
D 

 
 

Auke Cuiper en Harrie Jorna / redactie 

 
 
 

Nlt, met de T van technologie 
Verslag  nlt-conferentie 2018 
Deze elfde nlt-conferentie was gewijd aan technologie. Een 

stimulans voor de leerlingmotivatie. Zo deden tijdens de 

hoofdlezing twee leerlingen hun verslag en ruim 150 docenten 

luisterden geboeid. In zijn opening meldde voorzitter Pieter 

Hogenbirk dat de 171ste school zich had aangemeld voor het 

lidmaatschap van de Vereniging NLT. 
 

 
it verslag beperkt zich tot de work- 

shoprondes. Elders in NVOX vindt u het 

artikel over de hoofdlezing. Van zes van 

 
het vertrouwen docenten en de Vereniging zelf 

de onderwijskwaliteit te laten bewaken. In de 

tweede helft van dit schooljaar zal de inter- 

de in totaal 23 workshops vindt u hieronder 

een verslag. 

 

Nlt voor de havoleerling 
Baukje Lobregt werkzaam bij het RSP Utrecht 

verzorgde deze workshop. 

Na een inventarisatie van de meningen van de 

deelnemers over de kenmerkende eigenschap- 

pen van havoleerlingen (zoals leerlinggericht 

formuleren; veel praktijkvoorbeelden, veel 

proefjes, veel aan het werk zetten, veel vragen 

laten beantwoorden, tussentijds toetsen) bleek 

ze een en ander al te hebben uitgewerkt in de 

gehercertificeerde modules: Leven met je hart 

voor havo en Hart en vaten voor vwo. 

 

De didaktiek van het ontwerpen in nlt 
Deze workshop werd gegeven door Marc de 

Vries van de TU Delft. Hij stelt dat een ervaren 

ontwerper zich niets moet aantrekken van 

allerlei stappenschema’s voor ontwerpen, 

maar dat je ontwerpen zo wel moet leren. Een 

leerling mag ook uitgaan van een concreet ob- 

ject van Blokker. Ontwerpen fungeert ook als 

een context voor het ervaren van concepten. 

Artefacten hebben een fysieke en functionele 

aard. Zeg een ontwerper niet waarvan iets 

gemaakt moet zijn (fysieke aard) maar dat het 

sterk moet zijn (functionele aard) dan kan hij 

zelf het materiaal bedenken. 

 

Kwaliteit nlt-modules 
Deze workshop werd geleid door Wim Moene, 

docent scheikunde en nlt, lid van de module- 

commissie die over de (her)certificeringen 

gaat. Deze is onafhankelijk en onder leiding 

van Harrie Eijkelhof. Dit geeft het ministerie 

collegiale visitatie van start gaan. Vanuit de 

sectie NLT zal Anneke Cuiper criteria hiervoor 

inbrengen bij de Vereniging NLT. 

 

Welk effect bereikt u met nlt-practica? 
Deze workshop werd geleid door Edgar de Wit 

van Steunpunt Zuid-Holland. De deelnemers 

mochten hun lievelingsproef doorlichten aan 

de hand van de eindtermen A tot en met D. 

Een open proefje over kleurchromatografie 

scoorde 100%. Vervolgens mochten we aan de 

proeven didactische doelstellingen toekennen: 

zelf-ontdekkend leren bijvoorbeeld. Op flap- 

overs geplaatst vormden ze de onderbouwing 

van Edgars powerpoint hierover. 

 

Queeste naar entropie 
Medeauteur van deze module en leider van 

deze workshop is Anneke de Leeuw. De modu- 

le is geheel herzien en begint op macroniveau 

met het leveren van arbeid bij warmteover- 

dracht. Pas daarna komen microdeeltjes aan 

bod evenals Bolzmann. 

De meerderheid koos desgevraagd na afloop 

vóór de module: omdat entropie in de deelvak- 

ken niet aan de orde komt en omdat het een 

typisch vwo-onderwerp is dat leerlingen zal 

aanspreken. Argumenten tegen: te theoretisch, 

te abstract, niet geschikt voor NG. 

 

Schat je risico 
Joren Nooij, medeauteur van deze Wageningse 

module, heeft deze module voor eigen gebruik 

in 4-vwo aangepast: minder scheikunde en 

meer wiskunde. Hij gaat over de werking 

van vergif en medicijnen in relatie tot de tijd. 

Bij inname van één dagdosis ineens, krijg je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieken en dalen. Bij inname van tien keer 0,1 

dagdosis vlakt de grafiek af met minder gevaar 

voor onder- en overconcentratie. 

We kregen een goed verzorgde eindtoets mee 

evenals een tuinkerspracticum en een hand- 

out van de PowerPoint. 

 

Afsluiting. 
Een nieuwe module werd gecertificeerd Lab 

on a chip voor havo (Wietsma et al, 2017). 

Zeven modules werden gehercertificeerd. 

Om te stimuleren dat ieder zijn modulenum- 

mers in zijn conferentiedagboek invulde ter 

informatie van de Vereniging NLT werd er als 

afsluiting bingo mee gespeeld. 



Foto’s: A.W. Cuiper 

 

BRONNEN 
PowerPoints van de conferentie op: http://betavak-nlt.nl/ 

nl/p/vereniging-nlt/vereniging-nlt/conferentie-2018/ 
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Kwaliteitsborging door Wim Moene 

Hoge entropie? 
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