Scheikunde Nieuwe onderwerpen of accenten: 
•	 havo:	meer	toepassingsgericht,	meer	nadruk	op	onderzoek	en	ontwerp
•	 	havo	en	vwo:	tussen	klassieke	macro-micro-combinatie	nu	ook	mesoniveau	(nieuwe	materialen,	

polymeren, coating, supramoleculair)
•	 meer	nadruk	op	heen	en	weer	denken	tussen	macro,	meso	en	micro
Het gebruik van contexten is in het examenprogramma vormgegeven als het koppelen van toepassin
gen aan de theorieën.

Vakkenbreed Gemeenschappelijk geformuleerde vaardigheden voor de natuurprofielen betreffen:
•	 onderzoeken
•	 ontwerpen
•	 modelvorming
•	 natuurwetenschappelijk	instrumentarium	
•	 waarderen	en	oordelen
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Wat moet, wat mag 
en wat kan

De school moet… Examenprogramma’s
…  de wettelijk vastgestelde examenprogramma’s 

in de vastgestelde schooljaren invoeren door 
het onderwijs te richten op de eindtermen uit 
die programma’s.

Centraal examen
…  de specificaties van de CEeindtermen volgen 

zoals geformuleerd in de syllabi.

Schoolexamen
…  de SEeindtermen toetsen in het school

examen.

De school mag… Schoolexamen
…  de SEeindtermen uitwerken in eigen 

specificaties, desgewenst gebruik makend van 
voorbeelduitwerkingen uit de handreikingen.

… het schoolexamen zelf inrichten.

Leermiddelen
…  boeken en andere leermiddelen naar eigen 

voorkeur kiezen.
…  zelf lesmateriaal ontwikkelen, desgewenst 

gebruik makend van lesmateriaal uit de pilot.

Professionalisering
…  professionalisering van docenten naar eigen 

voorkeur vormgeven.
…  een steunpunt of andere organisaties kiezen 

om aan professionalisering bij te dragen.

De school kan… Profilering
…  de vakvernieuwing en het professionaliserings

aanbod benutten om de school te profileren.
…  participeren in een regionaal bètasteunpunt 

of  netwerk, of een landelijk programma zoals 
School aan Zet.

Schoolexamen
…  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: in  

het SE eindtermen toetsen uit een of meer  
CEdomeinen of  subdomeinen.

…  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: in 
het SE andere vakonderdelen toetsen (die niet 
in het examenprogramma voorkomen), die per 
kandidaat kunnen verschillen.

De nieuwe examenprogramma’s en de syllabi vormen 
een verplicht kader voor alle scholen. Daarbinnen is er 
veel waarin de scholen hun eigen keuzes maken. Dan 
zijn er nog de mogelijkheden die scholen hebben als 
onderdeel van hun profilering. De tabel hieronder zet 
de verschillende categorieën op een rij. 
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Op de scholen is het jaar 20122013 vooral van belang 
voor de invoering van de nieuwe programma’s voor 
biologie, natuurkunde en scheikunde. Dan moeten 
de leermiddelen worden gekozen en de PTA’s worden 
opgesteld. Ook voor de professionalisering van de 
docenten kan in dat jaar al veel gedaan worden. 

Voor NLT zijn voor de jaren 2011–2015 nog een 
stuurgroep en het Landelijk Coördinatiepunt NLT 
actief, die zich bezighouden met de verankering van 
dit nieuwe vak in het onderwijs. Het Landelijk 
Coördinatiepunt is ook als informatiepunt voor de 
scholen beschikbaar. NLT gaat al in 2012 met het 
nieuwe programma van start in klas 4; er verandert 
naar verhouding niet zoveel. Van belang is dat de 
docenten tijdig controleren of hun curriculum nog 
aansluit bij het nieuwe examenprogramma. Een 
curriculumcheck kunt u met behulp van de module
database NLT uitvoeren. Hoe dat gaat, vindt u op 
www.betavaknlt.nl. Daar vindt u ook het gecertifi
ceerde lesmateriaal. Over de modules, de aanpassing 
van de PTA’s en professionaliseringsactiviteiten heeft 
het Landelijk Coördinatiepunt de scholen al 
 geïnformeerd.

Tijdpad van invoering
Voor de invoering van de verschillende vakken onder-
scheiden we afzonderlijke tijdpaden voor NLT en voor 
de natuur wetenschappelijke profielvakken.

NLT

2012 •	 start	nieuwe	programma	NLT	in	klas	4
•	 publicatie	handreiking	SE	door	SLO	
•	 	regionale	NLT-steunpunten	bieden	een	professionali

seringsaanbod
•	 curriculumcheck	via	www.betavak-nlt.nl
•	 	aanbod	van	bestaande,	nieuwe	en	vernieuwde	

 modules via www.betavaknlt.nl 

Biologie, natuurkunde , scheikunde

2012 •	 	publicatie	nieuwe	examenprogramma’s	door	het	
Ministerie

•	 	publicatie	syllabi	CE	en	handreikingen	SE	door	CvE,	
respectievelijk SLO

•	 	regionale	vaksteunpunten,	vakverenigingen	en	APS	
bieden een professionaliseringsaanbod

•	 	november:	methodes	voor	klas	4	ter	beoordeling	
 beschikbaar

2013 •	 	landelijke	start	nieuwe	examenprogramma’s	in	klas	4
•	 methodes	voor	andere	leerjaren	beschikbaar

2015 •	 eerste	landelijke	examens	nieuwe	programma’s	havo
•	 	eenmalig	landelijke	bezemexamens	oude	program

ma’s havo

2016 •	 eerste	landelijke	examens	nieuwe	programma’s	vwo
•	 	eenmalig	landelijke	bezemexamens	oude	program

ma’s vwo

“Accepteer 

van jezelf dat 

het  tijd kost”
Kees Tijdink, scheikunde
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Hieronder vindt u een aantal bronnen die aangeven 
wat de verplichte veranderingen zijn, respectievelijk 
een aanbod waaruit de school haar eigen uitwerking 
kan kiezen. Elk van de bronnen, zodra beschikbaar, 
kunt u vinden op de website www.betanova.nl. 
Alleen voor de methodes van de uitgevers moet u bij 
de uitgevers zelf zijn, of later bij de boekverkopers. 

Hoe kunt u zich met dit aanbod het best op de invoe
ring voorbereiden? Het schema ‘Vragen bij invoering’ 
benoemt per type activiteit een aantal vragen die u 
met collega’s langs kunt lopen. De vragen kunnen 
helpen bij het inventariseren van mogelijke acties 
voor uzelf of uw school. Sommige vragen kunt u of 
kan uw vaksectie of schoolleiding alleen zelf beant
woorden, voor andere biedt deze brochure informa
tie, en de bronnen die hierin genoemd worden. Zie 
ook www.betanova.nl, voor links naar de verschil
lende bronnen. 

Invoering bij u op school
Invoering van de vernieuwde bètavakken is een proces 
waarbij veel partijen betrokken zijn en waarin ieder 
een eigen rol heeft. In het welslagen van de invoering 
spelen scholen en docenten een essentiële rol. 

1  Pilotlesmodules en  examenopgaven zijn gebaseerd op de conceptexamenprogramma’s en zullen niet geheel op de definitieve programma’s 
aansluiten. Zie www.betanova.nl/lesmateriaal en www.betanova.nl/examens.

Zaken die van belang zijn voor de invoering van de nieuwe programma’s

Verantwoordelijke  
organisatie

Inhoud

Examenprogramma Ministerie	van	OCW Beschrijft de exameneisen voor CE en SE in de vorm van globale 
eindtermen en stelt deze vast.

Syllabus voor CE College voor Examens Geeft specificaties van de eindtermen die in het CE kunnen 
worden geëxamineerd (NB: er is geen syllabus voor NLT omdat dit 
vak alleen een SE kent).

Voorbeeldexamens 
voor CE

College voor Examens Geven een beeld van de wijze waarop de nieuwe CEeind termen 
getoetst worden; de opgaven komen uit de  examens voor de 
pilotscholen aangevuld met nieuwe opgaven; zij komen in de loop 
van 2013 beschikbaar als oefenmateriaal.

Handreiking voor SE SLO De handreiking is een hulpmiddel bij de invulling van het SE, en 
geeft voorbeelduitwerkingen van de verschillende SEeindtermen 
en voor het PTA, alsmede de mogelijkheden van samenwerking 
tussen de verschillende bètavakken; naast de handreikingen per 
vak is een bètavakoverstijgende handreiking beschikbaar.

Leermiddelen Uitgevers, digitale aan
bieders, scholen zelf

Schoolboeken voor de vernieuwde examenprogramma’s, op 
termijn ook digitaal materiaal via de database van  VOcontent; 
scholen kunnen ook eigen lesmateriaal ontwikkelen; het materi
aal uit de pilots is beschikbaar ter oriëntatie en voor gebruik in het 
eigen onderwijs en  na toestemming van de rechthebbende  voor 
doorontwikkeling in nieuwe methodes1.

Professionaliserings
aanbod

Regionale	steunpunten,	
vakverenigingen, NVON, 
APS, vakconferenties (NIBI, 
WND, Woudschoten, NLT, 
wiskunde), uitgevers

Cursussen en trainingen in nieuwe of vernieuwde vak inhoud en 
didactiek, docentnetwerken, soms in een combinatie met het 
maken van eigen lesmateriaal door docenten; gebruikersbijeen
komsten over methodes.

Ondersteuning bij 
profilering

Regionale	steunpunten,	
Platform Bèta Techniek

Regionale	netwerken	voor	scholen	met	een	programma	voor	
bètatalent; experts, kennisuitwisseling, netwerken en een 
online portal in het programma School aan Zet, met name het 
aandachtsgebied Bèta/Wetenschap en techniek sluit aan bij de 
vernieuwingen. 
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Vragen bij invoering

Vragen vooral voor…
Schoolleiding Vaksecties Docenten

Uitwerking van 
de examen
programma’s

Hoe bereiden we ons voor 
op invoering van de nieuwe 
examenprogramma’s voor 
NLT (in 2012), biologie, 
natuurkunde en scheikunde (in 
2013) en wiskunde (in 2015)?

Welke uitwerking heeft de 
invoering van de nieuwe 
examenprogramma’s op onze 
organisatie:
•	 	voorbereiding	op	een	goede	

keuze door leerlingen in de 
onderbouw

•	 	organisatorische	
aanpassingen in de 
bovenbouw?

Welke inspanningen worden 
gevraagd van onze docenten 
en TOA’s? Welke steun kunnen 
we daaraan verlenen: taken, 
uren, een bètacöordinator?

Welke mogelijkheden biedt 
de vernieuwing tot bètabrede 
vakinhoudelijke afstemming?

Wat kunnen we gezamenlijk 
oppakken nu de vaardigheden 
voor alle bètavakken 
eensluidend zijn geformuleerd?

Gaan we inhoud van de 
verschillende vakken in 
samenhang aanbieden? Welke 
onderdelen kiezen we daarvoor, 
hoe organiseren we dat? 

Wat gaat er mogelijk veranderen 
voor de secties? Hoe laten we 
dit weten aan schoolleiding, 
leerlingen en ouders?

Hoe zorgen we voor voldoende 
TOAondersteuning?

Wat gaat er veranderen voor 
mijn vak? Welke onderdelen zijn 
nieuw, wat verdwijnt of wordt 
minder? 

Hoe wil ik de SEonderwerpen 
uitwerken? 
•	 	Welke	inhoud,	welk	type	

activiteiten?
•	 	Waar	vind	ik	suggesties	voor	

uitwerkingen?

Voor welke onderwerpen of 
activiteiten voorzie ik een 
andere didactische aanpak dan 
ik gewend ben?
•	 	Waar	kan	ik	die	onderwerpen	

vinden?
•	 	Hoe	kom	ik	aan	didactische	

suggesties?

Hoe plan ik de verschillende 
onderdelen per leerjaar?

Welke bijdrage kan ik leveren 
aan de doelstellingen van de 
vernieuwingen? Denk aan:
•	 	aansluiting	bij	hoger	

onderwijs en wetenschap;
•	 relevantie	voor	leerlingen;
•	 	samenhang	binnen	en	

tussen de bètaprogramma’s;
•	 	uitvoerbaarheid	binnen	de	

beschikbare uren?
Wat doe ik al, waar wil ik verder 
in gaan?
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Vragen vooral voor…
Schoolleiding Vaksecties Docenten

Aansluiting Welke	consequenties	
hebben de nieuwe 
examenprogramma’s voor de 
instroom vanuit mavo/ vmbo?

Hoe kunnen we de overstap 
van 5havo naar 5vwo 
ondersteunen nu de 
programma’s onderling meer 
zijn gaan verschillen?

Hoe gaan we om met de 
verhouding van ANW tot 
de vernieuwde andere 
bètavakken?

Hoe gaan we om met de 
verschillen tussen leerlingen 
in voorkennis vanuit de andere 
bètavakken (door verschillen in 
profielen en in vakkenkeuze)?

Toetsing (CE en SE) Wanneer kunnen we nieuwe 
PTA’s opstellen?

In hoeverre passen onze 
huidige PTA’s op de nieuwe 
programma’s?

Mogen	we	onze	PTA’s	globaler	
invullen zodat we ervaring op 
kunnen doen met de uitvoering 
ervan?

Welke PTAvoorbeelden zijn 
wanneer beschikbaar?

Hoe houden we in de nieuwe 
programma’s rekening met: 
•	 	exameneisen	en	slaag-/

zakregelingen?
•	 	eisen	wat	betreft	taal	en	

rekenen?

Bij natuurkunde: welke 
plek krijgen de voor het CE 
uitgesloten onderwerpen in de 
PTA’s?

Welke CEvoorbeeldvragen 
zijn al beschikbaar, uit pilot
examens of op andere wijze?

Welke andere soorten 
toetsvoorbeelden zijn er onder 
andere bij:
•	 nieuwe	onderwerpen?
•	 SE-onderwerpen?
•	 	onderzoeken,	ontwerpen,	

modelleren?

     “Het vwo is meer  

wetenschappelijk gericht  
       geworden, dat is wel heel mooi”

Pier Siersma, natuurkunde
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Vragen vooral voor…
Schoolleiding Vaksecties Docenten

Leermiddelen Hoeveel budget hebben we 
beschikbaar voor nieuwe 
leermiddelen (methodes, 
practicummateriaal)?

Welke nieuwe materialen zijn 
wanneer beschikbaar?

Welke mogelijkheden hebben de 
verschillende secties om nieuwe 
materialen met elkaar af te 
stemmen?

Op grond van welke criteria 
kiezen we voor een bepaalde 
methode?

Wat voor materiaal gaan we zelf 
eventueel nog ontwikkelen? In 
hoeverre gebruiken we pilot
lesmateriaal?

Welk nieuw materiaal is nodig 
voor practica? (passend bij de 
vaardigheden onderzoeken, 
ontwerpen en modelvorming)

Welke methode past het best bij 
mijn didactische voorkeur?

Welke keuzes heb ik in de SE
domeinen?

In welke boeken vind ik 
SEuitwerkingen van mijn 
voorkeur?

In welke andere bronnen 
kan ik voorbeelden van SE
uitwerkingen vinden?

Professionalisering Op welke manier kunnen we 
bijdragen aan de ontwikkeling 
van onze docenten, TOA’s 
en coördinatoren met 
betrekking tot de nieuwe 
examenprogramma’s?

Hoeveel budget en tijd 
reserveren we voor de 
benodigde professionalisering?

Uit welke bronnen 
kunnen we de kosten voor 
professionalisering (mede) 
dekken?

Welke afspraken hebben 
we als vaksectie over 
professionalisering? 

In hoeverre kennen we het 
professionaliseringsaanbod?

Welke professionalisering doen 
we intern, welke extern?

Welke professionalisering doen 
we individueel, welke met 
de vaksectie, welke met de 
bètasecties samen?

Op welke onderdelen 
(vakinhoudelijk/didactisch) 
heb ik behoefte aan verdere 
professionalisering? 

Welk professionaliserings
aanbod is er op mijn vakgebied: 
•	 vanuit	de	vakvereniging?
•	 	vanuit	regionale	

steunpunten?
•	 vanuit	APS?
•	 vanuit	vakconferenties?

Aan welke professionalisering 
ga ik deelnemen? 

“Er wordt meer samenhang  

            gecreëerd door te werken met  

       grotere contexten”
Peter Visser, biologie
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Een regelmatig bezoek aan deze site is de simpelste 
manier voor u om op de hoogte te blijven van de 
voortgang. U vindt er naast het nieuws met name 
ook de examenprogramma’s, syllabi, handreikingen, 

lesmateriaal en examens die voor de pilotjaren zijn 
ontwikkeld, evalua ties van de pilotervaringen en 
eindadviezen van de vernieuwingscommissies. 
Verder bevat de site nuttige links naar andere 
bronnen.

De regionale bètasteunpunten onderhouden geza
menlijk een website waar het professionaliserings
aanbod te vinden is, doorzoekbaar per vak, regio en 
periode: www.betasteunpunten.nl.	Meer	over	de	
steunpunten vindt u verderop in deze brochure.

Financiering

Op de hoogte blijven

De kosten van professionalisering en profilering 
 kunnen mede gefinancierd worden uit de presta-
tiebox. Het NVON-bureau kan u hierover adviseren. 
De regionale steun punten brengen in hun aanbod 
ook middelen in uit het hoger onderwijs en van het 
 Platform Bèta Techniek. Zo kunnen zij een lagere 
 bijdrage van de scholen vragen. 

SLO informeert u over de ontwikkelingen rond de in-
voering door bijdragen aan vakconferenties en samen-
werking met de regionale steunpunten en geeft door 
middel van de website www.betanova.nl een actuele 
beschrijving van de stand van zaken. 

Sommige regionale steunpunten kennen ook de 
mogelijkheid dat scholen zich tegen een vaste 
bijdrage aansluiten en korting krijgen op de activitei
ten. Het programma School aan Zet van het Platform 
Bèta Techniek biedt bepaalde expertise aan, de 
school moet de eigen personele inzet zelf financie
ren. Ook daar is de prestatiebox een bron voor. 
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Ontwikkelproces van de nieuwe 
programma’s

Vernieuwingscommissies en pilots
In de jaren 2004 en 2005 heeft de minister van OCW 
vernieuwingscommissies voor de verschillende vak
ken ingesteld. De vernieuwingscommissies hebben 
visiedocumenten opgesteld en met docenten in de 
betreffende vakken besproken. Na die gespreksronde 
zijn de conceptexamenprogramma’s opgesteld. 
Voor de bestaande vakken die nieuwe programma’s 
zouden krijgen (biologie, natuurkunde, scheikunde 
en wiskunde) zijn  conceptexamenprogramma’s in 
pilots uitgeprobeerd op scholen. Dat gebeurde tus
sen 2007 en 2010, voor wiskunde loopt de pilot nog 
t/m 2012. Voor deze praktijktests is voor alle vakken 
pilotlesmateriaal ontwikkeld. Voor de leerlingen 
van de pilotscholen werden eigen centrale examens 
ontwikkeld, op basis van werkversies van syllabi bij 
de concept programma’s.

De vernieuwingscommissies hebben de uitwer
kingen van de conceptprogramma’s voortdurend 
geëvalueerd aan de hand van de ervaringen van de 
pilotdocenten. Voor het nieuwe vak NLT zijn evalua
ties uitgevoerd onder de docenten van de circa 200 
scholen die dit vak gingen uitvoeren. Los daarvan 
heeft de afdeling Onderzoek & Advies van SLO op 
verzoek van OCW een onafhankelijke evaluatie 
uitgevoerd, gericht op haalbaarheid, uitvoerbaarheid 
en toetsbaarheid van de programma’s. Alle evalu
atiegegevens zijn gebruikt bij de bijstelling van de 
conceptexamenprogramma’s. 

Begin 2011 zijn de examenprogramma’s voor de 
natuurwetenschappelijke vakken in eindadviezen 
aan de minister aangeboden, samen met een notitie 
van de vier commissies die de samenhang tussen 
verschillende vakken beschrijft. De minister heeft na 
het inwinnen van advies besloten de programma’s 
in te voeren, met bijstellingen van technische aard 
en kleine aanpassingen naar aanleiding van de 
syllabus ontwikkeling. Zij heeft het College voor 
 Examens (CvE) en SLO opdracht gegeven respec
tievelijk syllabi voor het CEdeel en handreikingen 
voor het SEdeel te ontwikkelen. Het CvE heeft 
conceptversies van deze syllabi vanaf eind 2011 in 
een raadpleging aan het veld voorgelegd, gericht op 
eenduidigheid in interpretatie en uitvoerbaarheid. 
De raadplegingen leidden begin 2012 tot bijstel
lingen aan de syllabi en enkele kleine aanpassingen 
aan de examenprogramma’s zelf, en daarmee tot 
hun definitieve versies. In de loop van 2011 waren 
inmiddels de uitgevers begonnen met het schrijven 
van hun nieuwe methodes. Zo kunnen voor biologie, 
natuurkunde en scheikunde de nieuwe programma’s 
in 2013 ingevoerd worden. 

Het schema hiernaast geeft de stappen van het 
ontwikkel proces voor biologie, natuurkunde en 
scheikunde weer. Voor wiskunde loopt de pilot nog 
t/m het schooljaar 20112012 en ligt het schema twee 
jaar verder in de tijd, met invoering dus in 2015.

Voor het vak NLT, dat alleen een schoolexamen 
kent, zijn in 2007 circa 200 scholen met een eerste 
versie van een programma gaan werken, op basis 
van gecertificeerde modules. Ervaringen daarmee 
hebben tot bijstelling van het examenprogramma 
geleid, ook dat is begin 2011 aan de minister aange
boden. Het bijgestelde NLTprogramma wordt vanaf 
augustus 2012 van kracht in leerjaar 4.  
Het gecertificeerde lesmateriaal is te vinden op 
www.betavak nlt.nl, evenals de curriculumcheck. 

Achtergrondinformatie
De volgende onderdelen van deze brochure geven 
u achtergrondinformatie over de ontwikkeling en 
 invoering van de nieuwe examenprogramma’s. 

20042005 •	 	Ministerie	van	OCW	geeft	opdracht	tot	het	
opstellen van nieuwe examenprogramma’s.

•	 	Vernieuwingscommissies	stellen	na	discussie	met	
het veld aan de hand van visiedocumenten de 
conceptexamenprogramma’s op met als basis:

  actualiteit en relevantie;
  samenhang;
  contextconceptbenadering;
  aansluiting op het hoger onderwijs. 

20072010 •	 	Pilotscholen	testen	of	de	examenprogramma’s	
haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar zijn met behulp 
van:

  werkversies syllabi;
  concepthandreikingen;
  experimenteel lesmateriaal;
  experimentele examens.
•	 	SLO	en	vernieuwingscommissies	evalueren	of	

de programma’s in de pilotpraktijk voldoen aan 
de gestelde doelen en de algemene eisen van 
haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid.

•	 	Vernieuwingscommissies	stellen	de	
conceptprogramma’s bij en brengen advies uit aan 
de minister.

20112012 •	 Syllabuscommissies	van	CvE	schrijven	syllabi.
•	 SLO	schrijft	handreikingen.
•	 	Uitgevers	werken	aan	nieuwe	boeken.
•	 	Steunpunten	ontwikkelen	

professionaliseringsaanbod.
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Een paar ervaringen van pilotdocenten

Vakkenbreed •	 	Je	kunt	de	programma’s	in	meerdere	of	mindere	mate	vanuit	contexten	uitwerken,	daarin	kun	je	je	
eigen voorkeur volgen.

•	 	In	elk	van	de	nieuwe	programma’s	gaat	het	er	om	meer	betekenis	te	geven	aan	het	onderwijs.	
•	 	De	nieuwe	programma’s	zijn	globaler	dan	die	van	vóór	2007,	de	invulling	is	sneller	veranderbaar	en	

actualiseerbaar. Ze bevatten ten opzichte van de huidige programma’s ook nieuwe onderwerpen. 
Nieuwe contextgebieden brengen nieuwe wetenschap naar voren, de actualisatie van lesstof geeft de 
docent een boost, en leerlingen komen eerder in aanraking met dingen uit de praktijk.

•	 	Het	pilotmateriaal	met	contexten	motiveert	de	leerlingen.	In	de	les	zijn	de	leerlingen	van	de	pilot	
actiever en gemotiveerder, thuis doen ze overigens nog steeds even weinig.

•	 	Samenhang	en	aantrekkelijk	onderwijs	kunnen	ook	met	de	oude	programma’s	bereikt	worden,	maar	de	
nieuwe onderwerpen dragen wel degelijk bij aan enthousiasme en aantrekkelijk onderwijs.

•	 	De	leerlingen	lijken	de	programma’s	interessanter	te	vinden	dan	we	bij	de	oude	programma’s	merkten.	
Ze waren goed aan het werk.

•	 	Er	zijn	allerlei	vakoverstijgende	lessenseries	mogelijk,	bijvoorbeeld	over	planten	(sk/bio)	of	sport	
(na/wi). De nieuwe programma’s zijn er handig voor, omdat daarmee overeenkomstige contexten 
beschikbaar zijn. 

•	 	NLT	kan	verschillende	functies	vervullen	als	er	vanuit	bètavakken	met	contexten	wordt	gewerkt,	
bijvoorbeeld verbredend en verbindend, maar ook verdiepend.

Biologie •	 	De	inhoud	is	niet	zozeer	vernieuwd	wat	betreft	de	concepten	zelf,	maar	vooral	wat	betreft	ordening	in	
het programma en de koppeling aan contexten.

•	 	Het	examenprogramma	geeft	een	nieuwe	en	heldere	structuur	aan	de	biologische	concepten.
•	 	Werken	met	contexten	doorsnijdt	de	‘standaard’-indeling:	het	brengt	verbanden	aan	in	het	gebruik	van	

concepten in verschillende systeemniveaus.

Natuurkunde •	 	De	vernieuwing	zit	hem	vooral	in	de	vakinhoud,	met	nieuwe	onderwerpen	en	met	een	verschuiving	
naar meer conceptuele behandeling en toetsing en minder invullen van formules. 

•	 De	keuzemogelijkheden	in	SE-domeinen	zijn	een	vooruitgang.
•	 	NG-leerlingen	hebben	soms	moeite	met	de	nadruk	op	conceptuele	diepgang	in	het	nieuwe	

programma, ook de verbinding leggen met contexten vinden ze lastig. 

Scheikunde •	 	In	de	scheikundepilot	was	het	heen	en	weer	denken	tussen	concepten	en	contexten	belangrijk.
•	 	De	ruime	aandacht	voor	practicum	en	voor	de	micro-macrobenadering	is	als	positief	ervaren.

Ervaringen uit de pilots
Docenten en leerlingen van de pilotscholen werkten 
met lesmodules die speciaal bij de conceptexamen
programma’s waren ontwikkeld, soms in combinatie 
met bestaande methodes. Hun ervaringen werden 
gebruikt om de conceptprogramma’s bij te stellen en 
leverden ook informatie op voor de auteurs van nieu
we syllabi, handreikingen, examens en lesmateriaal. 
Ervaringen en evaluatieresultaten zijn beschreven in 
de rapportages van de vernieuwingscommissies en 
de afdeling Onderzoek & Advies van SLO.

      “De samenwerking   

             gaf de docenten   

 visie en zelfvertrouwen”
Anco	van	Moolenbroek,	rector

BrochureBetavakken3.indd   12 5/25/12   16:45 PM



13

Multipilots
Sommige pilotscholen hebben een examenprogramma 
voor één vak uitgetest, andere scholen deden twee of drie 
vernieuw de programma’s tegelijk. Bij deze laatste categorie, 
de multipilotscholen, is gekeken naar de voorwaarden voor 
samenwerking tussen de vakken. Op alle multipilotscholen 
kreeg de samenhang in het bètaonderwijs een behoorlijke 
impuls door het tegelijkertijd bezig zijn met nieuwe pro
gramma’s. Duidelijk werd dat het vooral gaat om de samen
hang die de leerlingen ervaren. Dat kan op meer manieren 
bereikt worden dan door het afstemmen van onderwerpen op 
elkaar, bijvoorbeeld ook door een didactiek die leerlingen meer 
inhoudelijk en diepgaand betrekt. De inzet van de docenten 
bleek de essentiële voorwaarde voor samenhang. Steun van 
de schoolleiding en een positief klimaat in de school kunnen 
daarbij het verschil maken. Curriculumanalyses, vakoverstij
gend lesmateriaal en adviezen voor afstemming zijn waarde
vol zodra het pad naar afstemming is ingeslagen, maar zulke 
documenten alléén zijn nog niet voldoende om de afstem
ming op gang te brengen. 

De gelijktijdige invoering van meerdere vernieuwde examen
programma’s blijkt door geen enkele multipilotschool als een 
probleem ervaren te zijn. Docenten ervoeren het feit dat ook 
andere vakken binnen de school aan vernieuwingen werkten 
juist als een ondersteuning.

Het volledige verslag van de multipilotervaringen, evenals les
modules en curriculumanalyses die in de multipilot gebruikt 
zijn, vindt u op www.betanova.nl/documentatie/multipilots.

Lesmateriaal en examenopgaven uit de pilots 
U kunt bij de invoering op uw school profiteren van de 
ervaringen tijdens de pilot met het geproduceerde voorbeeld
lesmateriaal en van de examenopgaven uit die jaren. 2 

 Leerlingen van de pilotscholen doen sinds 2009 (havo) of 2010 
(vwo) een eigen examen. Hun examenopgaven bieden samen 
met de voorbeeldopgaven uit de syllabi een goede oriëntatie 
op wat er in de definitieve examens verwacht kan worden. U 
vindt de examenopgaven op www.betanova.nl/examens. Voor 
lesmateriaal bij de definitieve programma’s zijn de uitgevers 
inmiddels bezig methodes te schrijven, maar zeker zolang die 
nog niet beschikbaar zijn, biedt het lesmateriaal uit de pilots 
een goede oriëntatie op de nieuwe programma’s. Het is te 
 vinden via www.betanova.nl/lesmateriaal, daar staan ook 
links naar de methodesites van de uitgevers.

DUDOC: promotieonderzoek van docenten
In de pilotperiode is ook een programma van promotieonder
zoeken van start gegaan dat in deeltijd wordt uitgevoerd door 
circa twintig docenten, het DUDOCprogramma (Didactisch 
Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van 
de bètavakken). De eerste groep startte in 2007, de tweede 
in 2008, en de eerste promoties zijn inmiddels een feit. Dit 
programma was geen onderdeel van de pilotactiviteiten, maar 
de onderzoekers maakten wel gebruik van de activiteiten en 
ervaringen van pilotdocenten. De onderzoeksthema’s van DU
DOC zijn breder en reiken verder dan concrete vragen uit de 
vernieuwingspilots. Ze gaan bijvoorbeeld over het ontwerpen 
van contextconceptlessen, de mogelijkheden van docent
ontwikkelteams en didactische strategieën voor verschillende 
onderwerpen, zoals: leren onderzoeken, redeneren, evolutio
nair denken. 

Meer	informatie	vindt	u	op	www.dudocprogramma.nl. Er zal 
geen vervolg van dit programma zijn, het is wel een inspiratie
bron voor docenten die langs een andere weg een dergelijk 
onderzoek zouden willen uitvoeren, bijvoorbeeld met steun 
van hun schoolbestuur.

Concepten in contexten 
De opdracht aan de vernieuwingscommissies was het 
ontwikkelen van examenprogramma’s die concepten en 
vaardigheden benoemen en deze plaatsen in voor leerlingen 
aansprekende leefwereld , beroeps en wetenschappelijke 
contexten. Die koppeling van concepten aan contexten kreeg 
de naam contextconceptbenadering. 

Er zijn verschillende argumenten voor het gebruik van 
contexten in het bètaonderwijs, dat uiteindelijk gericht is op 
het leren van concepten, de grondslag van de verschillende 
vakken. 
•	 	De	kracht	van	concepten	-	een	aanduiding	voor	begrippen,	

modellen, theorieën  is dat zij verschijnselen verklaren en 
voorspellen in heel verschillende situaties. Leerlingen leren 
een concept pas goed kennen als ze het in een paar van die 
situaties leren gebruiken. Contexten kunnen zo het leren 
van concepten versterken en verankeren, als brug tussen de 
verschijnselen en de concepten. 

Adviezen van pilotdocenten
•	 	Bekijk	de	lesmodules,	syllabi	en	examenopgaven	

uit	de	pilots.	Je	ziet	bijvoorbeeld	in	de	examens	een	
verandering in typen vragen van “bereken” naar “leg 
uit”. 

•	 	Er	zijn	allerlei	veranderingen,	maar	je	hoeft	niet	alles	
om te gooien. Ga na waar de veranderingen zitten 
en wat blijft. (Noot SLO: de syllabi en handreikingen 
bevatten tabellen met vergelijkingen van de 
programma’s)

•	 Gebruik	pilotdocenten	als	vraagbaak.
•	 	Ontwikkel	mee	aan	eigen	materiaal.	Dat	is	erg	

leerzaam, zelfs als je uiteindelijk niet alles gebruikt.
•	 	Maak	een	plan	voor	professionalisering	van	je	

vaksectie, liefst met de bètasecties gezamenlijk. 
Een schoolleider stelde: “Als docenten een goed 
scholingsplan voorstellen, is er beslist meer geld 
dan € 600 caoscholingsbudget per docent. Een 
goed plan betekent: hoogwaardige inhoud, een 
serie bijeen¬komsten, een netwerk van docenten 
van verschillende scholen en toegesneden op de 
doelstellingen en wensen van de school.” 

2  Pilotlesmodules en  examenopgaven zijn gebaseerd op de concept examenprogramma’s en zullen niet geheel op de definitieve  programma’s 
aansluiten.
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•	 	Een	context-conceptbenadering	biedt	leerlingen	zicht	
op het gebruik van wetenschappelijke kennis in actuele 
ontwikkelingen. Dat kan bijdragen aan een realistische 
beeldvorming over bèta/techniek en meer leerlingen 
 motiveren tot een keuze van een bèta/techniekstudie. 

•	 	Gemeenschappelijke	contexten	bieden	mogelijkheden	om	
samenhang tussen vakken vorm te geven.

•	 	Verschillen	tussen	havo-	en	vwo-leerlingen	kunnen	goed	
tot uitdrukking komen in het gebruik van verschillende 
contexten, bij havo meer beroepsgerichte en bij vwo meer 
wetenschappelijke contexten. 

De vormgeving van een contextconceptbenadering is voor 
een groot deel een zaak voor de docenten zelf. Zij zijn het die 
de detaillering kiezen van concepten en vaardigheden, de 
concrete contexten waarin ze die concepten behandelen en de 
didactische werkvormen voor leerlingactiviteiten.

Concrete contexten schrijven de examenprogramma’s slechts 
een enkele maal voor, meestal noemen zij gebieden waar
binnen die contexten gezocht moeten worden. Voorbeelden 
daarvan zijn:
•	 	contexten	op	het	gebied	van	gezondheid,	sport	en	voeding	

(typering van contexten bij biologiehavo: stofwisseling van 
het organisme); 

•	 	levende	systemen	(contextgebied	bij	natuurkunde-vwo:	
biofysica) of van medische beeldvorming (concrete context 
bij natuurkundehavo en vwo:  medische beeldvorming);

•	 	context	van	duurzaamheid		(contextgebied	bij	scheikunde-
havo en vwo: energieomzettingen).

Ook daar waar de examenpro
gramma’s open laten om welke 
contexten het zou moeten gaan, 
schrijven ze beheersing van concepten 
en vaardigheden in contexten voor. 
Een voorbeeld is de formulering van 
eindterm 5 in de examenprogramma’s 
voor elk bètavak: “De kandidaat kan 
in contexten vraagstellingen analy
seren, gebruik makend van relevante 
begrippen en theorie, vertalen in een 
vakspecifiek onderzoek, dat onder
zoek uitvoeren, en uit de onderzoeks
resultaten conclusies trekken. De 
kandidaat maakt daarbij gebruik van 
consistente rede neringen en relevante 
rekenkundige en wiskundige vaar
digheden.”

De in examenprogramma’s voor
geschreven contexten of context
gebieden zijn net als concepten en 
vaardigheden gekozen omdat ze van 
belang worden geacht als inhoud 
van de vakken, als onderdeel van het 
wat. De hoevraag is aan docenten en 
auteurs, zij gaan over de uitwerking in 
lesmateriaal en in de klas zelf. Daarin 
hebben zij ook ruimte voor verdere 
detaillering van de watvraag. Alleen 
al de diversiteit binnen de voorbeeld
lesmaterialen van de vakvernieu
wingscommissies laat zien dat die 
didactische aanpak allerlei vormen 
kan krijgen. 

Een praktisch hulpmiddel bij inhoudelijke uitwerking en didac
tische vormgeving kan het contextconceptvenster zijn. Dat 
venster classificeert een lessenreeks of een curriculum aan 
de hand van de vraag: wordt de selectie van de inhoud vooral 
bepaald door concepten, of vooral door een context? Vervol
gens wordt eenzelfde vraag over de inrichting (waaronder 
de leeractiviteiten) van het lesmateriaal gesteld: is die vooral 
vanuit de conceptuele structuur bepaald of vooral vanuit een 
context? 

Deze vragen leiden tot vier typen contextconceptbenadering 
(zie ook de figuur Contextconceptvenster):
A.  Verschillende contexten worden gebruikt als adhoc 

 illustraties van al eerder gekozen concepten (bijvoorbeeld 
trillingen laten zien met behulp van een gitaartoon op de 
oscilloscoop).

B.  Een verbindende context brengt een pragmatische 
samenhang aan in een groep al eerder gekozen concepten 
(bijvoorbeeld concepten uit het gebied van trillingen en 
golven worden steeds in verband gebracht met het thema 
Muziek).

C.  Een context staat centraal, en dient als vraagstelling en 
 selectiecriterium voor concepten (bijvoorbeeld centrale 
vraag “Hoe hoor je geluid?”).

D.  Een context staat op afstand, de inrichting van het mate
riaal wordt bepaald door de conceptuele structuur (dit zien 
we vooral in het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld waar con
cepten niet meteen in een context staan, maar uiteindelijk 
samenkomen in de kennis van een geluidstechnicus).

Contextconceptvenster. De vlekken geven contexten aan, de blokjes concepten, 
donker gekleurde staan voor de concepten die voor de leerinhoud geselecteerd zijn.
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Uitvoerige informatie over deze methode voor de beschrijving 
van de wisselwerking tussen contexten en concepten in les
senseries vindt u op www.betanova.nl/documentatie/context. 
Daar kunt u ook documentatie van de vernieuwingscommis
sies over de contextconceptbenaderingen downloaden.
 

Regionale steunpunten 
De afgelopen jaren zijn door het hele land netwerken van 
voscholen, universiteiten en hogescholen ontstaan voor de 
bètavakken: biologie, informatica, natuurkunde, NLT, O&O, 
scheikunde en wiskunde. De regionale steunpunten van NLT 
bestaan het langst, maar ook voor de andere bètavakken zijn 
inmiddels steunpunten ingericht, per regio gebundeld in brede 
regionale steunpunten.

Doelstellingen van deze steunpunten zijn:
•	 	blijvende	professionalisering	van	docenten	in	het	voort

gezet en hoger onderwijs ondersteunen;
•	 	blijvende	ontwikkeling	van	het	onderwijs	in	de	bètavakken	

bewerkstelligen;
•	 	aansluiting	tussen	vo	en	ho	bevorderen	en	zo	bijdragen	aan	

het studiesucces in het hoger onderwijs.

In de volgende regio’s zijn inmiddels steunpunten voor de 
verschillende bètavakken opgericht:
•	 Noord-Holland	en	Flevoland
•	 Zuid-Holland
•	 Eindhoven
•	 Noordelijke	provincies	
•	 Nijmegen	
•	 Oost
•	 Utrecht
•	 Wageningen	
•	 Zeeland
•	 Limburg
De samenwerkingsverbanden breiden zich nog uit. Het 
overzicht wordt geactualiseerd op www.betasteunpunten.nl/
steunpunten. Daar vindt u de contactgegevens en activiteiten 
van de verschillende steunpunten. 

Voordelen voor scholen
Deelname in een breed regionaal steunpunt heeft voor 
een school grote voordelen. De school heeft zo invloed 
op koers, kwaliteit en het jaarlijkse programma van de 
verschillende vaksteunpunten. De professionalisering 
van de docenten gaat een stuk dieper dan een 
enkele nascholing op nieuwe onderwerpen. Een 
goed voorbeeld is dat van de docentontwikkelteams, 
waarin docenten en TOA’s van verschillende scholen 
uit de regio gezamenlijk delen van het curriculum 
voorbereiden. Een ander voordeel is het opbouwen van 
een scholennetwerk waarin men ervaringen kan delen 
en elkaars good practices kan gebruiken.

Een breed regionaal steunpunt bundelt steunpunten voor de 
verschillende bètavakken. De belangrijkste kenmerken zijn: 
•	 	Het	steunpunt	is	een	samenwerkingsverband	tussen	

voscholen, een of meer universiteiten en een of meer 
hogescholen – op het niveau van de betrokken faculteiten. 
Het heeft draagvlak in zijn regio in het vo en het ho en 
 onderhoudt er contacten met het bedrijfsleven. Het heeft 
een penvoerder die het steunpunt als rechtspersoon ver
tegenwoordigt. Het maakt zijn doelen zichtbaar in aan
sluitingsactiviteiten tussen voscholen en hoinstellingen, 
onder andere in een aanbod voor leerlingen van vwo en 
havo en voor docenten in vo en ho. 

•	 	Het	steunpunt	neemt	deel	aan	gezamenlijke	kwaliteits-
ontwikkeling en  borging voor de steunpunten, onder meer 
door in samenspraak met zijn doelgroepen bij te dragen 
aan de ontwikkeling van criteria en aan de uitvoering van 
periodieke audits.

Landelijke samenwerking van de steunpunten biedt efficiency
winst in het delen van inhoudelijke expertise, productontwik
keling, organisatiemodellen, en dergelijke. Kwaliteit kan 
worden ontwikkeld en geborgd door collegiale uitwisseling en 
audits. 

Het aanbod varieert van cursussen tot leergemeenschappen, 
voor docenten en TOA’s. Het aanbod is, sorteerbaar per vak, per 
regio en per periode, te vinden op www.betasteunpunten.nl/
activiteiten. 
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Meer over vernieuwing 
 examenprogramma’s 
 bètavakken havo/vwo
Op zoek naar meer informatie over vernieuwing van de bètavakken? 
Dan verwijzen we u graag door naar onderstaande websites.

www.betanova.nl 
Alle informatie over nieuwe examenprogramma’s, handreikingen, 
examens, rapportages van de vernieuwingscommissies, materiaal 
uit de pilots, enzovoort, kunt u vinden op deze website die SLO voor 
de bètavakvernieuwingen heeft ingericht. Ook deze brochure is daar 
downloadbaar (alle links zijn daarin interactief).

www.betasteunpunten.nl 
De regionale bètasteunpunten onderhouden gezamenlijk een web
site waar het professionaliseringsaanbod te vinden is, doorzoekbaar 
per vak, regio en periode: www.betasteunpunten.nl. 

www.betavaknlt.nl 
Deze site is opgezet door het Landelijk Coördinatiepunt NLT en is 
bestemd voor docenten, schoolleiders, decanen en leerlingen. U 
vindt er informatie over de ontwikkeling en invoering van NLT vanaf 
2007, zoals officiële documenten, registratieformulieren en aankon
digingen. U vindt er tevens het gecertificeerde lesmateriaal en de 
 curriculumcheck.

www.cve.nl 
Informatie over examenprogramma’s, CEsyllabi en eventuele uitslui
tingen vindt u op deze site. Ook de experimentele centrale examens 
zijn via deze site beschikbaar.

www.nvon.nl 
Het bureau van NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in 
de Natuurwetenschappen) kan u onder meer helpen met informatie 
over professionalisering en over de prestatiebox.

De brochure Vernieuwing examenprogramma’s bètavakkenhavo/vwo is 
een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
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