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JAARLIJKSE CONFERENTIE 2020 
Het programma van onze conferentie is bekend. Het thema van dit jaar is 
“Natuurlijk nlt” waarbij we ons gezamenlijk gaan verdiepen in duurzame 
ontwikkeling van en binnen het vak nlt. Er zijn diverse workshops onder 
andere over plastic soep, circulaire economie en duurzaam bouwen. De 
conferentie vindt plaats op 13 februari 2020 bij Conferentiecentrum 
Zonheuvel te Doorn. De inschrijving gaat via de module-database en is 
vanaf volgende week open. De volledige informatie is toegankelijk via onze 
website.     

 

OP VISITE BIJ HET NOORDIK  
Elke school geeft op zijn eigen manier invulling aan het vak nlt. Maar 
waarom zou iedereen voor zich het wiel willen uitvinden? Om inspiratie op 
te doen en te leren van andere scholen, biedt Vereniging NLT scholen de 
mogelijkheid gevisiteerd te worden. In de eerste van een serie van drie 
artikelen lezen we meer over de ervaringen van het Noordik college in 
Almelo. Zij ontvingen vorig jaar zes collega’s tijdens een collegiale visitatie.    

 

ALV 2020 
Donderdag 21 november hield de vereniging NLT haar jaarlijkse ALV. 
Tijdens deze ALV zijn twee nieuwe bestuursleden verkozen. Jamilla de 
Jong (Wageningen University) en Patricia Cramers (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen) zullen het bestuur gaan versterken. Daarnaast zijn tijdens deze 
bijeenkomst twee nieuwe schakelmodules geïntroduceerd, namelijk 
digitale technologie en duurzaamheid. Het verslag, een impressie van het 
afgelopen jaar en de presentaties over de schakelmodules vindt u via onze 
website.   

 

https://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/33f69/1bb69/3c240/943e1/fee38/Programma_13e_nlt_conferentie_Natuurlijk_nlt.pdf
https://module-database.betavak-nlt.nl/nl/
https://betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt/vereniging-nlt/conferentie-2020/
https://betavak-nlt.nl/nl/p/nieuws/artikel/?id=bf9f709f-5f10-417e-9b4e-0c6fcf815443
https://betavak-nlt.nl/nl/p/nieuws/artikel/?id=bf9f709f-5f10-417e-9b4e-0c6fcf815443
https://betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt/vereniging-nlt/bestuur/
https://betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt/alv-2019/
https://betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt/alv-2019/


 
 

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

LEERLIJN DUURZAME ONTWIKKELING 
Natuurlijk zijn er al veel nlt-modules die duurzame onderwerpen 
behandelen, maar worden leerlingen hierdoor ook gestimuleerd bij te 
dragen aan duurzame ontwikkeling? In de nieuwe leerlijn staat de bijdrage 
die de leerling kan leveren aan duurzaamheidsvraagstukken centraal. 
Ontwikkelaars van nlt-modules krijgen met deze leerlijn tips om tijdens een 
herziening de principes van leren voor duurzame ontwikkeling ook in 
bestaande modules te verwerken. Voor docenten wordt een stappenplan 
ontwikkeld om een keuze te maken uit de bestaande modules, en deze in 
een volgorde aan te bieden die past bij het leerproces van de leerling. U 
vindt meer informatie in deze powerpoint-presentatie.  

 

 

SCHAKELMODULE DIGITALE TECHNOLOGIE 
De Vereniging NLT heeft samen met het Platform Talent voor Technologie 
en NLdigital het initiatief genomen een leerlijn Digitale Technologieën 
binnen het nlt-curriculum mogelijk te maken. U kunt de opzet inzien. Het 
project is gestart met een analyse van alle nlt-modules die geschikt zijn om 
binnen een dergelijke leerlijn in te zetten. Denk hierbij aan modules als 
Cyber Security (v) of Leven met Robots (h). U ziet de analyse hier. Wilt u 
meedenken? Belangstellenden voor auteurswerk of als testschool kunnen 
zich altijd melden bij Pieter Hogenbirk via info@odino.nl. 

 

CURRICULUM.NU 
Op 10 oktober hebben de ontwikkelteams van curriculum.nu hun 
voorstellen aangeboden aan minister Slob. De voorstellen dienen als basis 
voor een nieuw curriculum voor po en vo-onderbouw. Vereniging NLT 
moedigt aandacht voor samenhang tussen de bètavakken aan en wil dan 
ook graag aan de slag met de bovenbouw. We gunnen iedere havo/vwo-
leerling in de bovenbouw het vak nlt en denken daarom graag mee met de 
vervolgtraject voor de bovenbouw. We zijn hierover in gesprek met OCW.  

 

 

 

 

http://www.betavak-nlt.nl/
http://betavak-nlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/
https://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/d1c82/cd19e/e858c/53eee/64188/Presentatie_ALV_2019_Duurzame_ontwikkelin_B401B2m.pdf
https://module-database.betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/c9a73/a20ef/9efe5/debee/b1c8a/191114_Infosheet_deelname_leerlijn_DT-v4.pdf
https://module-database.betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/c39b0/fbf92/3578f/4e7dc/276d7/analyse_nlt-modules_Digitale_technologieen_DEF.pdf
mailto:info@odino.nl
http://www.curriculum.nu/
http://www.curriculum.nu/
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