
 

Ambassadeursdiner 2022 
 

Op 14 april jl. hield de Vereniging NLT haar ambassadeursdiner. De ambassadeurs zijn 
vooraanstaande mensen uit onder andere wetenschap en het bedrijfsleven. Zo’n 25 deelnemers 
kwamen bijeen. Zij zetten zich allemaal in voor kwalitatief en modern onderwijs via het vak nlt. 
Tussen de gangen door werden drie thema’s besproken, namelijk het landelijke curriculum, nlt in de 
onderbouw en het praktijkgerichte programma voor de havo (vakhavo). Hieronder vind je per thema 
een beschrijving van de discussie.  

Thema 1: het landelijke curriculum voor nlt in de bovenbouw 

Nlt is een keuzevak en een van de mooie aspecten daarvan is dat het nlt-docententeam zelf bepaalt 
hoe het curriculum wordt vormgegeven en met welke modules. SLO zal vanaf september 2022 aan 
de slag gaan met de vernieuwing van het examenprogramma. Daarom bespraken we met onze 
ambassadeurs de zaken die zij belangrijk achten voor deze vernieuwing.  

Adviezen  

• Meer structurele aandacht voor vaardigheden. Je kunt dan denken aan programmeren, 
werken met arduino e.d., maar ook aan meer praktijkgerichte vaardigheden als 
samenwerken, ontwerpen, bronnenonderzoek doen en digitale geletterdheid.  

• Koppel nlt aan het profielwerkstuk; 
• Actuele thema’s benoemen als duurzaamheid, digitale technologie;  
• Geef aandacht aan wiskundige denkwijzen (o.a. lezen van en redeneren met wiskundige 

formules) 
• Ruimte maken voor niet bèta-gerichte onderwerpen zoals ethiek, sociale wetenschappen. 
• Onderdelen uit domein Wiskunde in de wetenschap uit Wiskunde D, afhankelijk ook van wat 

de status van dat vak gaat worden.  
• Keuzedomeinen opnemen in het landelijke examenprogramma. 

Thema 2: nlt in de onderbouw 

De vereniging NLT heeft de ambitie dat alle leden van de Vereniging NLT vanaf schooljaar 2026-2027 
nlt als vak in de onderbouw aan kunnen bieden. Daarvoor is een project gestart om modules voor de 
onderbouw te gaan ontwikkelen. We vroegen de ambassadeurs naar thema’s en succescriteria om 
dit project te laten slagen.  

Adviezen  

• Bouw ook in de onderbouw interdisciplinariteit in.  
• Hoeft niet geheel dekkend te zijn voor het gehele bèta-onderwijs. 
• Maak de monovakken niet overbodig, wel mogelijkheden voor science in de brugklas. 
• Aandacht voor onderzoeken en ontwerpen, maar maak het ook praktisch: doen! 
• Leg basis voor nlt in de bovenbouw door middel van ervaringen met vaardigheden.  
• Oud-leerlingen en bedrijfsleven betrekken. 
• Maak het technischer dan O&O. 
• Kwaliteitscriteria goed bewaken. 



 

• Neem wiskunde mee, ook in toepassingen. 
• Gebruik onderbouwschrijvers. 
• Zet digitale technologie creatief in. 
• Leerlingen laten wennen aan bronvermelding en betrouwbaarheid informatie. 
• Kijk naar de onderbouw programma’s die al lopen: bijv. U-Talent. 

Voorbeeldonderwerpen

- vogels en de luchtvaart 
- lachgas, schadelijke effecten 
- formule-1 races 
- voeding, chemisch en biologisch 
- mobiele telefoons 
- waterstof 
- klimaatverandering 

- veiligheid: digitaal (cybersecurity), 
chemisch, biologisch, fysisch 
- games 
- muziekinstrument bouwen 
- keuringsdienst van waarde 
- citizen science 
 

Thema 3: het praktijkgericht programma technologie voor de havo 

SLO ontwikkelt op dit moment in nauwe samenwerking met scholen en het platform havo twee 
nieuwe vakken voor de havo. Het gaat om het praktijkgerichte programma Technologie (pgp-T) en 
om het praktijkgerichte programma Maatschappij (pgp-M). Ppg-T daagt leerlingen uit om 
oplossingen te bedenken voor vraagstukken van externe opdrachtgevers en beargumenteerde 
adviezen te geven. Op dit moment zijn er drie scholen Nederland die zowel bij de ontwikkeling van 
pgp-T betrokken zijn als nlt aanbieden. Hoe verhouden wij ons als Vereniging NLT tot deze nieuwe 
ontwikkeling?   

• Focus op praktijk is mooi, zou eigenlijk in nlt ook meer focus moeten hebben. 
• Samenwerking met bedrijven is goed, er zijn nu ook al nlt-modules waarin dat gebeurt. 
• Het vak zou prima gebruik kunnen maken van nlt modules voor noodzakelijke kennis, een 

combinatie is goed mogelijk.  
• Waarom geen gelijksoortig vwo-programma? 
• Is best een klein vak. Past die beperkte ruimte wel bij de genoemde ambities?  
• Zoek naar samenwerking en aansluiting.  
• Dit vak is geen bedreiging, maar een mooie aanvulling. 
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