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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 http://www.betavak-nlt.nl/ of de moduledatabase http://module-

database.betavak-nlt.nl/ 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://betavak-

nlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/ 

In dit nummer : 

- Ledenvergadering 

- Moduledatabase 

- Modulenieuws 

- Uitgelicht: Van Gogh onder de loep 

 

 

LEDENVERGADERING 

Op woensdag 6 april was de eerste ledenvergadering van Vereniging NLT. In deze 

vergadering zijn bestuursleden gekozen en is het huishoudelijk regelement 

vastgesteld Een impressie kunt u terugvinden op onze website.  

Op 24 mei tijdens de eerste bestuursvergadering zijn de taken verdeeld tussen de 

bestuursleden: Voorzitter: Pieter Hogenbirk 

Vice-voorzitter: Hans Schapenk (foto) 

Secretaris: Rian Janssen 

Penningmeester: Berenice Michels 

Leden: Bert Schroën, Sebastiaan Smit en Leo Spelt. 

Het bestuur is bereikbaar via info@betavak-nlt.nl 

Op onze website ziet u een beschrijving van de bestuursleden. 

Op de eerste bestuursvergadering zijn ook de notulen van de ALV goedgekeurd. 

Deze notulen zijn verspreid via het prikbord van de moduledatabase en staan op 

de website. 

Er zijn per 9 juni 121 leden en we verwachten nog enkele aanmeldingen voor de 

zomervakantie. Een overzicht van de leden staat op onze website. U herkent de 

leden aan toevoeging (lid) achter de naam van de school. 
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MODULEDATABASE 

De moduledatabase is verplaatst en vernieuwd, en alleen toegankelijk voor leden. 

Alle NLT-coördinatoren van onze leden hebben we een activatiemail gestuurd. 

Heeft u geen toegang tot de moduledatabase en is uw school wel lid? Neem svp 

contact op via: info@betavak-nlt.nl. Ook zijn al uw gegevens overgezet van de 

oude naar de nieuwe moduledatabase. Het zou fijn zijn als u deze controleert en 

zo mogelijk actualiseert. Met name het gebruik van modules is voor NLT-

vaksteunpunten en voor ons belangrijke informatie; we kunnen u zo gericht 

benaderen en informeren. 

Volg ook de berichten op ons vernieuwde prikbord via de moduledatabase. 

 

MODULENIEUWS 

De Stuurgroep Verankering NLT onder voorzitterschap van Harrie Eijkelhof (foto) 

heeft haar laatste vergadering gehad en het project stopt nu echt per 1 juli 2016. In 

deze vergadering zijn nog vier modules gecertificeerd, twee modules 

gehercertificeerd en drie modules gedecertificeerd. 

Gecertificeerd zijn (voor 5 schooljaren): 

Schat je risico (vwo) 

Aardobservaties en satellieten (vwo) 

Van Gogh onder de loep (havo) 

Leven met robots (havo) 

Gedecertificeerd zijn m.i.v. schooljaar 2016/2017: 

Plaatsbepaling en navigatie, 

Smaak maken 

Human technology cares 

Gehertificeerd zijn (voor 5 schooljaren): 

Rijden onder invloed 

Een feest zonder kater (nieuwe titel: Bewust overwogen biertje) 

Het nieuwe lesmateriaal plaatsen we de komende tijd in de moduledatabase. 

De certificeringscommissie  van Vereniging NLT zal de certificeringstaken van de 

Stuurgroep overnemen. Daarnaast zoeken we docenten NLT voor een 

modulecommissie. De taken van de commissie zijn:  

 De modulecommissie adviseert het bestuur en vaksteunpunten over de 
ontwikkeling van nieuwe modules.  

 De modulecommissie bekijkt testversies van modules (die onder beheer 
van het bureau worden ontwikkeld) en rapporteert haar bevindingen 
richting de ontwikkelaars.  

 De modulecommissie adviseert de certificeringscommissie over 
certificering, decertificering en hercertificering van modules. 

Deze modulecommissie bestaat uit minimaal vier personen. Dit zijn experts van 

scholen (lid van de Vereniging NLT). De commissie wordt voorgezeten door een 

vertegenwoordiger van Bureau NLT.  Voor deze modulecommissie zoeken we nog 

vrijwilligers. Op de vorige oproep hebben twee docenten gereageerd. U kunt nog 

reageren tot 1 juli via info@betavak-nlt.nl 
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UITGELICHT: VAN GOGH ONDER DE LOEP 

Op 24 mei heeft de Stuurgroep de module Van Gogh onder de loep gecertificeerd. 

De module is speciaal voor NLT leerlingen in havo 4 ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met het Van Gogh Museum. De module past binnen domein E van 

het examenprogramma en is binnenkort beschikbaar via de moduledatabase. De 

module komt onder beheer van vaksteunpunt Amsterdam. 

Al jarenlang doet het Van Gogh Museum onderzoek naar de atelierpraktijk van 

Vincent van Gogh: de manier waarop hij werkte en het materiaal dat hij gebruikte. 

De context van de module is een technisch onderzoeker in een museum. De 

module is gericht op drie thema’s: Kijken, verkleuring, onderzoekstechnieken 

 Kijken: hoe zie je kleur en hoe maakte Van Gogh daar gebruik van? 

 Verkleuring: is de kleur die je ziet ook de kleur die van Gogh geschilderd 

heeft? 

 Onderzoekstechnieken: hoe weten onderzoekers dat er onder de verf iets 

verborgen zit? 

Daarnaast is er ook aandacht voor de kunstcomponent. Leerlingen maken samen 

een schilderij en een bezoek aan het museum behoort tot de mogelijkheden. 

Er worden verschillende werkvormen aangeboden (flipping the classroom, 

mindmappen, practica) waardoor de module aansluit bij het leergedrag van een 

havist.   

 

 


