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professionaliseringsaanbod is te 
vinden op: 
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Friesland, zie: www.vo-ho.nl 

Voor meer informatie over de andere 
regionale VO-HO-netwerken, zie: 
www.vohonetwerken.nl 



Netwerk Noord
Regionaal VO-HO Netwerk

In de drie noordelijke provincies werken de hoger 
onderwijsinstellingen (Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein 
en NHL Stenden) samen met scholen in het 
voortgezet onderwijs aan de aansluiting tussen het 
voortgezet en hoger onderwijs. Met elkaar zetten 
we ons in voor:

• goede aansluiting voor leerlingen van vo naar 
ho;

• uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen 
vo en ho;

• professionele ontwikkeling van vo docenten;
• curriculumontwikkeling.

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen werken 
het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord, de 
Scholierenacademie en Science LinX samen om 
het professionaliseringsaanbod voor leraren vorm 
te geven. 

Expertisecentrum Vakdidactiek Noord
Als onderdeel van de lerarenopleiding werkt het 
expertisecentrum aan de professionalisering 
van leraren op het gebied van vakdidactiek en 
onderwijskunde. Voorbeelden van activiteiten zijn 
de professionele leergemeenschappen (PLG’s), 
docentendagen en maatwerktrajecten met secties 
/ docententeams.

Scholierenacademie
De Scholierenacademie maakt wetenschap 
toegankelijk voor het primair en voortgezet onderwijs. 
Door middel van nascholingen, netwerkactiviteiten 
en lespakketten wordt de uitwisseling van kennis en
onderzoeksvaardigheden bevorderd.

Science LinX
Science LinX werkt met ho instellingen, vo scholen 
en het bedrijfsleven samen om leerlingen en 
docenten nauw te betrekken bij bèta wetenschap 
van de faculteit Science and Engineering. Dit doen 
zij door middel van (online) lesmateriaal, bèta-
PLG’s/ Docent Ontwikkel Teams (DOT’s) en de 
jaarlijkse bètabrede docentendag.

Jaaragenda
2020-2021

In het  schooljaar 2020-2021 zijn er weer volop 
mogelijkheden om je als leraar verder te ontwikkelen 
en professionaliseren aan de Rijksuniversiteit 
Groningen; zowel vakinhoudelijk, vakdidactisch en 
vakoverstijgend. 

NB Vanwege COVID-19 zullen activiteiten mogelijk 
online plaatsvinden. Houd de website in de gaten 
voor de meest actuele informatie.

September

14 t/m 18 Week van de Wetenschap Webinars

18 Start PLG Frans 

24 Start PLG Klassieke Talen

30 Vervolg PLG PWS-begeleiding 
(gestart in 2019-2020)

Oktober

1 Dag van de Geschiedenis Didactiek

1 Vervolg PLG Schoolleiders (gestart 
in 2019-2020)

November

6 Start BedrijfsDOT en TOA DOT

December

15 Start opleiding begeleider Lesson 
Study

Januari en februari

Start overige PLG’s

April

7 Nascholing gamma / mens & 
maatschappijvakken

9 Bètabrede docentendag

14 Nascholing alfa / taalvakken

Juni

25 Informatiebijeenkomst

Meld je aan op rug.nl/leraren


