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Programma  

 
- Waarom zo veel NLT-modules vanuit Utrecht? 
- Een overzicht van de UU-modules 
- Kenmerken van JCU-modules 
- leerlijnen 
- Modules bekijken 
- De modules en de domeinen 
- Gebruiksmogelijkheden  



Waarom zo veel modules uit 
Utrecht? 

• UU actief in bevorderen van bèta talent 
• Junior College Utrecht sinds 2004 
• Vanaf 2005: modules met wetenschappers voorloper NLT 
• In 2007: modules omvormen tot NLT-modules 

– Ontwikkeling door wetenschappers en ontwikkelaars 
– Test op JCU 
– Revisie; test op JCU-partnerscholen 
– Revisie; certificering door NLT-commissie 

• Daarnaast: ontwikkeling door Fisme, dept. Scheikunde 
 



Gecertificeerde modules (JCU) 

• 2008:  Moleculen in Leven (The Molecules of Life); ook web versie 
 De Bewegende Aarde (The Dynamic Earth) 

• 2009:  Kijken en Zien 
   Hart en Vaten 
   Levensloop van Sterren 
   Zuiver Drinkwater?! (ook wiD) 
• 2010  Leef met je Hart! (havo) 
   Complexe Stromen (ook wiD)  
   Kwantumstructuur van de Materie  
   IJs en Klimaat 
• 2011 Proeven van Vroeger 
   Van HIV tot AIDS?  
• 2012  Aarde in Evolutie  
• 2013? Blik op nanoscience 

 



Niet gecertificeerde modules (JCU) 

NLT 
• Kennis Maken met Onderzoek 
• Een pil teveel of teweinig (niet af) 
NLT en informatica 
• Gametechnologie 
• Functioneel programmeren (niet af) 
(NLT en) wiskunde-D 
• Combinatoriek en Partities  
• Complexe Stromen 
• Diophantische vergelijkingen 



Andere NLT-modules van UU 

• Dynamische modellen 
• Eiwitkristallografie (dept. Scheikunde) 
• Kernfusie  
• Eiwitvouwing (dept. Scheikunde; in ontwikkeling) 

 



Kenmerken van modules JCU 

• Ontwikkeld met of op initiatief van wetenschappers 
• Uitgebreid getest 
• Didactisch verantwoord; activerend 
• Variatie aan toetsmogelijkheden 
• Keuzeonderdelen 
• Oriënterend op onderzoek en vervolgstudies 
• Interdisciplinair  
• Compleet met docentenhandleiding, antwoorden, practica 
Maar ook:  
• diepgaand, lastig voor middelmatige lln; niet voor 4v 
• En veel kennis van docent vereist 
• Combinaties van na en bio (dus NT+NG) 
• Overvol, dus hoofdstukken schrappen  



Didactische kenmerken 

• Leerlingen weten voortdurend waarheen ze geleid worden 
door 
– Modulevragen 
– Hoofdstukvragen  
– Aandacht voor oriëntatie, bijv. opdrachten met titel 
– Aan eind: lln beantwoorden hoofdstuk/modulevraag  
– Orienterend op onderzoek 

• Actief onderzoekend 
• Mogelijkheden tot excursies 



Leerlijnen door de modules heen 

• Oriëntatie op onderzoek 
• Oriëntatie op bèta vervolgopleidingen 
• Omgaan met wetenschappelijke literatuur 
• Leren presenteren / deel van onderzoeksgemeenschap 

uitmaken 
• Elkaar feedback geven 

 



Modules bekijken 

• Onderverdeling in ‘pakketten’ 
• Naar de domeinen 



Uw mening over 

• Voordelen 
• Nadelen 
• Gebruiksmogelijkheden  
• Wensen  
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