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NIEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nlt-nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houdt
Vereniging NLT u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het vak.
U ontvangt deze nieuwsbrief via de moduledatabase, omdat u zich heeft
opgegeven via on website of de moduledatabase óf omdat u de contactpersoon
van een nlt-school bent.
Algemene informatie over nlt vindt u op de website http://www.betavak-nlt.nl/.
Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl.
Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden op http://betavaknlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/
In dit nummer :
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Terugblik NLT Conferentie 8 februari 2017
Nieuwe Certificeringen
Nieuwe samenwerking met Anthea Group
Input gewenst van TOA's
Nascholing Duurzame Ontwikkeling

NLT CONFERENTIE 8 FEBRUARI 2018
Op 8 februari 2018 was de 11de NLT Conferentie met als thema NLT, met de T
van technologie. Het programma bestond dit jaar uit twee lezingen. Petra
Heesterbeek ging in op onderzoek naar knieprotheses en Rolf Hut vertelde over
zijn passie voor maakkunde. Ook de drie werkgroep-ronden stonden veelal in het
teken van technologie. De presentaties van deze dag zijn via de website te
vinden.

NIEUWE CERTIFICERINGEN
In december is de certificeringscommissie bij elkaar geweest. De volgende
modules zijn gehercertificeerd:
Een waarheid als een koe (havo)
Glastuinbouw en energie (havo)
Queeste naar Entropie (vwo)
Van Hiv tot Aids (vwo).
De nieuwe versies van de overige modules zijn te vinden in de moduledatabase.
Daarnaast is er ook een module gedecertificeerd, namelijk de module
Sounddesign (vwo). De module is door de module-commissie bekeken en werd
niet meer geschikt geacht voor gebruik binnen het vak NLT. Inbreng door
gebruikers werd niet gewaarborgd en de module werd niet meer onderhouden. De
module is nog tot eind juni te gebruiken als gecertificeerde module.

NASCHOLING
Leren voor duurzame ontwikkeling binnen NLT
Vindt u het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling binnen uw
NLT-lessen? Gebruikt u modules zoals ‘Brandstof voor het leven’, ‘Food or Fuel’,
‘Aerosolen en Vuile Lucht’, ‘IJs en klimaat’? In dit nascholingstraject van
Wageningen University en Universiteit Utrecht komen NLT-modules waarin een
aspect van duurzame ontwikkeling wordt belicht aan bod. Start 19 juni.
Locatie: Wageningen University.

SAMENWERKING ANTHEA GROUP
De Vereniging NLT gaat samen met ingenieursbureau Anthea-group aan de slag
met een nieuwe module. Anthea-group wil graag leerlingen kunnen laten ervaren
wat ingenieurswerk inhoudt. Dit zal gebeuren aan de hand van een casus uit de
dagelijkse werkpraktijk van het bureau. De Vereniging NLT is op dit moment op
zoek naar auteurs die mee willen werken bij het schrijven van de module. Vanaf
september 2018 zal er gestart worden. Er is een vergoeding voor de school
beschikbaar om uren vrij te maken voor deelname in het traject.

GEZOCHT: TOA'S DIE MEE WILLEN DENKEN.

AMBASSADEURSDINER
Op 12 april zullen de NLT-ambassadeurs bij elkaar komen om samen te
brainstormen over de mogelijkheid die ze hebben om het netwerk dat ze hebben
binnen de wetenschap in te zetten ten bare van NLT en de toekomst.

