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Programma

• 11.00 uur Opening “Nlt: sterke schakel”

• 11.30 uur Werkgroepronde 1 

• 12.30 uur Lunchbreak 

• 13.00 uur Breakout: met eigen VSP in breakoutrooms

• 13:30 uur Werkgroepronde 2

• 14:30 uur Korte theebreak

• 14:45 uur Werkgroepronde 3

• 15:45 uur Feestelijke afsluiting

10 februari 2022 Nlt jaarconferentie 3



Duurzame 
Ontwikkeling
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Trechter-
model

Leerroutes

Duurzame

ontwikkeling

PO en VO 
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schakelmodule



leerlijnen

Een leerlijn nlt is een 

beredeneerde opeenvolging 

van verschillende 

gecertificeerde

nlt modules, eventueel 

afgewisseld met 

schooleigen materialen, die 

gezamenlijk een

volledig nlt-programma 

vormen voor havo dan wel 

vwo
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Digitale 
Technologie

• Vereniging NLT

• Platform Talent 

voor 

Technologie

• NLDigital

• en vele 

anderen
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Hulpmiddelen…

• Check op de thema’s DO en DT in het 

stoplichtensysteem

• Vernieuwing examenprogramma

• Landelijk ontwikkelde scholing op beide 

thema’s bij je eigen vaksteunpunt
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Nlt in de onderbouw
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