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NIEUWSBRIEF  
In deze nieuwsbrief vertellen we u graag iets meer over collegiale visitaties 

en de vernieuwde samenstelling van het bureau NLT. Er zijn weer een 

aantal modules gehercertificeerd en ook de conferentiecommissie is al 

weer op gestart. Vergeet niet om in uw agenda vast de volgende datum te 

noteren: donderdag 7 februari 2019. 

Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl. 

Wij wensen u een fijne zomer toe!   

groeten van Bureau NLT. 

 

AVG VERKLARING  

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese wetgeving ter bescherming van 

persoonsgegevens van kracht. De Vereniging NLT gaat zorgvuldig met de 

gegevens van haar leden en de afzonderlijke docenten om. Deze 

gegevens zijn verwerkt in een database waar alleen leden toegang toe 

hebben. U ontvangt deze nieuwsbrief via de moduledatabase, omdat u 

zich heeft opgegeven via onze website of de moduledatabase óf omdat u 

de contactpersoon van een nlt-school bent. Mocht u zich willen melden 

voor deze nieuwsbrief stuur dan een mail naar info@betavak-nlt.nl.  

 

VERNIEUWDE SAMENSTELLING BUREAU NLT  

Vanaf 1 oktober 2018 zal Johan Gademan afscheid nemen van het bureau 

NLT. Johan was sinds de oprichting van het vak betrokken bij nlt en heeft 

veel betekend voor zowel het Landelijk Coördinatie Punt als later voor de 

Vereniging NLT. Hij was o.a. de drijvende kracht achter de ontwikkeling 

van de module-database. Zijn taken zullen worden overgenomen door 

Edgar de Wit, die we kennen als steunpuntcoördinator van steunpunt Zuid-

Holland. Daarnaast bestaat het bureau op dit moment uit Ange Taminiau, 

Lies Kouer en Jeroen Sijbers.   

 

 

NIEUWE CERTIFICERINGEN 

In juni is de certificeringscommissie bij elkaar geweest. De volgende 

modules zijn gehercertificeerd:  

Waterzuivering (havo) van steunpunt Noord 

Lab on a chip (vwo) van steunpunt Oost 

Kijken en Zien (vwo) van steunpunt Utrecht  

 

De nieuwe versies van de modules zullen vanaf september te vinden in de 

moduledatabase.  
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www.betavak-nlt.nl   
Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden op http://betavak-nlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/ 
 

COLLEGIALE VISITATIES  

De vereniging NLT is op zoek naar scholen, schoolleiders en docenten die 

willen meewerken aan collegiale visitaties. Het doel van de collegiale 

visitatie is om de leden van de Vereniging NLT handvatten te geven bij het 

versterken van het NLT-onderwijs en breder het gehele bèta-onderwijs 

binnen de school. De visitatie maakt meerwaarde van NLT zichtbaar zowel 

binnen als buiten de school. De eerste school die mee doet is het 

Christelijk college Groevenbeek. We zoeken nog scholen voor de periode 

november-december. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar 

jeroen@betavak-nlt.nl    

 

SCHRIJF MEE AAN EEN NIEUWE MODULE  

De Vereniging NLT gaat samen met het ingenieursbureau Antea-group en 

het scholennetwerk U-talent aan de slag met een nieuwe module voor het 

vak NLT. Antea-group wil graag leerlingen laten ervaren wat 

ingenieurswerk inhoudt. Dit zal gebeuren aan de hand van een casus uit 

de dagelijkse werkpraktijk van het bureau, namelijk schade aan gebouwen 

vanwege aardbevingen. De Vereniging NLT is op zoek naar auteurs die 

mee willen werken bij het schrijven van de module. Vanaf september 2018 

zal er gestart worden. Er is een (vrijwilligers)vergoeding beschikbaar of 

een vergoeding voor de school om uren vrij te maken voor deelname in het 

traject. 

 

 NIEUWS VAN VAKSTEUNPUNT NOORD  

3D-printers en NLT  

Hebt u op school één of meer 3D-printers? En worden die eigenlijk alleen 

gebruikt door die ene handige TOA, of door dat groepje slimme nerds in 

Vwo-5? Lees dan even verder. 3D-printers kunnen namelijk ook heel goed 

in klassikale lessen ingezet worden. In het kader van het Erasmus+ project 

‘3D in Education’ is lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen vanaf de 

brugklas tot ver in de bovenbouw. En niet alleen voor het vak NLT, maar 

voor alle vakken, van Wiskunde tot BeVo. Kijk op www.e3du.eu voor 

concrete, in de praktijk geteste lesplannen.  

 

 

AMBASSADEURSDINER  

Op 12 april zijn de nlt-ambassadeurs bij elkaar gekomen om samen te 

brainstormen over de toekomst van nlt. Tijdens de gangen van het diner 

zijn de ambities uitgesproken om het gedachtegoed van nlt te verbreden 

naar onderbouw en nog beter aan te laten sluiten bij thema's uit het 

maatschappelijke domein. Tijdens het diner is bovendien feedback 

verzameld op de visie van het ontwikkelteam Mens en Natuur dat werkt 

aan een vernieuwd curriculum voor po en vo (curriculum.nu).  
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