
Doe mee en verhelp het tekort aan  
bèta-docenten op het VO. 
Sluit je aan bij een van de vier challenges.

Leerlingenchallenge

Leerlingen (vmbo/havo/vwo) gaan aan de 
slag met duurzaamheid. Hier wordt door een 
interdisciplinair team van leerlingen, studenten, 
medewerkers en docenten aan gewerkt.

Opdrachtgevende school:
Stanislas Krakeelpolder 

Partners zijn:
Mondriaan, Hogeschool Inholland Delft, 
De Haagse Hogeschool, TU Delft,  
bedrijven Jet-Net & TechNet,  
VO-scholen
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Doe mee en verhelp het tekort aan  
bèta-docenten op het VO. 
Sluit je aan bij een van de vier challenges.

Opdrachtgevende school:
Da Vinci College Leiden

Partners zijn:
TU Delft, Universiteit Leiden,  
Hogeschool Leiden, De Haagse Hoge-
school, Hogeschool Rotterdam, In-
holland, Mondriaan

Meet the student

Eerstejaars studenten uit het vervolgonderwijs 
lopen minimaal 1 dag mee in het voortgezet 
onderwijs. Zo willen we het docent  schap zicht-
baar maken. Studenten hoeven niet specifiek 
bèta te zijn; de uit  daging is om meer diverse 
studenten van vervolg opleidingen te verleiden 
tot een baan in het voortgezet onderwijs.
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Een kijkje in de keuken

Met deze challenge willen we het beroeps-
beeld van de (bèta)docent sterk neerzetten. 
Duo’s van medewerkers uit het bedrijfsleven en 
onderwijs lopende gedurende 1 dag per week 
een jaar lang met elkaar mee, onder bege-
leiding van elkaar. De lerarenopleiding TU Delft 
begeleidt in didactiek en pedagogiek.
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Opdrachtgevende school:
Edith Stein College

Partners zijn:
 SCOL Leiden, bedrijfsleven, 
leraren opleiding(en).
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(oud-)Docenten als mentoren

Het idee van deze challenge is om 
pensionado’s uit het voortgezet en hoger 
onder wijs in te zetten als mentor en coach 
voor de community. Zij coachen studenten, 
zij instromers en beginnende docenten.
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Opdrachtgevende school:
Edith Stein College

Partners zijn:
onderwijsinstellingen in doorlopende 
leerlijn VO-MBO-HBO-WO
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