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VERSLAGEN  Auke Cuiper / redactie

De openingslezing werd gegeven door 
prof. Stefan Schouten. Zie hiervoor 
NVOX 04 van dit jaar. 

De middaglezing van Bert Schroen van 
Hogeschool Zuyd te Heerlen ging over 
hbo-beleid. Hij schetste de betekenis van het 
omzetten van nieuwe kennis naar praktische 
technische zaken met maatschappelijke 
relevantie. Binnen de technische hbo-oplei-
dingen spelen maatschappelijke aspecten 
een steeds grotere rol. Ook constateerde hij 
een toename aan vrouwelijke studenten. Hij 
beklemtoonde de grote betekenis van nlt 
voor het studiesucces van havisten die een 
technische opleiding gaan volgen.

Twee workshoprondes
Van de in totaal twintig workshops volgden 
Harrie Jorna en ik er vier:
1. Bij de workshop De Vereniging NLT werden 
door de voorzitter Pieter Hogenbirk de vol-
gende beleidsspeerpunten behandeld: 
•  onderlinge visitaties ten behoeve van de 

kwaliteit van het vak;

•  ontwikkelen lesmateriaal en uitkomen 
bronnenboek vakdidactiek; 

•  punt van zorg: voor dit schooljaar is er geen 
overheidsfinanciering van de vaksteunpun-
ten(RSP's);

•  knelpunt: de beperkte keus aan havo- 
modules per domein.

•  het eventueel ontwikkelen van nlt-achtige 
modules voor de onderbouw

Van dit laatste gaat een wervende werking 
uit doordat leerlingen ervaren dat science 
spannend en actueel kan zijn. 
2. In de workshop Generieke havo-hbo studie-
vaardigheid werd de betekenis van nlt voor 
havo-leerlingen uitgewerkt door Jelle Nauta, 
coördinator vo-ho Netwerk Noord. Er blijken 
weinig contacten te zijn tussen havo- en 
hbo-docenten. Dit is nadelig voor de aan-
sluiting. Vooral studievaardigheden zijn voor 
doorstromers een bottleneck. In de workshop 
gingen we aan de slag met de door Jelle ge-
formuleerde tien van deze vaardigheden. 
3. In de workshop Hoe organiseer je nlt als 
sectie? kwamen voorbeelden van het Baudar-
tiuscollege uit Zutphen aan bod. Frank Mol 
en Jan Mulder vertelden dat hun school 
pre-nlt-modules kent die nu als het vak Mens 
en Natuur gegeven worden. Ook lukt het ze 
om taakuren vrij te maken voor het inwerken 
in nieuw te geven modules, en is er in het 
lesrooster een ‘gat’ gecreëerd waar de sectie 
in verder mag roosteren. 
Punten uit de discussie:
•  Er wordt weinig gebruikgemaakt van de 

ondersteuning van de RSP’s. 
•  Nogal wat url’s uit modules werken niet 

meer. Tip: zie Google History Archive 
Function. 

•  5-havo-instromers naar 6-vwo instromen 
blijken geregeld een kennisachterstand te 
hebben. Tips: stop alle 4-vwo-stof in vrij-

eruimtemodules. Via het pta de instromers 
vrijstellen.

•  ‘Niemand’ geeft 100% van een module.
•  Nlt-budgetten variëren van € 1500,- tot € 

7000,- . Men ‘schuift’ geld tussen de secties.
4. De workshop Onderlinge visitatie binnen de 
Vereniging NLT werd door slechts vijf mensen 
bezocht. Er werden voorbeelden genoemd van 
School aan Zet en van het UNESCO Schoolpro-
fiel. De deelnemers gaven commentaar over de 
do’s en de don’ts. Twee scholen waren bereid 
mee te werken aan een pilot van de Vereniging.

Nieuwe certificaten
Harrie Eijkelhof reikte vijf nieuwe certificaten 
uit voor nieuw ontwikkelde modules: Leven 
met Robots, Satellieten en Aardobservaties, 
Schat je Risico, Van Gogh onder de Loep en Di-
gital Security. Bovendien kregen acht bestaan-
de modules een hercertificering.  
De nieuw gecertificeerde modules zijn alleen 
toegankelijk voor lidscholen.

etalageronde
Het verslag van leerlingen van de SG Amers-
foortse Berg die naast nog negen andere 
stands (waaronder 3D-hologrammen en een 
robotauto) de etalageronde verzorgden, zal de 
kern zijn van een NVOX-artikel: ‘Leerlingen 
over nlt’. 

Bekijk voor presentaties de website van  
‘Bètavak NLT’. 
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Grenzen verleggen met nlt 
Verslag nlt-conferentie 2017
Deze tiende nlt-conferentie werd voor het eerst door de Vereniging NLT in samenwerking met 
de NVON-sectie georganiseerd. Ruim 150 docenten togen op 2 februari naar Garderen. In de 
openingsspeech vertelde de voorzitter Pieter Hogenbirk onder andere dat nu 154 scholen lid 
zijn van de Vereniging NLT. Hij benadrukte tevens het unieke karakter van het vak. 

Harrie eijkelhof (links) reikt voor de laatste keer 
certificaten uit. Hier aan de auteurs van Van Gogh 
onder de Loep: Klaas Beute, Adrienne Vreugde en 
Ange Taminiau 
Foto: Saskia van der Lei, Flitsend Beeld   


