
NLT verdient een docent die.....
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Even voorstellen

Ir. Elise Quant
Vakdidacticus O&O & NLT ; 

TU Eindhoven

Ir. Nelleke den Braber
Vakdidacticus wiskunde & NLT

NHL Stenden Hogeschool

En wie zijn jullie? Kun je in de chat iets typen over je rol bij NLT?



Programma

• Nieuw competentieprofiel

• Werving

• Lerarenopleiding

• Professionalisering



Aanleiding

• NLT docenten moeten andere zaken kunnen dan
docenten van andere vakken

• Eerder gemaakt competentieprofiel achterhaald
door nieuwe bekwaamheidseisen



Wat hebben we gedaan?

• Specifieke competenties van 
NLT docenten gekoppeld aan bekwaamheidseisen

• Soms waren bekwaamheidseisen al voldoende, 
op veel andere punten toch weer specifiek gemaakt

• Besproken in NLT-
sectie NVON en landelijk netwerk vakdidactici NLT



Wat heeft dat opgeleverd?

• Nieuw geüpdate overzicht – hebben we opgestuurd

• Bevestiging van het profiel: dit is nog steeds 
wat een NLT docent moet kunnen

• Opnieuw aandacht voor de rol van een NLT docent



Reacties

• Wat viel je op?

• Herken je je in het profiel?



Wat kun je ermee?

• Inspiratie/ houvast voor:

– Werving

– Professionalisering

– Lerarenopleiding



Werving: sollicitatiebrieven

• Brieven gemaakt als opdracht binnen opleiding

• Wie zou je aannemen en waarom?

• 20/25 minuten



NLT in de lerarenopleidingen

• Enkele voorbeelden

• Uitwisseling in landelijk netwerk vakdidactici

NLT



Eindhoven School of Education 
(TU/e)

• Voor alle studenten (eerstegraads lerarenopleiding

natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en O&O):

– Achtergronden kennen

– Voorbeelden modules bekijken

– Geplaatst in samenhang ontwikkelingen betavakken

• Bij vakdidactiek O&O/NLT

– Overeenkomsten & verschillen verkennen

– Leerlijn modules formuleren

– Advies over toetsing



Verschillen/ overeenkomsten



NHL Stenden

• (nog maar) klein onderdeel: wiskunde en

natuurkunde

• Bestuderen module

• Algemene informatie, mogelijkheden

voor wiskundedocenten

• Aandacht voor interdisciplinariteit, soms

ervaringsdeskundige

• (promotie) Onderzoek

• Toekomst: keuzemodule NLT en O&O



Lerarenopleiding

• Wat vinden jullie belangrijk dat er in 
de lerarenopleiding aan bod komt?



Professionalisering

• En hoe ga je zelf en of je team je nog verder 

ontwikkelen als NLT docent?



Hartelijk dank

Nelleke.den.braber@nhlstenden.com E.quant@tue.nl

mailto:Nelleke.den.braber@nhlstenden.com
mailto:E.quant@tue.nl

