De meerjarenvisie uitgelegd
We willen dat het voor alle leerlingen mogelijk is om nlt te volgen. Waarom willen we dat?
De Vereniging NLT is een gezonde vereniging met de ambitie dat op alle scholen nlt wordt
aangeboden.
Nlt staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het is een mooi vak dat actuele vraagstukken in de bètawereld interdisciplinair behandelt. Dat betekent dat er voortdurend materiaal wordt ontwikkeld over
nieuwe actuele onderwerpen. We gunnen het elke leerling om zich in nieuwe onderwerpen te
verdiepen.
We werken aan nieuwe modules. Hoe ziet dat eruit? Waar letten we op tijdens het maken van de
modules?
Op dit moment zijn er 80 modules voor havo en vwo. Elke module is ontwikkeld door docenten i.s.m.
experts van universiteiten, bedrijven en andere instellingen. Om de modules actueel te houden worden
ze elke vijf jaar gescreend en aangepast. Als aanpassingen niet meer volstaan of als een module
nauwelijks wordt gebruikt dan wordt de module gedecertificeerd: oude modules eruit en nieuwe
ervoor in de plaats.
Nieuwe ontwikkelingen
De Vereniging werkt ook aan een nieuw soort module, de zogeheten schakelmodule. Deze modules
leveren basiskennis rond belangrijke thema’s zoals duurzame ontwikkeling en digitale technologieën.
De leerlijnen die hierbij worden ontwikkeld geven inzicht in de nlt -modules die over dit thema gaan en
die in de verschillende leerjaren kunnen worden aangeboden. Daarmee krijg je een gevarieerd aanbod
over deze belangrijke maatschappelijke onderwerpen.
Verder kijkt de Vereniging samen met scholen in de komende jaren naar mogelijkheden voor een nlt vak in de onderbouw.
Hoe kan de Vereniging NLT jou als docent ondersteunen?
De jaarlijkse conferentie houdt je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, maar geeft je ook de
gelegenheid om collega’s te spreken en de tips en tops aan elkaar door te geven. Een keer per jaar is
natuurlijk niet genoeg. Daarom bieden de regionale vaksteunpunten regelmatig masterclasses,
bijeenkomsten en werkgroepen aan over nlt-modules, de genoemde leerlijnen en andere relevante
onderwerpen. Op die manier kun je je kennis verdiepen en verbreden. De Vereniging ondersteunt de
vaksteunpunten hierin.
Om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen is er de bestaande nieuwsbrief en de
vernieuwde website
Hoe werkt nlt bij jou op school? Voldoet jouw nlt -onderwijs aan de richtlijnen?
Scholen die nlt aanbieden mogen zich nlt-school noemen. Daar zijn wel richtlijnen voor ontwikkeld.
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van gecertificeerde modules, met meerdere
docenten het vak geven en gebruik van verschillende vormen van toetsen. Scholen gaan bij elkaar een
kijkje nemen, wisselen dan ervaringen uit en geven elkaar collegiaal advies.
De Vereniging NLT doet onderzoek .
Welke rol speelt nlt in de keuze voor de vervolgopleiding van de leerlingen? Wat zijn de sterktes en
wat zijn de zwaktes van het vak? Hoe is het op scholen georganiseerd? Hoe ervaart de leerling
interdisciplinariteit?
Deze en andere onderwerpen worden de komende jaren onderzocht.

