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CONFERENTIE 2018

Nlt, met de T van technologie
Op 8 februari 2018 is de 11de NLT-conferentie met als thema nlt, met de T van
technologie.
De conferentie wordt georganiseerd door Vereniging NLT in samenwerking met NVON,
SLO en de nlt-vaksteunpunten.
De conferentie bestaat dit keer uit twee lezingen en drie werkgroeprondes.
In deze nieuwsbrief staat het programma van donderdag 8 februari 2018.
U leest ook hoe u zich kunt aanmelden voor de conferentie.
Zie ook betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt/vereniging-nlt/conferentie-2018/

HOOFDLEZING

IN DIT NUMMER:
n NLT-conferentie 2018
n Openingslezing
n Werkgroepronde 1
n Werkgroepronde 2
n Werkgroepronde 3
n Slotlezing/demonstratie
n Aanmelding

door Petra Heesterbeek

Medische technologie
in de mens: onderzoek
naar knieprotheses
Petra Heesterbeek werkt sinds oktober 2002 op de researchafdeling van de Sint Maartenskliniek. Ze studeerde Biomedische
Gezondheidswetenschappen in Nijmegen en het is altijd haar
ambitie geweest om (in tegenstelling tot dokters) in 1 keer een
hele hoop patiënten beter te maken met de resultaten van haar
onderzoeken. Na haar stage is ze aan de slag gegaan met een
Europees project rondom speciale schoenen voor mensen met
diabetische neuropathie waarbij ze voetdrukken heeft gemeten door
heel Nederland. Aansluitend was er financiering voor het vervolg
van haar stageproject, waarbij ze de fysieke fitheid van mensen
met een dwarslaesie onderzocht na trainen op de BerkelBike. Dit
is een combinatie van een handbike met been-aandrijving waarbij
de zenuwen in de benen elektrisch worden gestimuleerd. Sinds
2004 houdt ze zich bezig met onderzoek in de orthopedie, en na
een promotie in 2011 op klinische en technische aspecten van een
knieprotheseoperatie werkt ze tegenwoordig als coördinerend senior onderzoeker voor de bedrijfsonderdelen orthopedie,
anesthesiologie en radiologie. Daarnaast is ze reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften en zit
ze in het bestuur van de werkgroep Orthopedie en Wetenschap van de Nederlandse Orthopedische Vereniging.

WERKGROEPRONDE 1
n Leerlingen & nlt (Nelleke den Braber)
n Go Lab (Henny Leemkuil)
n Robots programmeren met Lego Mindstorm (Rachel Crane)
n Technisch ontwerpen in de BMT (Edgar de Wit)
n Nlt in de onderbouw (Arjan Boer en Wim Sonneveld)
n De didactiek van het ontwerpen in nlt (Marc de Vries)
n Nlt voor de havo-leerling (Baukje Lobregt)
n Engineering in nlt (Guido Linssen)

WERKGROEPRONDE 2
n Moduledatabase (Johan Gademan)
n Kwaliteit nlt-modules (Jeroen Sijbers)
n Wetenschap en verder (Luc van Tienen)
n Lab on a chip Havo (Jan Jaap Wietsma)
n Invulling vrije ruimte: een best-practice (Nick Vermeulen)
n E
 en nieuwe stap met de Utrechtse modules (Baukje Lobregt)
n STEAM (Klaas Beute)
n Welk effect bereikt u met nlt-practica? (Edgar de Wit)

WERKGROEPRONDE 3
n Schat je risico (Joren Nooij)
n Queeste naar entropie (Anneke de Leeuw)
n Hack the future (Carlijn Veldhorst)
n Wetenschappelijk denken in nlt (Harrie Eijkelhof)
n 3D in nlt (Mart Mojet en Jan Jaap Wietsma)
n T
 echnologie-inhouden in de nieuwe leergebieden

van Curriculum.nu (Marc de Vries)
n Knutsel een disdrometer (Rolf Hut)
n Escape the classroom (Harm Smit)

Meer informatie over de verschillende werkgroepen vindt u op onze website:
betavak-nlt.nl

AFSLUITENDE LEZING/DEMONSTRATIE

door Rolf Hut

Studenten motiveren
om te leren door
te ontdekken, te
bouwen, te doen
De afsluiting van de nlt-conferentie 2018 is in handen van Rolf
Hut.
Rolf is een Nederlands natuurkundige, werkzaam aan de
Technische Universiteit Delft. Hij is bekend van zijn column
‘De Maakbare Wereld’ in de Volkskrant en radio en tv, waaronder
een Myth Buster aflevering. In 2015 kwam zijn boek ‘Rolfs
maakbare wereld’ uit.
In het afsluitende deel van de conferentie zal Rolf zijn
fascinerende ideeën tentoonstellen en demonstreren.
Bijvoorbeeld hoe hij als pappa zat was van het moeten
bekvechten met zoontje als deze lang genoeg Mario Superkart
had gespeeld. Dat moet toch anders kunnen…!? Of over zijn
longboard dat, hoewel rijdend in de schemering, niet lijkt te rollen,
maar lijkt te verspringen. Of over hoe je zonder anabole steroïden
te moeten slikken toch de Olympische discipline speerwerpen
kunt winnen.
Rolf zegt inmiddels over zichzelf: “Ik ben wetenschapper aan de
TU Delft en los mijn problemen met een MacGyver instelling op.
Ik maak meetapparatuur van consumenten-electronica. Ik zoek
nieuwe inzichten in bestaande openbare data-bronnen. Ik wil
studenten motiveren om te leren door te ontdekken, te bouwen,
te doen”.
Rolf heeft een inspirerend verhaal omdat hij zelf helemaal niet
had kunnen bedenken dat hij als ‘Tinkerer’ naam zou maken. Per
toeval ingerold, omdat we een Wii sloopten… Nu is hij een fervent
voorstander van creatief omgaan met technologie; het maakonderwijs. Hij roept ons op om vooral veel van elkaar te leren en
uit te wisselen. Past precies bij onze nlt-conferentie dit jaar!

AANMELDING
Vanaf deze week kunt u zich aanmelden en
meteen inschrijven voor de werkgroepen.
Datum:

donderdag 8 februari 2018

Tijd:

09.30 – 17.00 uur

Locatie:	Bilderberg ’t Speulderbos
Speulderbosweg 54
3886 AP Garderen
Prijs: 	€ 100,– leden Vereniging NLT
€ 200,– voor niet-leden
Aanmelding voor leden:
Via moduledatabase of via
betavak-nlt.nl/nl/p/bijeenkomst
Aanmelding voor niet-leden:

U ontvangt deze nieuwsbrief via de moduledatabase, omdat
u zich heeft opgegeven via betavak-nlt.nl
of de moduledatabase module-database.betavak-nlt.nl óf
omdat u de contactpersoon van een NLT-school bent.

betavak-nlt.nl/nl/p/bijeenkomst
Hier staan de teksten van de werkgroepen
uitgeschreven.

Algemene informatie over NLT vindt u op de website
betavak-nlt.nl
Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl
Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden op betavak-nlt.nl/
archief/Nieuwsbrieven

Deze aanmeldingsinformatie staat ook op:
betavak-nlt.nl/nl/p/vereniging-nlt.
Je kunt daar dan de tekst van de werkgroepen
downloaden (is wel zo handig).

