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NIEUWSBRIEF
We kijken terug op een succesvolle nlt-conferentie rond het thema "leven
in nlt". In deze nieuwsbrief doen wij graag verslag. Verder vindt u meer
informatie over nieuwe modules en nieuwe versies van modules. Wij
wensen u veel lees plezier!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen via info@betavak-nlt.nl.
Vriendelijke groeten van Bureau NLT.
In dit nummer :
-

Terugblik conferentie 2019
Nieuwe module: een dijk van een dijk
Hercertificeringen
Duurzame ontwikkeling
Criteria voor decertificering

TERUGBLIK CONFERENTIE 2019
We kijken terug op een zeer geslaagde nlt-conferentie. Naast de
gebruikelijke inhoudelijke lezingen en workshops, was er dit jaar een nieuw
programmaonderdeel, de zogenaamde thema-tafels. Deelnemers gingen
met elkaar in gesprek aan de hand van thema’s zoals TOA-trouble, ptaperikelen en verlokkende verhalen. Op onze website vindt u diverse
presentaties en een impressie van de dag in foto's. De registratie van de
ochtendlezing van Niels Galjart en de middaglezing van Beorn Nijenhuis
zullen binnenkort op youtube worden geplaatst.

NIEUWE MODULE: EEN DIJK VAN EEN DIJK
Deze nieuwe gecertificeerde havomodule gaat over het
Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het versterken van de dijken en
is in samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkeld. De module is in hoge
mate gericht op zelfstandig en ontdekkend leren. Aan de hand van veel
vragen bij instructieve filmpjes en een flink aantal experimenten ontdekken
de leerlingen allerlei eigenschappen en verbeterpunten van dijken. Als
afsluitende opdracht gaan de leerlingen als ‘ingenieursbureaus’ in
expertgroepen een opdracht zien te verwerven voor het versterken van de
plaatselijke dijk.
Op dit moment wordt de vormgeving nog aangepakt. Eind maart zal de
module beschikbaar zijn. Wilt u toch eerder informatie? Stuur dan een
mailtje naar info@odino.nl.

HERCERTIFICERINGEN
Tijdens de nlt-conferentie zijn de schrijvers/ontwikkelaars van de volgende
gehercertificeerde modules in het zonnetje gezet:
•
•
•
•

Lab on a Chip (Oost)
IJs en Klimaat (Utrecht)
Modelleren (havo en vwo, Oost)
Kijken en Zien (Utrecht).

De nieuwste versie van Kijken en Zien is vanaf nu al te vinden in de
database. De overige aangepaste modules zijn binnenkort te vinden in de
database. Wilt u de modules nu alvast inzien, stuur dan een berichtje naar
de verschillende vaksteunpunten.

OPROEP VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Steunpunt Wageningen is op zoek naar drie ervaren ontwikkelaars voor
het schrijversteam voor de leerlijn en schakelmodule “Leren voor
Duurzame Ontwikkeling”. De leerlijn gaat docenten een leidraad bieden
om in het totaalpakket aan modules de leerlingen de juiste bagage mee te
geven op het gebied van duurzaamheid. U vindt meer informatie op deze
website.

VERNIEUWDE CRITERIA DECERTIFICERING
In overleg met de certificeringscommissie heeft het bestuur criteria voor
decertificering van een module vastgesteld.
Een gecertificeerde module kan door de certificeringscommissie
gedecertificeerd worden indien:
1.
2.
3.

De module voldoet niet (meer) aan de nlt-criteria.
Een deel of delen van de module bevat verouderde of onjuiste
informatie.
De module maakt gebruik van verouderde software.

Een gecertificeerde module kan door het bestuur, na consultatie van de
certificeringscommissie, gedecertificeerd worden indien:
1.
2.

3.

Het aantal gebruikers van deze module is gedurende de laatste
drie jaren lager dan 5 scholen.
De ontwikkelaars en/of het vaksteunpunt zijn niet langer bereid of
in staat de module te onderhouden, terwijl er ook geen alternatief
is voor het onderhoud.
De module heeft geen APK ondergaan binnen 6 jaar
(standaardtermijn is 5 jaar).

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

