
 

 

 

 

Overzicht programma 

10 februari 2022 - NLT: STERKE SCHAKEL 

 

 

11.00-11.30 Welkom & opening met de nieuwste ontwikkelingen binnen nlt.  

11.30-12.30  Werkgroepronde I 

Aandacht voor nieuwe en herziene modules. 

12.30-13.00  Pauze  

13.00-13.30 Mogelijkheid om vaksteunpunten digitaal te bezoeken.  

13:30-14:30   Werkgroepronde II 

Verdieping in sterke schakels 

14:30-14:45   Pauzemoment met brownie box 

14:45-15:45   Werkgroepronde III 

Verdieping in sterke schakels-deel2 

15:45-16:15   Feestelijke afsluiting met terugblik op 15 jaar nlt.  

 

 



Werkgroepronde 1: 11.30 – 12.30 uur    

Waterstof uit Wind en Woestijn 

Wie weet nog dat Nederland tot 1969 vooral kookte op stadsgas? Stadsgas, gemaakt uit 
kolen en water, bestond voor 62% uit waterstof. Maar ons gasnet weer terug op waterstof? 
Toekomstmuziek! In de woestijn kan op grote schaal goedkoop elektriciteit gewonnen 
worden met omvangrijke zonnecentrales. Een stuk woestijn van 300 bij 300 km is in principe 
genoeg om aan de wereldvraag te voldoen.   

Het doel van deze module is dat leerlingen deskundigheid verwerven om op een 
verantwoorde manier mee te kunnen doen aan de discussie rond de uitstoot van CO2 en 
klimaatverandering. In deze workshop geven we een overzicht van de leerstof en van de 
didactische aanpak.  

De module is flexibel van opzet, zelfsturend en bevat vele theoretische 
en praktische opdrachten met actuele links. Een rode lijn is “Hoe weet je wat waar is?” en 
het geheel werkt toe naar zeven slotopdrachten naar keuze, in een realistische en actuele 
context.   

Werkgroepleider(s): Harrie Jorna en Arnoud Pollmann 

Bouwen op Bewegende Bodem 

Deze havo-module laat de leerlingen kennismaken met het vakgebied van de ingenieur aan 

de hand van de casus waarin de bodem van Nederland constant in beweging is. Na het 

verwerven van expertise wordt er gewerkt aan het eindproduct: een degelijk onderbouwd 

adviesrapport. Probleemgestuurd onderwijs en het zo dicht mogelijk benaderen van de 

beroepspraktijk van ingenieur is leidraad geweest bij de ontwikkeling van deze module. Hoe 

deze module is opgebouwd en te gebruiken wordt tijdens de werkgroep toegelicht. De 

module is ontwikkeld in samenwerking met Antea Group, een groot ingenieursbureau. 

Werkgroepleider(s): Anneke de Leeuw 

 

Origami in de biochemie 

Een fout in het DNA kan een mens ziek maken. Het resulteert in de synthese van eiwitten 

met verkeerde bouwstenen. Dit maakt dat de eiwitten zich verkeerd opvouwen, waardoor ze 

hun functie in de cellen niet meer kunnen uitvoeren. Eiwitten zijn heel klein en niet te zien 

onder de microscoop. Om te onderzoeken wat er mis kan gaan tijdens de synthese en 

vouwing van eiwitten zullen dus andere technieken moeten worden gebruikt. Studie naar het 

vouwingsmechanisme kan inzicht geven in het ontstaan van erfelijke ziekten, dat een basis 

zal zijn voor onderzoek naar verzachten, genezen en voorkomen van deze ziekten. Deze 

module handelt over de moleculair-biologische technieken die toegepast worden om 

synthese en vouwing van eiwitten te bestuderen. 

Werkgroepleider(s): Andrea van Bruggen – van der Lugt 

  



Kansen met Quantum 

Quantum computing is een opkomende technologie. Deze module voor eind 5 

en 6VWO bestaat uit twee delen. In het eerste deel maken leerlingen kennis met 

het begrippenapparaat. De leerlingen leren over de raadselachtige algoritmen die 

een quantumcomputer onderscheid van een klassieke computer: het teleporteren van 

een quantum bit. De module bevat meer materiaal dan je in de lessen kwijt kunt. In de 

werkgroep zullen we een route door het eerste deel met jullie doornemen.  

Het tweede deel van de module bestaat uit praktische opdrachten. Voor dit deel hebben we 

een aantal werkvormen ontwikkeld die door kleinere groepjes kunnen worden uitgevoerd. 

Zowel de harde beta’s als de gamma-georiënteerde leerlingen kunnen tot hun recht komen. 

In deze werkvormen komen ook de maatschappelijke en ethische aspecten van deze 

technologie aan de orde. We hopen enkele werkvormen met jullie te kunnen doornemen.. 

Werkgroepleider(s): Henk Buisman en Guido Linssen 

 

Weet wat je zegt! Statistiekonderwijs, maar dan anders 

Op iets of iemand kunnen vertrouwen is misschien wel het belangrijkste dat er is. Zo moet 

een ingenieur kunnen vertrouwen op de data. Statistiek helpt bij het interpreteren van de 

data. Het is een belangrijk onderdeel van het vak nlt. Het wordt soms door leerlingen ook 

een ervaren als een moeilijk onderdeel. Statistiek is voor veel leerlingen 

een schrikbeeld. Het lijkt een magisch gegoochel met toetsen en formules, het “gevoel” (de 

intuïtie) is ver te zoeken. Daar komt bij, statistiek is (net als wiskunde) bij uitstek een vak dat 

je in je eigen tempo moet leren. De nieuwe Havo4-module Weet wat je zegt! probeert aan 

deze ontwerpeisen te voldoen. De module gaat uit van realistische metingen, volgt de 

intuïtie, en is volledig online. In deze workshop wil ik de module presenteren, en bespreken 

hoe je die kan gebruiken in de les. Daarnaast wil ik graag de discussie voeren of het lukt om 

“het gevoel” te versterken, en of deze online aanpak de goede weg is naar effectiever, 

gepersonaliseerd onderwijs.  

Werkgroepleider(s): Mart Mojet 

 

Klimaatverandering, nu het noordpoolgebied opwarmt 

Graag ga ik met je in gesprek over mijn ervaringen met het vak nlt op mijn school, het 

Regius College Schagen, en in het bijzonder de module Klimaatverandering. Zo ben ik 

bijvoorbeeld benieuwd hoe nlt bij jou is opgenomen bij de profielkeuze van de derde klas. 

Vervolgens neem ik je mee in het proces waar ik me met een collega in heb verdiept het 

afgelopen jaar, het herzien van de module Klimaatverandering. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Wat zijn de zaken waar wij tegenaan zijn gelopen? Tot slot stel ik één van de 

keuzehoofdstukken aan de orde, gezien vanuit mijn oogpunt, dat van een natuurkundige.  

Werkgroepleider(s): Ewout Mallon 

  



Fijnstofmeting  

Nog steeds sterven er wereldwijd miljoenen mensen vroegtijdig door vuile lucht. Het 

Longfonds voegt hieraan toe dat luchtvervuiling in Nederland een aandeel heeft gehad in het 

vroegtijdig overlijden van 12.000 mensen gemiddeld per jaar. De belangrijkste component 

van luchtvervuiling is fijnstof – kleine, vaste deeltjes die zich bevinden in de atmosfeer. Het is 

een onderwerp waar veel aandacht voor is in de media en in de politiek. GLOBE Nederland 

heeft in samenwerking met het RIVM en docenten van het Helen Parkhurst en de Fontys 

Lerarenopleiding een nieuwe module ontwikkeld. Deze is gericht op 4 havo & vwo en 

vervangt de bestaande Aerosolen module. In deze module maken leerlingen kennis met het 

fijnstofvraagstuk en specialiseren zij zich tot Ingenieur, Data-analist, Medicus of 

Milieuactivist. Samen doen zij met een fijnstofsensor metingen  en de data delen ze met het 

RIVM. Daar wordt de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze 

interactieve lezing vertellen wij meer over fijnstof en gezondheid, de techniek, het 

lesmateriaal en als is er tijd is doen we zelf een klein onderzoekje naar de luchtkwaliteit. 

Werkgroepleider(s): Matthijs Begheyn en Suzanne Calabretta 

 

Artificiële intelligentie in het nlt onderwijs 
Tijdens deze online werkgroep krijg je handvatten om aan de slag te gaan met AI in je 
onderwijs. Wij verdiepen ons kort in de module en er worden wat ideeën aangedragen voor 
doe-opdrachten die je met leerlingen kan doen. Er wordt een duidelijke link gelegd over hoe 
AI wordt gebruikt in de praktijk. 

Werkgroepleider(s): Ruben Rump 

 

Bioinformatica 
De module Bio-informatica doorloopt op dit moment een herziening. Tijdens de werkgroep 
krijg je een sneakpreview van de aanpassingen die al gedaan zijn in het meest recente 
lesmateriaal. Heb jij ervaring met deze lesmodule? Dan nodigen we je graag uit om over de 
manier waarop jij de lesmodule vorm geeft in jouw lessen te praten! Deel je mening over de 
hoogte (en diepte) punten van de module.  

Heb je interesse om deze module te gaan geven? Laat je dan inspireren door docenten, die 

vaardigheden als programmeren al hebben gegeven. 

Werkgroepleider(s): Marloes Bemer 

  



Werkgroepronde 2: 13.30 – 14.30 uur    

Schakelmodule Digitale technologie en leerlijn binnen nlt 

Het belang van digitale technologie voor onze samenleving is enorm, terwijl kennis óver 

digitale technologie enorm verschilt. De schakelmodule Digitale Technologie wil de schakel 

vormen tussen voorkennis en verdere ontwikkeling van die kennis bij vervolgmodules nlt, in 

vervolgopleidingen en in de beroepspraktijk. Het leerlingenmateriaal van de module wordt 

inmiddels op enkele scholen getest. We laten u de module graag zien, zodat u een goed 

beeld heeft hoe de module opgezet is. Zo kunt u nagaan of u de module wilt testen, of vanaf 

het nieuwe schooljaar in het reguliere programma wilt opnemen.  

Minstens zo belangrijk is de vraag wat het van docent en toa vraagt om de module te geven, 

en hoe een leerlijn digitale technologie te maken is. Daarvoor komt in de loop van 2022 een 

scholing. We willen in de werkgroep ook graag te weten komen welke wensen er voor die 

scholing zijn.  

Werkgroepleider(s): Jan Jaap Wietsma en leden van het ontwikkelteam 

 

Didactiek van nlt voor de onderbouw 

Resultaat van de werkgroep: prioriteiten in kennis en vaardigheden waar nlt in de onderbouw 

aan gaat werken. De didactiek van nlt is sterk verweven met de mix aan disciplines die aan 

bod komen. Leerlingen moeten ontdekken wat die disciplines inhouden én waar ze binnen 

nlt aan bijdragen. Dat vraagt om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, waarvan een 

belangrijk deel al in de onderbouw aangebracht kan worden. Tegelijk is dat de plek waar 

leerlingen zicht krijgen op het eigen karakter van de verschillende natuurwetenschappen en 

de rol van technologie. Tijdens de werkgroep verkennen we het belang van de verschillende 

didactische aspecten, zodat die bij de ontwikkeling van modules de juiste prioriteit krijgen. 

Werkgroepleider(s): Jan van der Veen  

 

15 jaar nlt; een onderzoek naar stand van zaken 

Hoe belangrijk is nlt voor studenten in hun studie? Helpen de vaardigheden en inhoudelijke 

vraagstukken die zij op school bij nlt hebben geleerd? Onder studenten aan de HAN wordt 

een eerst onderzoek uitgezet. Parallel daaraan zal onder de leden van de Vereniging een 

aantal enquêtes worden voorgelegd. Wat vinden leerlingen van nlt? Waar 

lopen TOA’s tegenaan? Past nlt bij de visie van de school? Hoe worden derdeklassers 

bekend gemaakt met nlt? Dit en meerdere vragen worden voorgelegd aan docenten, 

schoolleiders, leerlingen en TOA’s. Tijdens deze werkgroep bespreken we de vragen en 

praten we met elkaar door op de antwoorden die jullie geven. 

Werkgroepleider(s): Patricia Cramers, Kimberly Westheim, Ange Taminiau 

  



Forensisch onderzoek vwo online leeromgeving 

De werkgroep richt zich op de uitwisseling van ervaringen met het gebruik in de les van de 

online leeromgeving Forensisch onderzoek vwo. Vragen die we bespreken zijn o.a.:  

• Ervaar je als docent de meerwaarde van zo’n digitale leeromgeving?  

• Wat werkt wel? Wat niet?  

• Wat zijn de tips en tops, met het doel om andere docenten te helpen/ te behoeden? 

• Is het uitwerken van een havo-variant binnen deze leeromgeving gewenst?  

Werkgroepleider(s): Edgar de Wit 

 

Vereniging NLT over curriculumontwikkeling en bijstelling examenprogramma’s 

SLO heeft in december de opdracht gekregen een aantal examenprogramma’s te 

actualiseren. Begin 2022 start dat proces met de examenprogramma’s Nederlands, moderne 

vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Bij de 

natuurwetenschappelijke vakken horen ook nlt en O&O. Er is voor de bètavakken één 

vakvernieuwingscommissie die gevoed wordt door 5 vakspecifieke deelgroepen: voor na, sk, 

bi, nlt en O&O. 

In onze workshop kijken we naar de plannen zoals die dan bekend zijn en hoe de Vereniging 

NLT daarbij betrokken wordt. Ook willen we met de deelnemers al een eerste discussie 

voeren over de inhoud van ons programma: Wat kan beter? Wat moet anders? Hoe kunnen 

we grote thema’s als duurzame ontwikkeling, digitale technologieën en gezondheidszorg in 

het programma een meer prominente plaats geven? 

Werkgroepleider(s): Pieter Hogenbirk en leden van het verenigingsbestuur 

 

Premodule nlt Duurzaam consumeren 

Misschien herken je het zelf ook wel dat je tijdens een rondje supermarkt maar niet kunt 

kiezen uit alle producten die je aandacht trekken. In de lesmodule 'bewust consumeren' 

gaan leerlingen hiermee aan de slag: hoe kun je een bewuste keuze maken? De focus ligt 

hierbij op duurzaamheid en duurzaam consumeren. De lesmodule bestaat uit een algemeen 

informatief deel en een verdiepingsdeel, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit verschillende 

verdiepende opdrachten, met als afsluiting een presentatie-markt. Tijdens deze 

werkgroep maak je kennis met de testversie van deze nieuwe lesmodule! Aangezien we nog 

testscholen zoeken, nodigen we je graag uit om te bekijken of zo’n project bij jou op school 

past. 

Werkgroepleider(s): Marjet de Boer en Jelmer Visser 

  



Duurzaamheidshelden challenge  

Ben je op zoek naar een leuke uitdaging voor je leerlingen? Wil je aan de slag met een 

vraag vanuit WijTechniek, de brancheorganisatie van de installatietechniek? Wil je bezig zijn 

met omgevingsgericht onderwijs binnen een actueel thema? Doe dan mee met de 

Duurzaamheidshelden Challenge! Tijdens deze werkgroep gaan we in op de mogelijkheden 

die deze Challenge biedt. Zo past de challenge als eindopdracht mooi in de twee lesmodules 

havo "Duurzaam, maar niet duur” en "Nulenergiehuis”. We horen graag je mening op dit 

punt. 

Werkgroepleider(s): Martin van Os 

 

Robotica 
De lesmodule Robotica is een vast programmaonderdeel voor leerlingen die nlt volgen op 

het PUC science aan de Radboud universiteit. De ervaringen over hun mooie lesmodule 

willen ze graag met je delen. 

Werkgroepleider(s): Rachel Crane en Marco Thörig 

  



Werkgroepronde 3: 14.45 – 15.45 uur    

Rollenspel in de klas bij lesmodule Medische beeldvorming! 

Medische beeldvorming is niet meer is weg te denken uit ziekenhuizen. Het wordt gebruikt 

voor het stellen van diagnoses, vroegtijdig opsporen en bestrijden van ziekten en als 

ondersteuning tijdens medische ingrepen. In veel gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van 

radioactiviteit, verkregen uit medische isotopen. Bij NRG worden medische isotopen 

geproduceerd en daarom heeft de Junior Academy NRG lesmateriaal ontwikkeld voor 

bovenbouw HAVO/VWO dat deze onderwerpen aansnijdt én ondersteuning biedt aan het 

curriculum voor medische beeldvorming. 

 Tijdens het “Rollenspel Medische Beeldvorming” maken de leerlingen nlt kennis met vier 

disciplines: natuurkunde, geneeskunde, chemie en transport & veiligheid. Via de expert-

methode zullen ze zich verdiepen in één van deze disciplines via een theoretische 

introductie, het maken van opdrachten en een briefing aan hun “collega’s”. De focus ligt 

hierbij op de productie van medische isotopen, werken met vervalkrommen, scheiden van 

restmateriaal en veilig transporteren van de medische isotopen richting het ziekenhuis. 

Met de “challenge” ter afsluiting van het lesmateriaal proberen de leerlingen vervolgens in 

groepjes zo veel mogelijk patiënten te helpen. Hiermee wordt spelenderwijs de kennis van 

de leerlingen getoetst!  

Werkgroepleider(s): Mark Amtzenius en Tessa de Vries 

 

Nlt voor de onderbouw 

Interdisciplinariteit en samenhang tussen de bèta-vakken krijgt ook in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs steeds meer aandacht. Daarnaast is er veel behoefte aan onderwijs 

over thema’s als digitale technologie en duurzaamheid. Er is helaas geen samenhangend 

vak en scholen zijn veelal aangewezen op initiatieven binnen de school. Daarom gaat de 

Vereniging NLT “nlt voor de onderbouw” ontwikkelen. In deze werkgroep presenteren we de 

plannen van de Vereniging NLT voor het opzetten van nlt in de onderbouw. We gaan 

bovendien aan de slag met twee voorbeelden van lesmodules voor de onderbouw en we 

laten zien hoe verschillende leden van de Vereniging NLT omgaan met nlt in de onderbouw.  

Werkgroepleider(s): Jeroen Sijbers  

  



Van nlt naar duurzaam onderwijs 

Reiken je ambities verder dan een simpel lesje over duurzaamheid? Binnen nlt wordt al 

vakoverstijgend gewerkt, daarom is het een mooi vertrekpunt voor het werken aan duurzaam 

onderwijs. Klimaatdepressie kun je helpen voorkomen door leerlingen zelf in actie te laten 

komen. In deze werkgroep kijken we hoe we bestaande modules kunnen gebruiken als 

opstapje naar bijvoorbeeld een schoolbreed project over duurzaamheid, een praktijkopdracht 

met een externe opdrachtgever of het verduurzamen van je schoolgebouw. Welke tools heb 

je tot je beschikking om de nodige samenwerking rond duurzaamheid binnen je school te 

versterken? Deze vragen gaan we bespreken aan de hand van modellen als de Whole 

School Approach, theorie over empowerment en concrete ervaringen uit de 

Leergemeenschap Duurzaam Onderwijs van Wageningen Pre-University en het Eco-

Schools programma. 

Werkgroepleider(s): Reina Kuiper, Ruth Derks, Anne de Fraiture of Ruth Pasternak 

 

Modelleren en Simuleren: van informatica naar nlt 

In de werkgroep gaan we kennis maken met de modelleercyclus die toegesneden is op de 

ontwikkeling en gebruik van agent-based modellen en het laagdrempelige lesmateriaal dat 

voor informatica is ontwikkeld.  Een agent-based model beschrijft een verschijnsel in termen 

van gedrag en interacties van individuele factoren (agents). Dit gedrag wordt 

geprogrammeerd als een model in NetLogo. Het model kan gebruikt worden voor simulaties 

om het verschijnsel beter te begrijpen of als onderdeel van een wetenschappelijk 

experiment. Met agent-based modellen kunnen we uitzoeken of verkeersdoorstroming beter 

is op een kruispunt of op een rotonde, of een levensvaatbare mensenkolonie op Mars 

mogelijk is, en uiteraard, het effect van handenwassen en thuisblijven op de verspreiding 

van een virus. 

We verkennen de contexten waarin agent-based modellen gebruikt kunnen worden en de 

praktische opdracht (inclusief beoordelingsrubrics) die het modelleerproces van leerlingen in 

goede banen leidt.  

Werkgroepleider(s): Nataša Grgurina  

 

COVID-19 zelftesten en de module Biosensoren 

Op sociale media komen steeds meer filmpjes voorbij waarin je ziet dat je een Covid-19 

zelftest kunt vervalsen met bijvoorbeeld cola of sinaasappelsap. In deze workshop kun je 

kennis maken met een practicum waarin leerlingen onderzoeken hoe je een vals positief 

resultaat kunt verkrijgen bij een Covid-19 zelftest. Dit practicum past bij de module 

Biosensoren.  

Werkgroepleider(s): Kimberly Westheim 

  

https://www.wur.nl/nl/display/Leergemeenschap-Leren-voor-Duurzaam-Onderwijs-1.htm
https://eco-schools.nl/
https://eco-schools.nl/
https://ieni.github.io/inf2019/themas/r-computational-science
https://ccl.northwestern.edu/netlogo/


Dialoogsessie met docenten O&O en NLT over de inzet van de schakelmodule digitale 

technologie  

De schakelmodule digitale geletterdheid is tot stand gekomen met steun van de Stichting 

Technasium. Nu de schakelmodule digitale geletterdheid getest is met leerlingen NLT is de 

tijd rijp voor een dialoogsessie tussen docenten O&O en NLT. Inhoud en didactiek van beide 

schoolexamens verschillen van elkaar. Tegelijkertijd kan deze  schakelmodule aan het begin 

van het bovenbouwprogramma van O&O en NLT docenten van beide vakken inspireren. 

Hoe zou een train de trainer sessie voor docenten O&O en NLT eruit moeten komen te zien, 

zodat de schakelmodule in beide vakken een inspirerende rol kan spelen? Hierover gaan we 

met elkaar in gesprek onder leiding van Ria Sluiter, directeur van de Stichting Technasium. 

Werkgroepleider(s): Ria Sluiter 

 

Premodule nlt Duurzaam consumeren 

Misschien herken je het zelf ook wel dat je tijdens een rondje supermarkt maar niet kunt 

kiezen uit alle producten die je aandacht trekken. In de lesmodule 'bewust consumeren' 

gaan leerlingen hiermee aan de slag: hoe kun je een bewuste keuze maken? De focus ligt 

hierbij op duurzaamheid en duurzaam consumeren. De lesmodule bestaat uit een algemeen 

informatief deel en een verdiepingsdeel, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit verschillende 

verdiepende opdrachten, met als afsluiting een presentatie-markt. Tijdens deze 

werkgroep maak je kennis met de testversie van deze nieuwe lesmodule! Aangezien we nog 

testscholen zoeken, nodigen we je graag uit om te bekijken of zo’n project bij jou op school 

past. 

Werkgroepleider(s): Marjet de Boer en Jelmer Visser 

 

Functionaliteiten van de moduledatabase 

Vereniging NLT biedt de scholen lesmateriaal aan via de moduledatabase. Binnen deze 

omgeving zijn er diverse extra faciliteiten ontworpen om coördinatoren op scholen te 

helpen. We gaan in op de functionaliteiten:  

• Zelf collega’s toevoegen/ verwijderen en informatie over schoolorganisatie wijzigen  

• Aanmaken niveau-cohorten  

• Stoplicht, Digitale Technologie en Duurzame Ontwikkeling  

• Aanmaken van certificaat nlt per leerling,    

• Aanmaken en samenstellen van PTA  

We sluiten af met een inhoudelijke discussie over het PTA. 

Werkgroepleider(s): Edgar de Wit (bureau nlt) 

  



Nieuw opleidingsprofiel; de perfecte docent nlt 

Als docent nlt wordt er een beroep gedaan op andere competenties dan als docent bij de 

meeste andere vakken. De landelijke herijking van de bekwaamheidseisen was de 

aanleiding om ook opnieuw te kijken naar welke competenties dat dan zijn. Het resultaat 

hiervan delen we graag tijdens deze werkgroep. Graag horen we van deelnemende 

docenten nlt of dat aansluit bij de praktijk. Ook zullen we een paar voorbeelden laten zien 

van hoe op de lerarenopleidingen aandacht wordt gegeven aan nlt. Ook hierover horen we 

graag ervaringen en wensen van de deelnemers. Tenslotte gaan we graag met de 

deelnemers in gesprek wat dat betekent voor de professionalisering van nlt teams op 

scholen. 

Werkgroepleider(s): Elise Quant en Nelleke den Braber 

 


