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NLT, scheikunde en biologie

Eerste lichting havo nieuwe programma in 2015 naar hbo
Positief punten: 
• meer aandacht voor context uit hbo werkvelden (context-

concept benadering)
• didactiek sluit meer aan op hbo opleidingen
Vraag:
• Is de aansluiting bij chemisch rekenen verbeterd?
Verder:
• Zijn er wijzigingen in de propedeuse programma’s?
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Wiskunde A

Eerste havo instroom nieuwe programma in 2017
Positieve punten:
• Aandacht voor grote databestanden en statistiek
• Wiskundige denkactiviteiten: betere aansluiting op 

modellen en toepassingen in hbo
Vragen:
• Blijft bijspijkeren algebraïsche vaardigheden nodig?
• Wat zijn de effecten van het rekenonderwijs / de 

rekentoets?
• Wordt de grafische rekenmachine gebruikt in het hbo?
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Wat merken we in het hbo?

Inventarisatie en uitwisseling van ervaringen bij de 
havo vakken:
• NLT
• Scheikunde
• Biologie
• Wiskunde A
• Wiskunde B
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Wat kunnen vo-ho netwerken bijdragen aan 
versterking van de aansluiting?

Casus Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Conferentie hier-havo
28 september 2016

Jelle Nauta



Doelen vo-ho netwerk
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• Docentprofessionalisering vo en ho
• Uitwisseling studieresultaten propedeuses
• Studenttevredenheidsonderzoek aansluiting vo-ho
• Ondersteuning LOB programma’s 
• Werken aan warme overdracht (LOB / skc / SLB)

Voorwaarde: commitment van management vo en ho

NB. OC&W gaat vanaf 2018 vo-ho netwerken ondersteunen!



Structuur vo-ho netwerk in Friesland

Stuurgroep met directie vo en ho 
Coördinator uit vo en coördinator uit ho
Front office en back office ondersteuning
Werkgroepen:
• LOB (met vertegenwoordiging decanen)
• Werkgroep havo-hbo (met vertegenwoordiging 

teamleiders en docenten)
• Werkgroepen leerlingactiviteiten havo 3 / havo 4 / pws
• Werkgroep Propedeuserapport
• Werkgroep Aansluitingsonderzoek 
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Overzicht jaarlijks doorlopende activiteiten

• Jaarvergadering met directies vo en ho
• Netwerkdiner bij Stenden
• Talenconferentie bij NHL
• Docentenconferentie VHL (met inbreng vanuit lectoraten)
• Decanendag
• WegWijsDag havo 3
• Oriëntatiedag havo 4
• Ondersteuning pws en meesterproeven
• Docent Ontwikkel Teams (bedrijf, sk, bio, NLT, ak, gs, Ned, 

O&O …)
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Docentprofessionalisering in regio Noord

Pagina 9

• Docent Ontwikkel Teams (DOTs)
• BedrijfsDOTs
• Regionale conferenties voor havo en hbo docenten
• Ontwikkeling technasium keuzeprojecten voor havo 4 

met keuzecolleges op de hogeschool
• Ondersteuning profielwerkstukken en 

meesterproeven
• Werkgroep havo-hbo: ontwikkeling generieke havo-

hbo studievaardighedenset
• Didactische ondersteuning DOTs, PLG’s en 

conferenties door lerarenopleidingen NHL hogeschool 
en RUG

Presentator
Presentatienotities
Niet goed. Iedereen heeft ongeveer evenveel getraind, dus verschillen in effecten worden niet duidelijk zichtbaar.



Docent Ontwikkel Team scheikunde
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• Al vijf jaar actief met gemiddeld twaalf actieve docenten 
uit vo en hbo (vele andere docenten liften mee)

• Coach is vo-docent en gedetacheerd bij Van Hall 
Larenstein (0,1 fte)

• Coach is landelijk betrokken bij vernieuwing vak sk
• Komt achtmaal per jaar bijeen op Van Hall Larenstein
• Ontwikkelen havo schoolexamens
• Masterclasses door vakdocenten LS&T
• Ontwikkelen practicum havo/vwo
• Bijdragen aan docentconferenties



Docent Ontwikkel Team biologie
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• Ruim drie jaar actief met gemiddeld zeven actieve 
docenten uit vo en hbo (andere docenten liften mee)

• Coach (0,1 fte bij hogeschool) is landelijk betrokken bij 
vernieuwing vak biologie en lid van landelijk VSP biologie

• Komt achtmaal per jaar bijeen op Van Hall Larenstein
• Bezoek bedrijven
• Ontwikkeling lesmaterialen bij thema plant en thema 

duurzaamheid volgens context-concept principe
• Workshops op NIBI conferenties en regio 

docentconferenties
• Didactische ondersteuning van NHL lerarenopleiding 

biologie



Docent Ontwikkel Team NLT
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• Ontwikkeling en ondersteuning achttal havo NLT modules
• Coach is landelijk betrokken bij vernieuwing vak NLT
• Coach beheert vaksteunpunt NLT Noord
• Modules Maak het verschil  en Meten & Interpreteren 

ook geschikt voor havo wiskunde D
• Workshops op landelijke NLT conferenties
• Workshops op regionale docentconferenties



BedrijfsDOT
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• Coach is in de regio actief in succesvolle vmbo-mbo 
bedrijvennetwerken

• Aansluitend opbouw bedrijvennetwerk havo-hbo
• Organisatie bedrijfsbezoeken voor docenten
• Opbrengsten:

• Gastlessen door professionals
• Excursies naar bedrijven
• Input voor lessen en projecten
• Docentstages
• Studentstages NHL lerarenopleidingen



Communicatie
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Websites:
• www.vo-ho.nl
• www.hboleeuwarden.nl
• www.hvhl.nl
• www.hboaansluitingsmonitor.nl
Digitale nieuwsbrieven 
Front- en back office (info@vo-ho.nl)

Contact: jelle.nauta@hvhl.nl

Bedankt voor uw aandacht!

http://www.vo-ho.nl/
http://www.hboleeuwarden.nl/
http://www.hvhl.nl/
http://www.hboaansluitingsmonitor.nl/
mailto:info@vo-ho.nl
mailto:jelle.nauta@hvhl.nl
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