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Technologie is onlosmakelijk verbonden 
met alle aspecten van het dagelijks leven 
en ook met heel veel beroepen waar 
mbo-leerlingen naar uitstromen. Voor 
vmbo-leerlingen is het daarom van belang 
dat zij kennismaken met technologische 
ontwikkelingen en contexten, dat ze 
nadenken over hun eigen interesses en 
mogelijkheden hierin. Het Bèta Challenge 
Programma is bedoeld om vmbo-tl-
leerlingen zich hierin te laten ontwikkelen.
 
Bèta Challenge onderwijs wordt sinds 
2011 ontwikkeld door de scholen die 
zijn aangesloten bij het Bèta Challenge 
consortium, die in regionale netwerken 
kennis en ervaring uitwisselen en zich 
professionaliseren. Zij werken daartoe 
samen met het mbo, het regionale 
bedrijfsleven, met maatschappelijke 

organisaties en branche-organisaties. 
Dankzij die samenwerking werken 
leerlingen aan actuele en levensechte 
vraagstukken en maken zij kennis met het 
mbo en de arbeidsmarkt. Daarbij doen zij 
niet alleen kennis op, maar ontwikkelen ze 
ook competenties die bijdragen aan een 
succesvolle doorstroom naar het mbo en de 
arbeidsmarkt. 

Dat het concept waardevol is, wordt erkend 
door het onderwijsveld, het bedrijfsleven en 
het Ministerie van OCW. OCW heeft het Bèta 
Challenge Programma als basis genomen 
voor het concept-examenvak Technologie 
& Toepassing. Dit examenvak bevindt zich 
anno 2020 nog in een experimentele fase. 
Daarmee is het Bèta Challenge Programma 
een voorbeeld van praktijkgericht onderwijs 
avant la lettre. 

Missie 

De Bèta Challenge-scholen beogen vmbo-scholieren voor 

te bereiden op hun sociaal-maatschappelijk en economisch 

functioneren in complexe regionale contexten waarin 

technologie een dominante positie heeft.

 

 

Visie
Het toekomstig functioneren van leerlingen in complexe 

contexten vraag om cognitieve ontwikkeling, om competentie-

ontwikkeling en om zelfkennis. Dit leren doe je niet alleen en 

niet alleen op school. Ieder mens leert in relatie tot en met 

anderen en in nauwe relatie met zijn omgeving. Hierdoor wordt 

betekenisvol leren mogelijk gemaakt.  

 

Doelgroep
Het Bèta Challenge Programma richt zich op de praktisch 

ingestelde leerling in het huidige mavo (GL/TL) en 

havo-segment.

01  Inleiding
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In deze periode wordt een stevig fundament 
gelegd voor het functioneren van de (jong)
volwassene in de toekomst. Het Bèta 
Challenge Programma besteedt daarom 
aandacht aan de cognitieve ontwikkeling, 
de identiteitsontwikkeling én de persoonlijke 
vorming. We verzorgen ons onderwijs 
vanuit betrokkenheid bij de leerling, vanuit 
vertrouwen in zijn ontwikkelcapaciteit 
en vanuit oprechte aandacht voor elke 
leerling. We handelen vanuit respect voor 
ieders talent en erkenning van ieders 
ontwikkelpunten. 

Het Bèta Challenge Programma biedt door 
zijn praktijkgerichte, realistische opdrachten 
een onderwijskundige context waarin 
leerlingen ervaringen kunnen opdoen, 
hun eigen affiniteiten kunnen ontdekken, 
competenties kunnen ontwikkelen en zich 
actief kunnen oriënteren op de (regionale) 
arbeidsmarkt. Waar het Technasium en 
het Vakcollege hier een mogelijkheid bieden 
voor het havo/vwo en vmbo BB/KB, bestond 
er nog geen geïntegreerde leerweg op 
bèta-technisch gebied voor de vmbo TL/
GL-leerling. Bèta Challenge is in dit gat 
gesprongen.  

De doorstroom van het algemeen 
voortgezet onderwijs naar het middelbaar 
beroepsonderwijs verloopt niet altijd soepel. 
Het theoretische vmbo-programma sluit niet 
altijd voldoende aan op de vervolgstudie 
waarbij het hoge percentage switchgedrag 
en afstroom in de vervolgopleidingen van 
het mbo tekenend is. Het Bèta Challenge 
Programma biedt leerlingen de kans een 
richtingsgevoel te ontwikkelen. Hierbij spelen 
de geïntegreerde loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding, de samenwerkingen met het 
mbo en de arbeidsmarkt en de autonomie 
van de leerling binnen het leerproces een 
belangrijke rol. De leerling mag bijvoorbeeld 
op basis van zijn capaciteiten en affiniteiten 
eigen keuzes maken in werkvormen, 
onderwerpen en / of onderwijsactiviteiten 
die hem ondersteunen in het bereiken van de 
doelstellingen. 

Samenwerken en kennis delen vinden 
wij belangrijk. Daarom maken alle Bèta 
Challenge scholen deel uit van een regionaal 
netwerk waarin actief kennis wordt gedeeld 
en wordt samengewerkt met partners 
uit de keten van onderwijs en regionaal 
bedrijfsleven aan de ontwikkeling van het 
programma. Daarnaast biedt het netwerk 
de kans om van elkaars ervaringen te leren, 
hetgeen steun kan bieden als een school er 
zelf even niet uitkomt. 

02  Waarom BCP?

• Praktijkervaring in de sector  

   Technologie

• Samenwerken binnen een  

   landelijk dekkend netwerk 

• Verminderen switchgedrag 

• Ontwikkelen van een  

   richtingsgevoel 

• Exploratie van affiniteiten en  

   capaciteiten leerling 

• Ontwikkelen van  

   doorstroomrelevante  

   competenties

• Leerling maakt eigen keuzes in  

   leerproces 

• Docent krijgt actieve rol in  

   kennisdeling netwerk 

• Docent krijgt coachende rol

• Challenge based learning 

• Opdrachtgestuurd curruculum 

• Geïntegreerde  

   loopbaanoriëntatie 

• Multidisciplinair

“Wij geloven in de ontwikkelcapaciteit van iedere 

jongere en zien de persoonlijke ontwikkeling tussen 12 

en 16 jaar als een essentiële fase. “

VAKCOLLEGE

BETA CHALLENGE

TECHNASIUM

BB / KB

MAVO/GTL

HAVO / VWO
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•  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een geïntegreerd onderdeel. Tijdens en  
  na de uitvoering van de opdrachten, de gesprekken met beroepsbeoefenaren  
  en (eventueel) het bedrijfsbezoek reflecteert de leerling op zijn eigen denk- en  
  werkwijzen, spiegelt hij zijn eigen ambities en affiniteiten aan de opgedane  
  ervaringen en kan hij/zij mede op basis daarvan welbewuste keuzes maken. 

 
 • De keuzevrijheid voor de leerling (in opdracht, onderwerp en aanpak) wordt  
  gestimuleerd. Docenten krijgen hierbij een coachende rol waarbij de kern  
  wordt gevormd door het geven van feedback op de ontwikkeling van de  
  leerling en reflectiegesprekken.

 
 • Deelnemende scholen maken deel uit van het landelijke en regionale netwerk.  
  Het landelijke netwerk wordt centraal bestuurd vanuit het Bèta Challenge  
  Consortium waarbij de focus ligt op professionalisering, kwaliteitszorg,  
  landelijke netwerkvorming (brancheorganisaties, onderwijs-en  
  overheidsinstellingen), en ondersteuning door netwerkbegeleiders. Daarnaast  
   zijn er regionale netwerken met een eigen stuurgroep en jaarplan waarbij  
  de focus ligt op onderwijsontwikkeling, collegiale visitatie (kwaliteitsbewaking),  
  en samenwerking met bedrijven en instellingen. 

 • Het Bèta Challenge Programma wordt ontwikkeld door (docenten)teams in  
  samenwerking met partners uit het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke  
  instellingen. Het eigenaarschap van het onderwijs ligt bij het docententeam  
  waarbij de kern van het programma zoals hieronder beschreven het kader  
  biedt voor de inhoud van het curriculum.   

 • Het is een multidisciplinair programma waarbij leerlingen gestimuleerd  
  worden om gebruik te maken van de kennis, vaardigheden en generieke,  
  doorstroomrelevante competenties (zoals constructief samenwerken,  
  analytisch en communicatief vermogen en plannen & organiseren) om tot  
  creatieve probleemoplossing te komen. 

 • Het Bèta Challenge Programma heeft een dynamisch en opdrachtgestuurd 
  curriculum met een technologisch karakter dat zich blijft ontwikkelen door  
  de koppeling aan actuele en realistische bedrijfsvraagstukken en de verbinding  
  met het regionale netwerk.  Op de afbeelding hieronder zie je welke stappen de  
  leerling tijdens de uitvoering van opdrachten doorloopt. 

03  Hoe ziet BCP eruit?

‘Leren door ervaren’ in veilige, buitenschoolse contexten is de basis van het Bèta 
Challenge programma. Naast het gegeven dat het programma structureel ingebed is in 
het curriculum van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4, zijn de volgende karakteristieken van 
toepassing: 

ORIËNTEREN

VOORBEREIDEN

UITVOEREN

OPLEVEREN

EXPERT / MBO /
OPDRACHTGEVER

YOUNG 
PROFESSIONAL

Gewenst resultaat
De leerling levert 
het eindresultaat 
volgens specificaties 
op en draagt het over 
aan de opdrachtgever, 
zodat deze in staat is 
het te beheren of 
te gebruiken.

Gewenst resultaat
De leerling hee� zich relevante 
kennis en vaardigheden eigen 
gemaakt die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de opdracht.

Gewenst resultaat
De leerling hee� zich, 
in samenwerking met 
anderen, georiënteerd 
op de opdracht en komt 
op systematische wijze 
tot een helder beeld 
van het probleem of 
de vraagstelling.

Gewenst resultaat
De leerling hee� zich een beeld gevormd van 
kennis, vaardigheden en houdingen van 
beroepen binnen de bètatechnologie. 
Hij hee� een beginnend idee over 
verschillende functies en 
een realistisch beeld van 
een werkdag in 
de bètatechnologie.

Gewenst resultaat
De leerling hee� de opdracht 
in samenwerking met anderen 
systematisch volgens 
specificaties uitgevoerd.

LEVENSECHT 
TECHNOLOGISCH 

VRAAGSTUK

BÈTA CHALLENGE OPDRACHT ALS LEERWEG

De opdracht is een route die de docent 

zorgvuldig hee�  uitgezet, waarop de leerling 

– in de schoenen van een MBO-4 young 

professional – wordt geleid langs 

opdrachten / producten / knooppunten 

die hem uitdagen:

- bepaalde competenties in te zetten
die hij daardoor kan versterken

- zich een beeld te vormen van kennis, 
vaardigheden en houdingen passend bij 
technologische beroepen op MBO-4 niveau

TM2019BC_16_Leerweg_opdracht.indd   1TM2019BC_16_Leerweg_opdracht.indd   1 17-12-19   11:1317-12-19   11:13
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Het Bèta Challenge-team zorgt voor een gedifferentieerd aanbod van opdrachten 
dat recht doet aan de verschillen in capaciteit en affiniteit van de leerlingen en 
draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het door het team 
ontworpen onderwijs. 

Het Bèta Challenge Programma kent 

twee leerlijnen waarlangs de leerling zich 

ontwikkelt: 

04  Wat betekent het BCP voor jou? 

4.1  Op leerlingniveau

• De eigen keuze van de leerling in  
 opdracht, onderwerp en aanpak  
 wordt gestimuleerd.  
 
• De leerling werkt aan technologische  
 opdrachten uit een van de  
 vmbo-profielen en ontwikkelt  
 inzicht in de relevantie van  
 technologie in het maatschappelijk  
 en beroepsmatig leven. Hierbij  
 wijzen we op het belang van  
 onderwerpen als klimaatbeheersing,  
 duurzaamheid, watermanagement,  
 circulaire economie,  
 voedselvoorziening, gezondheid,  
 automatisering, robotisering,  
 offshoring, machine-thinking, IoT,  
 datamanagement en  
 veiligheidsvraagstukken. Daarmee  
 onderstrepen we het maatschappelijk  
 belang van het programma. 
 
• De leerling werkt in teamverband  
 samen en ontwikkelt generieke  
 competenties en vaardigheden door  
 realistische opdrachten en  
 

 vraagstukken van instellingen en  
 bedrijven uit te voeren. Docenten  
 geven terug dat leerlingen hierdoor  
 o.a. leren om eigen keuzes te maken  
 en deze te beargumenteren, te werken  
 in groepen, zelfstandig te werken en  
 contact te leggen met externe partijen. 
 
• De leerling oriënteert zich op de  
 arbeidsmarkt en op de opleidingen in  
 het mbo. Daarbij is LOB geïntegreerd  
 in het kerncurriculum.  

• De leerling ervaart de meerwaarde  
 van een multidisciplinaire benadering  
 voor complexe maatschappelijke  
 en economische vraagstukken waarbij  
 de leerling een krachtig beroep doet  
 op zijn competentiebeheersing.  
 
• De leerling ontwikkelt competenties  
 en een richtingsgevoel ten aanzien  
 van de verdere loopbaan wat zich  
 resulteert in verminderd  
 switchgedrag en vertraging  
 gedurende de vervolgopleiding. 

 2. WERKPROCESSEN 
 
 1. Oriëntatie op functies en  
 beroepen arbeidsidentiteit 
 
	 2.	Reflectie	op	&	ontwikkeling	 
	 van	eigen	handelen

 4. WERKPROCESSEN 
 
 1.	Oriëntatie	op	opdracht,	bèta	 
	 wereld	en	bedrijf
 
	 2.	Planning	en	ontwerp 
 
	 3.	Uitvoering	opdracht 

	 4.	Oplevering	opdracht

De twee lijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken geïntegreerd deel uit van 
het curriculum. 

LEER- EN ONTWIKKELLIJN 

LOB
LEER- EN ONTWIKKELLIJN 

OPDRACHTEN
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Niet iedere docent is even bedreven of ervaren in alle docentrollen. Docenten in een BCP-
team zoeken dan ook gezamenlijk naar de meest efficiënte en effectieve taakverdeling. 
Wat de teamleden bindt, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om vanuit een specifieke 
pedagogische benadering van de leerlingen optimale resultaten na te streven. 
 
 • Docenten en onderwijsondersteuners zijn binnen Bèta Challenge in eerste  
  instantie procesbegeleiders en krijgen een coachende rol. Feedback op de  
  ontwikkeling van de leerling en reflectiegesprekken met de leerlingen vormen  
  hierbij de kern. Daarnaast zijn ze ook instructeur (bijvoorbeeld als het gaat om  
  de bediening van gereedschappen en machines ten behoeve van de veiligheid.) 
 
 • De docenten hebben een actieve rol in kennisdeling, netwerken, ontwikkeling  
  van het onderwijs, en ervaringsuitwisseling.  
 
 • Docenten werken samen met hun BCP-teamgenoten aan de ontwikkeling van  
  onderwijs en zijn daarbij vrij om uitdagende opdrachten en activiteiten  
  te ontwikkelen (waarbij redelijkerwijs mag worden verondersteld dat daarmee  
  de doelstellingen van het programma worden bereikt). Denk bijvoorbeeld aan:  
  deelname aan wedstrijden, samenwerking met mbo- (en hbo-)studenten aan  
  vraagstukken, stages en het eigen bedrijf als ervaringsplek.  

  o In alle gevallen blijft de realistische opdracht de kern van het  
   programma. Het tijdsbeslag dat met deze opdrachten gemoeid is, is  
   aan de school. We gaan ervan uit dat minimaal tweederde deel van  
   de onderwijstijd wordt besteed aan de bedrijfsopdrachten. Eénderde  
   deel kan dan ingezet worden voor alternatieve onderwijsactiviteiten.  
   De looptijd van de bedrijfsopdrachten kan variëren van vier tot acht  
   weken. Daarmee is ook het aantal opdrachten dat per jaar wordt  
   gegeven variabel. Bij een langere looptijd zal dat beperkt blijven tot drie  
   opdrachten.
 
 • De docent beschikt over vaardigheden om leerlingen te stimuleren, adequaat te  
  begeleiden en zowel op proces- als productniveau te beoordelen. 

 • Bestuur, directie en team committeren zich aan de doelstellingen van het Bèta  
  Challenge Programma.
 
 • Directie en team hebben een (pro)actieve houding als partner in het regionale  
  en landelijke BCP-netwerk en werken actief aan het vormen van een krachtig  
  regionaal netwerk van bedrijven en instellingen.
 
 • De deelnemende scholen vormen een innovatief samenwerkingsverband met  
  daarbij een sterke ontwikkelingscapaciteit op het terrein van technologisch  
  onderwijs voor de TL/GL-leerling. Zij nemen een rol aan op de gebieden  
  kwaliteitszorg, curriculumimplementatie, professionalisering van docenten en  
  schoolleiders en netwerk- en ketensamenwerking. 
 
 • Het Bèta Challenge-team zorgt voor een gedifferentieerd aanbod van  
  opdrachten dat recht doet aan de verschillen in capaciteit en affiniteit van de  
  leerlingen en draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het  
  door het team ontworpen onderwijs. 

4.2  Op docentniveau

4.3  Op schoolniveau
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4.4  Op partnerniveau

Een samenwerkingsverband tussen de diverse onderwijsinstellingen in de keten en het 
bedrijfsleven is een belangrijk gegeven en voorwaarde in de ontwikkeling en uitvoering 
van het Bèta Challenge concept. Bedrijven en maatschappelijke instellingen spelen een 
belangrijke rol in het Bèta Challenge Programma, en leveren de volgende bijdragen: 
 
 • Zij voorzien het Bèta Challenge Programma van passende, bedrijfsgebonden  
  vraagstukken c.q. probleemstellingen.
 
 • Zij verzorgen gastlessen, bedrijfsbezoeken en gesprekken met  
  beroepsbeoefenaars.
 
 • Zij beoordelen (mede) de resultaten van de leerlingen.
 
 • Zij stellen de leerlingen in staat de instelling c.q. het bedrijf te bezoeken en  
  kennis te nemen van de technologische toepassingen in het bedrijf, de  
  maatschappelijke waarde daarvan en de economische betekenis in de regio.  
  De leerlingen interviewen de werknemers en reflecteren daarop.

05  Vormgeving van het onderwijs

Hieronder volgen een aantal praktische tips voor de vormgeving van het Bèta Challenge-
onderwijs. Deze tips passen goed binnen het programma. De participerende scholen zijn er 
echter vrij in om hier zelf een keuze in te maken.  
 
 • Vanuit het Bèta Challenge Programma streven we naar flexibilisering van de  
  onderwijstijd en leeromgeving. In de huidige voorstellen voor praktijkgericht  
  onderwijs gaat de overheid uit van één dagdeel per week waarbij het  
  uitgangspunt is dat de leerling in de gelegenheid is om onderwijsactiviteiten in  
  het kader van het Bèta Challenge Programma uit te voeren. Waar en wanneer  
  is hierbij van ondergeschikt belang. Afhankelijk van de mogelijkheden en de  
  aard van de opdracht kunnen de activiteiten ook plaatsvinden in het bedrijf /  
  de instelling van de opdrachtgever, de mbo-instelling of op een andere locatie  
  buiten school. Daarbij kunnen de opdrachten zowel individueel als in groepen  
  uitgevoerd worden.
 
 • Met betrekking tot toetsing en beoordeling verdient formatieve evaluatie de  
  voorkeur waarbij er veel aandacht voor de reflectie op de eigen ontwikkeling  
  van de leerling is. Kort-cyclische, summatieve beoordelingen passen niet bij het  
  programma. Het is daarom aan te bevelen om de summatieve beoordeling  
  zolang mogelijk uit te stellen, bij voorkeur tot het examenjaar. 
 
 • Gezien het ontwikkelingsgerichte karakter van het Bèta Challenge Programma  
  ligt het voor de hand om te kiezen voor een portfolio of een andere vorm van  
  verslaglegging door de leerling waar de ontwikkeling van competenties en de  
  ontwikkeling van een richtingsgevoel ten aanzien van de verdere loopbaan  
  centraal staan. Welke keuze ook gemaakt wordt, de volgende zaken zijn wel  
  van belang:
 
  1. De leerling is eigenaar van zijn portfolio.
  2. De leerling houdt een eigen ‘administratie’ bij van de  
   begeleidingsgesprekken en zijn werkzaamheden. 
  3. Leerlingen geven feedback op elkaars functioneren, de leerling verwerkt  
   de feedback in zijn portfolio. 
  4. De leerling legt vast welke adviezen hij van zijn begeleider krijgt n.a.v. de  
   reflectiegesprekken of tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden.
  5. Het portfolio is uiteindelijk een realistische weergave van de  
   competentie-ontwikkeling en van de loopbaanoriëntatie.



Wilt u contact met Bèta Challenge dan kunt u ons vrijblijvend een mail sturen met uw 
gegevens en uw verzoek. Mailen kan naar bcp@pesant.nl

Contact


