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NIEUWSBRIEF  
Komend jaar organiseren we voor de 12de keer de nlt-conferentie met als 

Thema "leven in nlt". In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het 

programma. De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 7 februari 

2019. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief verslag van de ALV. Wij 

wensen u veel lees plezier!  Mocht u vragen hebben, kunt u die stellen via 

info@betavak-nlt.nl. 

groeten van Bureau NLT. 

In dit nummer : 

- Nationale conferentie nlt 2019 

- Openingslezing conferentie  

- Thematafels conferentie 

- Slotlezing conferentie  

- Verslag Algemene ledenvergadering 2018 

- Vacature Steunpunt Amsterdam 

 

CONFERENTIE 2019: LEVEN IN NLT 

De NLT-conferentie zal dit jaar gehouden worden op een nieuwe locatie, 

namelijk conferentiecentrum de Zonneheuvel te Doorn. De conferentie 

zal plaatsvinden op 7 februari 2019 van 10.00 tot 16.30. Het programma is 

inmiddels rond en bevat twee lezingen, twee rondes werkgroepen en de 

mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen tijdens zogenaamde 

thema-tafels. U vindt hieronder meer informatie. Meer informatie over de 

werkgroepen komt binnenkort beschikbaar via onze website. Wij hopen de 

inschrijving komende week te openen.   

 

OPENINGSLEZING: NIEUW LICHT OP CELLEN 

De openingslezing wordt dit jaar gehouden door Niels Galjart, celbioloog 

aan het Erasmus MC. Zijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met het 

zichtbaar maken van bewegingen in de cel. De cel gebruikt daarvoor het 

cyoskelet. Zijn lezing zal gaan over celarchitectuur en de fysica van het 

cytoskelet. Niels neemt ons mee in de nieuwste ontwikkeling rondom 

superresolutie van lightsheet microscopie. Ook zijn groep is volop bezig 

met gerichte ingrepen in de eiwitfysica middels de toepassing van 

CRISPR/Cas. Middels deze techniek zijn ze in staat om hun onderzoek te 

richten op allerlei transportmechanismen binnen levende cellen. 
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THEMATAFELS: UITWISSELEN VAN ERVARINGEN 

Tijdens de conferentie willen we het uitwisselen van ervaringen stimuleren. 

We hopen erop dat u collega's kunt helpen en mogelijke knelpunten 

onderling kunt uitwisselen. Door middel van zogenaamde thema-tafels 

nodigen we u uit om aan de hand van verschillende thema's uw mening, 

uitdaging en oplossingen toe te lichten. We richten acht thema-tafels in. 

Denk bijvoorbeeld aan PTA-perikelen, Onhandige overstappers, Toa-

troubles, Rammelende roosters, TipTop-toetsen, Levendig vertellen over 

nlt en Inspirerende Intervisie.  

 

 

 

SLOTLEZING: BEORN NIJENHUIS  

Beorn Nijenhuis is oud topsporter, al op jonge leeftijd begon hij zijn carrière 

als professioneel schaatser. Momenteel houdt Beorn zich bezig met 

neurowetenschappen en motivation psychology. In zijn lezingen 

combineert hij deze onderwerpen. Zijn doel is het om zijn sport- en 

wetenschapservaringen samen te brengen.  

 

VERSLAG ALV 2018 

Op donderdag 1 november hield de Vereniging NLT haar ALV bij het Farel 

College te Amersfoort. In de vergadering presenteerde voorzitter Pieter 

Hogenbirk onder andere de nieuwe communicatie-strategie voor de 

vereniging: "We gunnen het iedere (bèta-)leerling om het vak nlt te kunnen 

kiezen op zijn/haar school." Ook is Wilko van Loon als nieuw bestuurslid 

gekozen (foto rechts). Wilko van Loon is opleidingscoördinator van 

Moleculaire Levenswetenschappen en Agrobotica aan de WUR. Er 

werden, naast de ledenvergadering zelf, twee inhoudelijke onderwerpen 

gepresenteerd. Bestuurslid Rian Janssen presenteerde waarom we 

visitaties organiseren en waarom we er voor kiezen om deze collegiaal in 

te richten. Martin Vos presenteerde namens curriculum.nu de zogenaamde 

grote opdrachten, een kapstok van waaruit een curriculumherziening voor 

zowel po als vo zal worden georganiseerd. Het uitgebreide verslag vindt u 

via onze website.  

 

VACATURE STEUNPUNT AMSTERDAM 

Netwerk Amsterdam (Bètapartners) is op zoek naar een NLT-coördinator 

die o.a. voor onze modules de nascholingen organiseert. Je komt in een 

team met de andere vaksteunpuntcoördinatoren, krijgt ondersteuning van 

een geweldig bureau, krijgt de vrijheid om rondom de 'Amsterdamse' 

modules voor jouw vakcollega's interessante bijeenkomsten te organiseren 

en draagt bij aan de ontwikkeling en kwaliteitsbehoud van een prachtig 

vak! 1 dag in de week (0,2 fte), bij voorkeur op donderdagen, werkplek 

beschikbaar op de VU. Meer info bij Lotte (coördinator Vaksteunpunten 

Amsterdam) a.l.vanden.berg@vu.nl 
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