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Inleiding

Het project Inspirerende Science Education (ISE) draagt 
bij tot de uitvoering van de ‘Digitale Agenda voor Europa 
“en in het bijzonder aan Action 68 “Mainstream e-learning 
in national policies for the modernisation of education and 
training, including in curricula, assessment of learning out-
comes and the professional development of teachers and 
trainers”. Dit alles gebeurt in overeenstemming met de aan-
bevelingen van het rapport Rocard ‘A new Pedagogy for 
the Future of Europe’, dat de basis legt voor de invoering 
van een onderzoeksgerichte aanpak in het wetenschaps-
onderwijs in de EU lidstaten.

De centrale gedachte achter het ISE project is dat we-
tenschapsonderwijs gebaseerd op een onderzoeksgerichte 
aanpak de interesse van de leerlingen in de wetenschap 
stimuleert en een grotere leerwinst oplevert. Een ander uit-
gangspunt is dat digitale, interactieve instrumenten effectief 
kunnen ingezet worden om deze doeleinden te bereiken. 
ISE stimuleert het ontwerpen, plannen en implementeren 
van grootschalige proefprojecten, het evalueren van inno-
vatief gebruik van bestaande e-learning tools en middelen 
zoals bijvoorbeeld interactieve simulaties, educatieve spel-
letjes, VR- en AR-toepassingen, instrumenten voor het 
voorstellen en analyseren van data, eScience toepassin-
gen alsook digitale middelen van musea, onderzoeks- en 
wetenschapscentra, enzovoort. Dit alles in het vakgebied 
van wetenschappen en technologie toegepast in meer dan 
5000 scholen in 15 Europese landen.

De innoverende ISE methodologie omvat ook meetme-
thodes en benchmarking-activiteiten, gericht op het onder-
steunen van ontwerp en implementatie van vernieuwende 
wetenschapsonderwijspraktijken en veranderende school-
organisatie. Het project maakt gebruik van e-learning tools 

en bronmaterialen, nauw verbonden met een evaluatieka-
der van de leervooruitgang, gebaseerd op de PISA 2012 
methode voor het evalueren van het probleemoplossend 
vermogen van leerlingen. Deze aanpak biedt een goede 
basis voor de waardebepaling van de invoering van tech-
nologie ondersteund en innoverend onderwijs in Europese 
scholen, en een waarborg voor reële impact en wijdverbrei-
de opname.

Deze Handleiding voor Leerkrachten is bedoeld om we-
tenschapsleerkrachten te ondersteunen die de ISE-me-
thodologie willen verkennen en die de onderzoeksgerichte 
tools, middelen en educatieve scenario’s van ISE willen 
creëren en gebruiken met hun leerlingen in de weten-
schapslessen.

Dit hoofdstuk biedt een korte inleiding tot deze handlei-
ding. Hoofdstuk [2] geeft een overzicht van de belangrijk-
ste richtlijnen en achtergrondinformatie voor de uitvoering 
van onderzoeksgerichte leerscenario’s voor wetenschaps-
onderwijs en de daarbij horende template zoals die in ISE 
gebruikt wordt. Hoofdstuk [3] richt zich op de community 
van ISE leerkrachten. Daarin leggen we uit hoe je kan deel-
nemen aan ISE, hoe je kan lid worden van een gemeen-
schap en hoe je ISE leermiddelen kan aanmaken, zoeken 
en delen. Hoofdstuk [4] legt stap voor stap uit wat de meest 
gebruikte functies zijn van de ISE leeromgeving: het opha-
len en het delen van middelen, het creëren en het verrijken 
van leerscenario’s, het gebruiken van scenario’s. Hoofdstuk 
[5] tenslotte is gericht op de functionaliteit die toelaat om 
formatieve evaluatie en probleemoplossende vragen aan te 
maken en te gebruiken binnen het kader van een leersce-
nario. Dit hoofdstuk geeft daartoe de nodige verantwoor-
ding en begeleiding.

1
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Op onderzoek gericht  
wetenschapsonderwijs in ISE

2

2.1 Wat is op onderzoek gericht we 
 tenschapsonderwijs [IBSE]?

Inzicht in de wetenschap is van essentieel belang in de 
hedendaagse maatschappij. De algemene kennis van we-
tenschap wordt in grote mate beïnvloed door de ervaring 
die men opdoet tijdens de wetenschapslessen. Daarom is 
het belangrijk dat wetenschapsleraren de wetenschap be-
grijpen en nauwkeurig voorstellen tijdens hun lessen. We-
tenschap wordt gedefinieerd als een geheel van kennis, een 
proces van onderzoek, en de mensen die betrokken zijn bij 
de wetenschappelijke onderneming. Doorgaans focussen 
wetenschapsleraren zich op het geheel van kennis die hun 
studierichting vormt. Studenten moeten ook inzicht krijgen 
in het proces van wetenschappelijk onderzoek; dit inzicht 
kunnen ze krijgen door hun ervaringen met dit proces in 
de wetenschapslessen en buiten de school. Slechts enkele 
definities van wetenschap omvatten de mensen die bij de 
onderneming betrokken zijn. Nochtans bewijst de geschie-
denis van de wetenschap telkens weer een geschiedenis 
van wetenschappers te zijn. Het erkennen van de individu-
ele kwaliteiten die belangrijk zijn voor wetenschappers en 
het wapenen tegen de menselijke tekortkomingen die het 
wetenschappelijke werk kunnen beïnvloeden, zijn noodza-
kelijk om een totaal beeld van wetenschap te scheppen. 
Verschillende modellen van wetenschappelijk onderzoek 
zijn de laatste jaren ontwikkeld en uitgebreid goed gekeurd. 
Hier uit bleek dat het doel van alle modellen de accumula-
tie van geldige betrouwbare kennis is. Wetenschapsleraren 
zouden de sterke punten en de zwakheden, de procedures, 
en de logische problemen van de verschillende onderzoeks-
modellen moeten begrijpen. Tijdens de wetenschapslessen 
moet er een evenwichtige verdeling zijn van wetenschap 

als een geheel van kennis, een proces en een menselijke 
onderneming.

Het idee om wetenschap aan te leren via onderzoek heeft 
een lange geschiedenis in wetenschapsonderwijs. Er is een 
even lange geschiedenis van verwarring over wat het we-
tenschapsonderwijs door onderzoek betekent en, ongeacht 
de definitie, de uitvoering ervan in de klas. Het onderzoe-
kend leren wordt in vele landen officieel aanbevolen als pe-
dagogiek voor het verbeteren van wetenschapsonderwijs 
(Bybee et al., 2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner et 
al., 2010), en sinds de publicatie van het ‘Wetenschapson-
derwijs nu: Een vernieuwde Pedagogiek voor de Toekomst 
van Europa’-rapport (Rocard et al., 2007) als één van de 
hoogste onderwijsdoelstellingen voor Europa (na gelijkaar-
dige acties in de USA door de NSF, de Nationale Onder-
zoeksraad, 1996, 2000; Centrum van de onderwijsontwik-
keling, Centrum voor Wetenschapsonderwijs, 2007).

Met ‘onderzoek’ wordt in de literatuur van het weten-
schapsonderwijs verwezen naar drie verschillende maar 
onderling verbonden activiteiten: Wat wetenschappers 
doen (onderzoeken van wetenschappelijke fenomenen 
door wetenschappelijke methodes te gebruiken om aspec-
ten van de wereld te verklaren), hoe studenten leren (door 
het ingaan op wetenschappelijke vragen en het aangaan 
van wetenschappelijke experimenten door de praktijken en 
processen van  wetenschappers na te streven) en een pe-
dagogie of een onderwijsstrategie, overgenomen door we-
tenschapsdocenten (het ontwerpen en voorzien van leer-
activiteiten die studenten in staat stelt om te observeren, 
experimenteren en onderzoeken wat er gekend is aan de 
hand van een bewijs (Minner et al., 2010). De polysemie 
van de term verklaart gedeeltelijk de verwarring in verband 
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met de uitvoering van ‘onderzoeksgericht wetenschapson-
derwijs’ (IBSE), een term die op zichzelf gebruikt wordt als 
overkoepeling voor diverse educatieve benaderingen, ge-
kenmerkt door de verschillende nadrukken die op deze drie 
‘onderzoeksactiviteiten’ gelegd werden.

Bijvoorbeeld, Linn et al.’s (2004) definitie van onderzoek 
“het doelgerichte proces om problemen te diagnosticeren, 
experimenten te bekritiseren en alternatieven te onder-
scheiden, onderzoeken te plannen, het onderzoeken van 
vermoedens, het zoeken naar informatie, het construeren 
van modellen, debatteren met collega’s en de vorming van 
samenhangende argumenten”. (vertaling ed., p4) lijkt de 
nadruk te leggen op wat wetenschappers doen. De definitie 
van de Nationale Onderzoeksraad van de V.S. “een reeks 
van samenhangende processen waardoor wetenschappers 
en studenten vragen over de natuurlijke wereld stellen en 
fenomenen onderzoeken; daarbij verwerven de studenten 
kennis en ontwikkelen een rijk inzicht in concepten, prin-
cipes, modellen en theorieën... de studenten leren op een 
bepaalde manier wetenschap die weerspiegeld hoe de we-
tenschap werkelijk werkt” (vertaling ed., NRC, 1996: p214, 
geciteerd door Krystyniak & Heikkinnen, 2007) daarentegen 
verlegt de nadruk naar hoe studenten leren, met specifieke 
aandacht voor de nauwe samenhang tussen onderzoek als 
wetenschappelijke praktijk en onderzoek als het leren van 
studenten.

Het op onderzoek gerichte wetenschapsonderwijs is 
ook beschreven als het onderwijzen en het leren van we-
tenschap als onderzoek en door onderzoek (Tamir, 1985; 
Chiappetta, 1997; Zion et al., 2004). Leren van wetenschap 
als onderzoek omvat het leren over de manier waarop de 
wetenschappelijke inspanningen vorderen en het analyse-
ren van het onderzoeksproces uitgevoerd door anderen, 
soms met behulp van een historisch perspectief (Bybee, 
2000; Schwab, 1962). Het leren van wetenschap door on-
derzoek, anderzijds, impliceert dat de leerling meer onder-
zoekvragen stelt, een hypothese produceert, experimenten 
ontwerpt om die te verifiëren, op bewijs-gebaseerde argu-
menten construeert en analyseert, alternatieve verklaringen 
erkent en wetenschappelijke argumenten communiceert 
(Tamir, 1985). Wetenschap onderwijzen vereist niet alleen 
verlenen van wetenschappelijke informatie maar ook de 
mogelijkheid om onderzoek te doen en diepgaander om 
inzicht te verwerven in waar wetenschappelijk onderzoek 

over gaat.
De ISE aanpak erkent de behoefte van wetenschapslera-

ren om hun studenten kennis en onderzoekscompetenties 
te geven maar ook begrip van onderzoek en hoe onderzoek 
resulteert in wetenschappelijke kennis. 

2.2 ISE’s leermodel van IBSE
Zoals reeds vermeld in de inleiding, is ISE ook bezig met 

het ondersteunen van leraren in het effectieve organiseren 
en ordenen van op onderzoek gerichte en door technologie 
ondersteunde leerervaringen voor hun studenten. Een van 
de manieren waarop ISE dit streefdoel tracht te bereiken, 
is door het aanreiken van een instructie- of leermodel voor 
leraren die hen moeten helpen bij het organiseren van de 
leeractiviteiten.

“Een instructie model omvat de functies van onderzoek 
naar een geordende reeks van ervaringen ontworpen om 
de huidige opvattingen van studenten uit te dagen en om de 
tijd en de mogelijkheden aan te reiken om de verwerking, 
het leren zelf dus, te laten gebeuren.” (vertaling ed., Bybee, 
1997, geciteerd door NRC, 2000).

Dit gezegd zijnde, ISE beschouwt onderzoeksgericht le-
ren niet als het zonder meer rechtlijnige volgen van spe-
cifieke stap-voor-stap instructies in een volgorde van ac-
tiviteiten, maar eerder als het ervaren van activiteiten die 
kunnen samengevoegd en met elkaar versmolten worden. 
ISE ondersteunt bovendien de heersende opvatting dat on-
derzoek een flexibele pedagogie is waarbij docenten hun 
aanpak kunnen passen aan de gewenste leerresultaten en 
aan de specifieke omstandigheden van de verschillende 
omgevingsfactoren in elke klas. Omdat de leerresultaten 
zeer divers zijn en variëren afhankelijk van de leeftijd van 
de leerlingen, hebben zowel zeer gestructureerde als meer 
open vragen beide hun plaats in de wetenschapslessen.

Er is een verscheidenheid aan concrete concepten van 
het onderzoeksgericht leren in de onderzoeksliteratuur. 
ISE’s leermodel van IBSE bestaat uit vijf leeractiviteiten: 
Oriënteren en het stellen van vragen; Ontwikkelen en ont-
werpen van een onderzoeksvraag of hypothese; Plannen 
en onderzoeken; Analyseren en interpreteren; en tenslotte 
Besluiten trekken en evalueren. Het volgende deel biedt 
hierover meer uitleg en geeft concrete suggesties voor 
deze leeractiviteiten.
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2.2.1 Oriënteren en vragen stellen
Oriënteren: Zorg voor raakvlakken met de inhoud en wak-

ker nieuwsgierigheid aan
Deze onderzoeksactiviteiten kunnen gericht worden op 

het beantwoorden van een vraag, maar ook op het onder-
zoeken van een controversieel dilemma of het oplossen 
van een probleem. Leerkrachten kunnen dit inleiden met 
een klassikale discussie en ondersteunen met bijvoorbeeld 
verhalen, video’s of animaties. Zij kunnen een kader schep-
pen voor de discussie en tegelijk de betrokkenheid van 
studenten opvolgen. Het formuleren van vragen kan ver-
gemakkelijkt worden door het structureren van de vraag (of 
van het probleem of geval), door het identificeren van de 
relevante beperkingen en variabelen. De studenten stellen 
vragen, discussiëren over de problematiek en tekenen hun 
ideeën op.

Definieer	 doelen	 en/of	 vragen	 vanuit	 de	 bestaande	
kennis

Om te kunnen oordelen of en wanneer de leeractiviteit 
succesvol is afgerond, is het noodzakelijk dat de doelen 
die bereikt moeten worden, of de criteria waaraan voldaan 
moet worden, goed verduidelijkt worden. Daarom moeten 
de studenten samen met hun docenten de leerdoelen iden-
tificeren, alsook hun voorkennis met betrekking tot elk deel 
van de vraag of het onderwerp, ze moeten nadenken over 
de kennis en vaardigheden die ze ter beschikking hebben 
voor het vinden van oplossingen. Indien nodig, moeten ze 
aanvullende informatie verzamelen en relevante variabelen 
identificeren.

2.2.2 Ontwikkelen en ontwerpen van een onder-
zoeksvraag	of	hypothese

Ontwikkelen van hypotheses of voorlopige verklaringen
Op basis van hun voorkennis, hun nota’s en de structuur 

van onderzoeksvraag, probleem of geval gaan de studen-
ten aan de slag met het formuleren van hypothesen voor-
gesteld als veronderstelde relaties tussen meetbare afhan-
kelijke en onafhankelijke variabelen. Het blijkt erg moeilijk 
voor studenten om zelf goede hypotheses te formuleren. 
Deze leeractiviteit vereist daarom passende ondersteuning 
(de Jong & van Joolingen, 1998). Richtlijnen voor het ont-
wikkelen van hypotheses kunnen in dit stadium als hulpmid-
del dienen.

Ontwerp/Model
De leerlingen ontwerpen vervolgens een experiment dat 

geschikt is voor het testen van hun hypothese. Richtlijnen 
voor het plannen van experimenten moeten beschikbaar 
zijn in dit stadium. Het verschil tussen een experimenteel 
plan of planning enerzijds en anderzijds het opstellen van 
het plan (het regelgevende proces) moet duidelijk zijn voor 
de leerlingen en daarom zeer expliciet uitgelegd en aange-
toond worden door de leraren.

Afhankelijk van de focus van het onderzoek kunnen het 
ontwikkelen en ontwerpen van hypotheses verschillende 
vormen aannemen. Een experiment kan worden opgezet 
om de hypothese te testen. Voor probleemoplossing kan de 
hypothese getoetst worden aan beschikbare of verzamelde 
data om te controleren of de hypothese op die manier het 
probleem oplost. Een andere benadering voor het onder-
zoeken van hypotheses is het ontwerpen van een model in 
de vorm van een fysieke of virtuele artefact. Zo kunnen stu-
denten bijvoorbeeld een huis ontwerpen om de invloed op 
de CO2-uitstoot te onderzoeken. Of de modellen geschikt 
zijn, kan worden geëvalueerd door ze te vergelijken met de 
notities die studenten tijdens de activiteit gemaakt hebben.

2.2.3 Plannen en onderzoeken
Het onderzoek plannen
Duidelijk geformuleerde hypotheses vergemakkelijken 

het plannen van het werkproces. Plannen houdt ook in het 
bepalen van de volgorde van de activiteiten en van de tus-
sentijdse doelstellingen, bepalen welke tools of gegevens 
gebruikt zullen worden, opstellen van een duidelijke tijdslijn 
en een goede taakverdeling onder de deelnemers.

Het onderzoek uitvoeren
Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd onder de vorm 

van het uitvoeren van proeven of het ontwerpen van arte-
facten met behulp van fysieke, virtuele of externe middelen.

2.2.4 Analyseren en interpreteren
Analyseren en interpreteren: resultaten halen uit de ge-

gevens
De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en ge-

interpreteerd. In dit stadium maken we gebruik van tools 
voor de analyse en verwerking van data. Leraren kunnen 
de leerlingen desgevallend ondersteunen, leerlingen we-
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ten bijvoorbeeld soms niet waar te beginnen met zoeken 
tussen de gegevens. Leraren kunnen het proces van de 
data-analyse door de studenten ondersteunen door hen te 
helpen bij het organiseren van de verzamelde gegevens en 
bij hun interpretatie door het identificeren van de belang-
rijkste vraagstukken. Tijdens dit probleemoplossend proces 
kunnen de leerlingen ook hun eigen oplossingen vergelij-
ken met oplossingen gevonden door anderen (bijvoorbeeld 
door deskundigen). Voor het onderzoek van betwistbare 
vraagstukken is het aanbevolen om deze vanuit verschil-
lende standpunten te benaderen en om de waarde van de 
verschillende informatiebronnen te vergelijken. Deze pro-
cessen kunnen nieuwe vragen voor verder onderzoek op-
leveren.

2.2.5 Besluiten trekken en evalueren
Besluiten trekken en resultaten en verklaringen meede-

len:

In het stadium van de conclusies in het onderzoekspro-
ces is het soms nodig om een consensus te bereiken over 
een oplossing voor het onderzoeksvraagstuk, om een ge-
meenschappelijke artefact te creëren, of om verschillende 
standpunten samen te brengen met het oog op een geza-
menlijke beslissing. Het evaluatieproces kan worden verge-
makkelijkt door de conclusies aan een breed publiek te pre-
senteren, omdat dit zorgt voor replicatie en/of bevestiging 
van de voorgestelde resultaten.

Evaluatie	en	reflectie
Het is niet alleen belangrijk om tot een conclusie te ko-

men, bijvoorbeeld het oplossen van een vraagstuk of 
probleem. Het is ook belangrijk dat er daadwerkelijk iets 
geleerd wordt. Daarom is reflectie noodzakelijk zodat soort-
gelijke problemen (vraagstukken of gevallen) ook in de 
toekomst herkend zullen worden, dat er kennisoverdracht 
is naar gelijkaardige situaties en de geleerde strategie kan 
toegepast worden. Naast het evalueren van de eigen resul-
taten, kan het ook interessant zijn om de resultaten van an-
deren te beoordelen en te evalueren ten overstaan van de 
relevante criteria. Vergelijken van de verzamelde gegevens 
met zulke criteria kan een volgende verfijning van het con-

ceptueel model vereisen. Bij het evalueren of de leerdoelen 
worden bereikt, kan het waardevol zijn voor toekomstige 
onderzoeksactiviteiten om te identificeren welke factoren 
gunstig of ongunstig bijgedragen hebben tot het bereiken 
van de doelstellingen.

Overweeg andere verklaringen
Voor onderzoek van omstreden of betwistbare vraagstuk-

ken is het aanbevolen om de waarde van andere verklarin-
gen te overwegen en evalueren. Deze processen kunnen 
nieuwe vraagstukken opleveren voor verder onderzoek.

De verschillende informatiebronnen kunnen gevonden 
worden door de studenten zelf of aangebracht door de leer-
kracht via links, documenten of andere materialen.

2.3 ISE leerscenario’s en de ‘Grote  
 Ideeën’ van de wetenschappen

Om de ISE onderzoeksgerichte educatieve scenario’s 
te organiseren, zodat zij gemakkelijk beschikbaar zijn 
voor leerkrachten en gemakkelijk te gebruiken zijn, werd 
besloten om de lesscenario’s benevens aan een aantal 
conventionele metadata te koppelen (bijvoorbeeld onder-
wijsniveau, wetenschappelijk onderwerp, leeftijd van leer-
lingen, enz.), de scenario’s ook te koppelen aan één van 
de Grote Ideeën’ van de wetenschap. Deze ‘Grote Ideeën’ 
vertegenwoordigen overkoepelende beginselen uit het 
wetenschapscurriculum. Ze kunnen ook gezien worden 
als een ‘paraplu’, waaronder lesmaterialen en activiteiten 
uit verschillende bètavakken kunnen schuilen om tot een 
gemeenschappelijk thema te komen. Volgens het rapport 
van Harlen (2010) moeten de doelstellingen van het weten-
schapsonderwijs niet worden gezien “in termen van de ken-
nis van een geheel van feiten en theorieën, maar als een 
gestadige vooruitgang in de richting van de belangrijkste 
ideeën die gezamenlijk inzicht kunnen bieden in gebeurte-
nissen en fenomenen die van belang zijn voor het leven 
van studenten tijdens en na hun schooljaren. “In dit rapport 
zijn 14 dergelijke ideeën geïdentificeerd, die zowel weten-
schappelijke ideeën als ideeën over wetenschap en haar rol 
in de samenleving bevatten. Tien daarvan worden door ISE 
overgenomen en rechtstreeks aan educatieve scenario’s 
gekoppeld. Tabel 1 geeft de voorgestelde Grote Ideeën’.
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Tabel 1: ‘Grote Ideeën’ van de wetenschap in ISE

1
Alle materiaal in het heelal bestaat uit zeer kleine 
deeltjes. Licht in alle verschillende golflengten 
doordringt het heelal. (Dit idee is een kleine aan-
passing van Harlen’s originele idee)

2 Objecten beïnvloeden elkaar vanop afstand.

3
Om de beweging van een object te veranderen is 
het nodig om een netto kracht daarop toe te pas-
sen.

4
De totale hoeveelheid energie in het heelal blijft 
altijd gelijk, maar energie kan worden omgezet als 
er dingen veranderen.

5
De samenstelling van de aarde, de atmosfeer en 
de processen die zich in hen afspelen, geven vorm 
aan het oppervlak van de aarde en het klimaat.

6 Het zonnestelsel is slechts een heel klein deel van 
een van de miljoenen sterrenstelsels in het heelal.

7 Levende organismen zijn georganiseerd op cel-
lulaire basis.

8
Organismen vereisen een toevoer van energie en 
materialen waarvoor zij vaak afhankelijk zijn van 
andere organismen of waarvoor zij andere organis-
men beconcurreren.

9 Genetische informatie van organismen wordt over-
geërfd van de ene generatie op de andere.

10 De diversiteit van zowel levende en uitgestorven 
organismen is het resultaat van evolutie.
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DELEN
Leermiddelen en bronmateriaal
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De ISE gebruikersgemeenschap

Om haar doelstellingen te bereiken, hield ISE rekening 
met toekomstige educatieve paradigma’s betreffende de 
toegang tot leren van (het voormalige mandaat van ‘appa-
ratuur en infrastructuur’), het scheppen en delen van ken-
nis (voormalig de ‘beschikbaarheid van leermiddelen’) en 
het verhogen van de competenties in leergemeenschappen 
(de behoefte van leraren aan professionele ontwikkeling). 
Daarom heeft ISE haar portaal ondergebracht onder de pa-
raplu van Open Discovery Space (ODS) (http://portal.open-
discoveryspace.eu/), en daar met de financiële steun van 
de Europese Unie een omgeving gemaakt om educatieve 
gebruikersgemeenschappen aan te moedigen om e-lear-
ning middelen te gebruiken en delen, om hun ervaring en 
visie op het gebruiksgemak en de kwaliteit van deze mid-
delen uit te wisselen. In de ISE gebruikersgemeenschap 
kunnen docenten aansluiten bij bestaande communities of 
nieuwe gemeenschappen oprichten om er ideeën en mid-
delen in hun eigen taal of in het Engels te delen en uit te 
wisselen, ze te bespreken per thema (bijvoorbeeld verbon-

den met een specifieke e-learning tool of thema), per school 
of zelfs op nationaal of internationaal niveau. 

In de volgende paragrafen vind je een stap-voor-stap 
handleiding over hoe je kan meedoen, hoe je een gemeen-
schap kan zoeken en delen, hoe je leermiddelen kan aan-
maken en delen in de ISE werkgroep en nog veel meer (ook 
wel het ISE portaal genoemd) (http://portal.opendiscove-
ryspace.eu/ise).

3.1 Neem deel aan ISE en aan een  
 van de bestaande gebruikersge 
 meenschappen

Het eerste wat je als kandidaat-lid van de ISE gebruikers-
gemeenschap moet doen om te kunnen genieten van alle 
faciliteiten van de ISE gebruikersgemeenschap is effectief 
lid worden, klik daarvoor op de homepage van het ISE por-
taal op de bijbehorende link rechts bovenaan de pagina 
(Figuur 1),

3

Figuur 1 – Lid worden van ISE op de home pagina

Je krijgt dan twee opties (Figuur 2): 
[1]. ‘Schrijf je in op het ISE Portaal’ (‘Register in ISE portal’), of
[2]. ‘Schrijf je in op het ISE Portaal en sluit je aan bij een bestaande ISE Community’ (‘Register and join one of the ISE  

    Communities’).
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Figuur 2 – Registreren op het ISE portaal

Figuur 3 – Een ISE community zoeken

1

1

2

2

 In beide gevallen voer je jouw login informatie in. Je zal 
daarna een e-mail ontvangen waarin je registratie wordt be-
vestigd. In het eerste geval moet je eerst registreren en dan 
beslissen of je meteen wil aansluiten bij een community of 
een nieuwe aanmaken. In het tweede geval kan je kiezen 
tussen de bestaande gebruikersgroepen en vervolgens re-
gistreren om tegelijkertijd lid te worden van ISE en van de 
gekozen gebruikersgroep.

Zoals al eerder aangehaald is het ISE portaal gericht op 
het bevorderen van een echte gezamenlijke aanpak van 
wetenschapsonderwijs en op het onderrichten door het 
aanmoedigen van communities of practice (zogenaamde 
“praktijkgroepen”). Deze gemeenschappen zijn het hart van 
ISE. Neem dus meteen van bij je registratie op ISE deel 

aan een of meer gemeenschappen en voeg je bij andere 
lesgevers. Zoek, gebruik, wijzig en maak zelf lesmateriaal 
voor het wetenschapsonderwijs. 

Wil je deelnemen aan een reeds bestaande  
gemeenschap van gebruikers, klik dan op het tabblad 
Communities bovenaan rechts (Figuur 3 - [1]) en zoek 
doorheen de lijst van reeds bestaande gemeenschappen, 
je kan sorteren op ‘Most Recent’ or ‘Most Popular’ of je  
zoekopdracht verfijnen op Titel, School, Land, of domein 
(Technologie, ICT, Wiskunde, Wetenschappen) (Figuur 4 - 
[1]). Je kan ook onderaan in de home pagina gemakkelijk 
de ‘Most Popular’, 

‘Most Recent’ of de ‘International Communities’ terugvin-
den (Figuur 3 - [2]).
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 Zodra je op een van deze opties klikt, wordt je doorver-
wezen naar de lijst van de gemeenschappen, met voor ie-
der een naam en een korte beschrijving. Als je dat wil kan 
je een gemeenschap even bezoeken om te kijken of die 
interessant is, klik dan op ‘Visit the community to see more’ 

(Figuur 4 - [2]) en (Figuur 5 - [1]). 
Zodra je een gemeenschap vindt die je interesseert  

en waaraan je wil deelnemen, klik dan op de knop ‘Join’ 
(Figuur 4 - [3] of Figuur 5 - [2]) om je lidmaatschap aan te 
vragen.

Figuur 4 – Bestaande ISE communities zoeken

Figuur 5 – Informatie raadplegen over bestaande ISE communities

4

1

3

2

2

1

 Je wordt dan gevraagd kort uit te leggen waarom je graag 
bij deze gemeenschap wil aansluiten (Figuur 6). Daarna 
krijg je een e-mail, met de vermelding of jouw aanvraag is 
goedgekeurd. Na deze procedure, kan je deelnemen als 

actief lid van deze gemeenschap: je kan bijvoorbeeld leer-
middelen opladen, deze bespreken met andere leden en 
een kalender bijhouden met diverse evenementen die voor 
jou van belang zijn.
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Figuur 6 – Vragen om bij een bestaande ISE Community aan te sluiten

Figuur 7 – Een nieuwe sub-community aanmaken in een bestaande ISE Community 

 3.2 Een eigen ISE Community of   
 Practice oprichten

Je kan een nieuwe gemeenschap of zelfs binnen een be-
staande gemeenschap een ondergeschikte gemeenschap 
(subcommunity) creëren. Voordat je een nieuwe gemeen-
schap opzet, controleer je best wel even of er al een soort-
gelijke gemeenschap bestaat tot dewelke je zou kunnen 
toetreden.

De oprichting van een sub-gemeenschap is een goed 
idee als je een bestaande gemeenschap vindt die zich be-
zighoudt met een of ander groot thema of onderwerp [bij-

voorbeeld “Wetenschappen”], en je bent geïnteresseerd om 
daarbinnen de focus te verengen naar een bepaald deelon-
derwerp toe [bijvoorbeeld “Biologie”]. Op dezelfde wijze kan 
je ook deelnemen aan een specifieke schoolgemeenschap, 
en daarbinnen dan een sub-gemeenschap creëren bijvoor-
beeld voor de leerkrachten Biologie van jouw school.

Om een sub-gemeenschap te creëren moet je in ieder 
geval al lid  zijn van de bovenliggende community, je klikt 
dan op ‘New sub-community’ op de homepage van de bo-
venliggende community om verder te gaan. (Figuur 7).
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Figuur 8 – Een ISE Community aanmaken

3.3 Een ISE Community of Practice  
 maken en beheren

Als je eenmaal lid of manager bent van een ISE Gemeen-
schap, kan je alle leermiddelen daarin delen en gebruiken; 
je kan deelnemen aan groepen, activiteiten, evenemen-
ten, blogs, polls en discussies (Figuur 9 - [1]) of er nieuwe 

creëren. Als manager van een ISE Gemeenschap heb je 
bovendien nog extra mogelijkheden: je kan nieuwe leden 
uitnodigen om bij de Gemeenschap te sluiten en je kan de 
Gemeenschap aanpassen (Figuur 9 - [2]), de leden en de 
aan hen toegewezen rollen beheren en de instellingen be-
werken (bijvoorbeeld toegangsniveau, domein, enz.).

Als je echter gewoon een nieuwe community wil starten, 
klik dan op ’Create new ISE Community’ (Figuur 4 – [4] and 
Figuur 8 – [1]). 

In beide gevallen zal je wat bijkomende informatie ge-
vraagd worden over de gemeenschap (of sub-gemeen-
schap) die je wil maken: een titel, een korte beschrijving, 

het land en de naam van je school (Figuur 8) . Kort nadat je 
deze informatie hebt verschaft, zal je een e-mail ontvangen 
met de melding of je gemeenschap is goedgekeurd. Daarna 
word je manager van de nieuwe gemeenschap en kan je de 
verschillende instellingen aanpassen aan je noden.

 

1
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Figuur 9 – Een nieuwe ISE Community beheren en aanpassen

2

1
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GEBRUIKEN 
Digitale leermaterialen  
gebruiken in je klas
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ISE leermiddelen, e-learning instrumenten en 
gebruiksscenario’s

4.1 ISE e-learning instrumenten
Een tweede belangrijke functie van het ISE portaal is toe-

gang geven tot een groot aantal e-learning instrumenten 
door middel van de ‘Digital Tools Repository’. Deze kunnen 
ofwel volledig op zichzelf staand en onafhankelijk van alle 
andere ISE hulpmiddelen gebruikt worden of door commu-
nity leden geïntegreerd en gebruikt worden als onderdeel 
van een leerscenario. In het volgende hoofdstuk leggen we 
uit hoe je kan zoeken naar een ISE e-learning instrument. In 
punt 4.2.2.2 tonen we hoe gebruikers instrumenten kunnen 
integreren in hun leermiddelen.

4.1.1 ISE e-learning instrumenten zoeken
Om een ISE e-learning instrument te zoeken klik je op 

de groene knop van ‘Digital Tools Repository’ (Figuur 10 – 
[1]) bovenaan de pagina en daarna kies je voor een van de 
volgende opties:
1. Een basis zoekopdracht naar instrumenten op basis 

van woorden die in de titel voorkomen (Figuur 10– [2]);
2. Een meer uitgebreide zoekopdracht (Figuur 10– [3] en 

Figuur 11)
3. Bladeren doorheen de instrumenten volgens de inde-

ling van de Grote Ideeën van de wetenschappen (Fi-
guur 10– [4] en Figuur 12)

4

Figuur 10 – Zoeken naar een ISE e-learning instrument

2

3 4

1
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4.1.1.1 Uitgebreid zoeken
De uitgebreide zoekfunctie voor een ISE e-learning in-

strument geeft je de mogelijkheid om je zoekopdracht te 
verfijnen volgens deze criteria (Figuur 11):

• Leeftijd van de leerlingen 
• Taal 
• Geschikt voor gebruik met mobiele  

 toestellen (smartphone of tablet)
• Moeilijkheidsgraad (voor de leerlingen)
• Niveau van de interactie (voor de leerlingen)
• Vereiste competentieniveau voor de  

 leerkracht (gebaseerd op het “ICT  
 Competence Framework for teachers”  
 van de UNESCO)

• Onderwerp of domein 
• De Grote Ideeën van de Wetenschap  

 waarvoor het instrument geschikt is

Figuur 11 – Uitgebreid zoeken naar een ISE e-learning instrument
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4.1.1.2 Bladeren volgens de Grote Ideeën
Als je hebt besloten welke Grote Ideeën van de Weten-

schap je wenst aan te pakken in je les en je bent op zoek 
naar een geschikt e-learning instrument daarbij, dan klik je 

op de rode knop met ‘Browse using the Big Ideas’ (Figuur 
10– [4]), die brengt je naar een pagina met de Grote Ideeën 
van de Wetenschap en de bijbehorende links naar geschik-
te e-learning instrumenten (Figuur 12).

4.1.2 Een ISE e-learning instrument gebruiken
Je kiest een ISE e-learning instrument door erop te klik-

ken, zo zie je alle informatie met betrekking tot het e-lear-

ning instrument, waarbij ook de pedagogische context van 
het gebruik en de technische informatie (Figuur 13). 

Figuur 12 – Een ISE e-learning middel kiezen volgens de Grote Ideeën van de Wetenschap
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Figuur 13 – Informatie over een ISE e-learning instrument

4.2 ISE Leermiddelen
Een van de belangrijkste functies van een ISE gemeen-

schap is het uitwisselen van leermiddelen tussen de leden. 
Er zijn twee categorieën van middelen die je kan delen in 
het ISE portaal:

Leerobjecten: dit zijn typische digitale leermaterialen, zo-
als video en audio lessen, podcasts, referenties en lezin-
gen, werk- en tekstboeken, multimedia, animaties, simula-
ties, demonstraties enzovoort.

Lesscenario’s: Dit zijn ofwel ‘lesplannen’ van iets kortere 
duur ofwel ‘lesscenario’s’ typisch van iets langere duur. 
Deze bieden docenten min of meer gedetailleerde richt-
lijnen aan voor het inrichten van een onderzoeksgerichte 
wetenschapsles of lessenreeks, met behulp van een van 
de digitale hulpmiddelen in de ISE Repository, of van een 
ander digitaal hulpmiddel. Zij bevatten meestal ook informa-
tie over de educatieve doelstellingen en suggereren toet-

singen. Lesscenario’s kunnen (her)gebruikt worden door 
dezelfde leraar, of door andere docenten.

Er zijn twee manieren om zulke middelen te delen:
1. Je kan een bestaand scenario gebruiken zoals het is 

of het aanpassen voor eigen gebruik;
2. Je kan een nieuw scenario aanmaken.

In het deel dat volgt krijg je een stap voor stap handlei-
ding die toont hoe je leermiddelen in het ISE portaal kan 
gebruiken en aanmaken.

4.2.1 Een bestaand ISE leermiddel gebruiken
Het ISE portaal bevat een groot aantal bronnen, die 

voortdurend bijgewerkt en verbeterd worden en waar elke 
dag nieuwe middelen worden toegevoegd door de ISE ge-
bruikers. Eenmaal ingelogd kan je:

1. zoeken tussen alle beschikbare leermiddelen, door 
te klikken op één van de groene knoppen aan de bo-
venkant van de pagina (Figuur 14– [1]). Je kan vrij 
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zoeken op tekst of de zoekopdracht verfijnen tot titel, 
datum, inzender, vakgebied, gebruikscontext, soort 
van leermiddel, licentie, enz.;

2. zoeken op leermiddelen die beschikbaar zijn binnen 
een community of practice waarvan jij lid bent (Fi-
guur 14– [1]). Je kan zoeken op titel en aard van de 
middelen of zoeken naar het ‘Meest recente’ of ‘Po-
pulairste’ leermiddel. 

In beide gevallen kan je een educatieve bron die jou in-
teresseert bekijken met ‘View Resource’ (Figuur 15 – [1]) 
en deze bron dan vastpinnen met ‘Pin Resource’ (Figuur 
15– [2]) in een van de gemeenschappen waar jij beheerder 
van bent en ze zo onderdeel maken van de beschikbare 
middelen binnen die gemeenschap.

 
4.2.1.1 Een bestaand lesscenario gebruiken

Als het leermiddel een lesscenario is dat je wil gebrui-
ken, moet je het middel eerst klonen of kopiëren (Figuur 

15– [3]). Klik op de ‘Clone’ knop en op de volgende sa-
menvattingspagina, genaamd ‘Summary Page’ (Figuur 
16), vind je alle informatie over het lesscenario, onder de 
rubrieken “Algemene informatie”, “Educatieve context’, 
‘Leerdoelstelling(en)’, ‘Vakgebied’, en ‘Aanvullende infor-
matie’ (Figuur 16– [1]). Klik op het pictogram in de linkerbo-
venhoek van de pagina om dit leermiddel te klonen (Figuur 
16– [2]). Je krijgt nu ook de mogelijkheid om het middel te 
herzien en eventueel aan te passen aan je behoeften: pas 
desgevallend de beknopte informatie en metadata aan zo-
als in de bovenstaande rubrieken aangegeven (Figuur 17– 
[1]). Tenslotte word je gevraagd om het leermiddel op te 
slaan (klik op ‘Save’) of om de stappen in het leermiddel aan 
te passen (klik op ‘Save and Edit Phases’) (Figuur 17– [2]).  
Als je op deze laatste optie klikt, kom je in de authoring-
omgeving terecht van het betreffende lesscenario waar je 
wijzigingen in het scenario kan aanbrengen (zie paragraaf 
4.2.1.2).

Figuur 14 – Leermiddelen zoeken

Figuur 15 – Leermiddelen zoeken: volgende stappen

1

2

1 3 2
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Figuur 16 – Een lesscenario klonen (kopiëren)

Figuur 17 – De metadata van een lesscenario aanpassen

2
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1

1

1

1

2

1
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Figuur 18 – Mijn account in ISE

Figuur 19 – Een lesscenario bewerken

4.2.1.2 Een bestaand lesscenario aanpassen 
Na het klonen van een lesscenario, verschijnt het als een 

educatieve hulpbron in jouw ISE profiel/account (Figuur 
18). Vervolgens kan je het gebruiken in je les zoals het is, 
of het verder bewerken. In beide gevallen moet je het ob-
ject selecteren en vervolgens op de knop 'Bewerken‘ klik-
ken (Figuur 19). De inhoudsopgave (Summary Page) van 
het leermiddel (Figuur 20) is vergelijkbaar met degene die 
verschijnt wanneer je een lesscenario kloont (Figuur 16), 
maar let op, er zijn twee belangrijke verschillen: vanaf nu 
verschijnt je eigen naam als de naam van de auteur van het 
scenario (Figuur 20 – [1]) en bovenaan links verschijnen er 
nu ook een aantal nieuwe knoppen (Figuur 20 – [2]). Deze 
laten je toe om: (van links naar rechts)

• De inhoud van het lesscenario te bewerken 
• De metadata te bewerken
• De status te veranderen van Draft (klad) naar Final 

(afgewerkt) (enkel lesscenario‘s met Status Final 
kunnen effectief worden gebruikt in je lessen)

• Het lesscenario beschikbaar te stellen voor gebruik 
in de les, met behulp van twee links (een link voor de 
'leraar ' en een link voor de leerlingen of ‘klas‘) (Fi-
guur 21). Houd er rekening mee dat elke keer dat je 
deze les in jouw klas wil houden, je een nieuwe reeks 
van links moet aanmaken.

• De historiek van het lesscenario te bekijken 
• Het scenario op voorhand te bekijken (‘Preview’)
• Het scenario te klonen
• Het scenario te verwijderen.
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Figuur 20 – Een lesscenario gebruiken

Figuur 21 – Een lesscenario voorbereiden voor gebruik in de les

2

1

4.2.1.3 Een bestaand lesscenario gebruiken in de les
Door te klikken op de link ‘Leraar’ kom je in het deel te-

recht van waaruit je het lesscenario kan afleveren in de 
klas. (Figuur 22).



31

Figuur 22 – Het gedeelte “aflevering van de les” voor de leerkracht

Figuur 23 – Het gedeelte “aflevering van de les” voor de leerling

Door te klikken op de link ‘Klas’ zal elke student in de klas nu terecht komen in het gedeelte van waaruit hij de les kan 
volgen. (Figuur 23).

In beide gevallen zie je hoe het scenario ingedeeld is in 5 
tabbladen die overeenkomen met de 5 onderzoeksgerichte 
leeractiviteiten uit hoofdstuk 2, namelijk: ‘Oriënteren en het 
stellen van vragen’; ‘Ontwikkelen en ontwerpen van een 
onderzoeksvraag of hypothese’; ‘Plannen en onderzoeken’; 
‘Analyseren en interpreteren’; en tenslotte ‘Besluiten trek-

ken en evalueren’. (Figuur 24 – [1]). Het verschil tussen 
de weergave ‘Leraar’ en ‘Klas’ is dat de leraar een aantal 
bijkomende tekstvakken (in grijs) ziet waarin hij concrete 
suggesties, opmerkingen en herinneringen vindt voor het 
toepassen van het scenario in de les (Figuur 24 – [2]).
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Figuur 24 – Weergave van een lesscenario voor de leerkracht

Figuur 25 – Een nieuw leermiddel aanmaken in de Community: een leerobject

4.2.2 Een nieuw leermiddel aanmaken
Om een leermiddel aan te maken volg je, afhankelijk van 

het type leermiddel, een andere methode. Binnen het ISE 
portaal kunnen nieuwe middelen ENKEL EN ALLEEN wor-
den aangemaakt binnen de community waarvan je lid bent. 
Klik op de link ‘Resources’ in de home page van die bepaal-
de community (zie Figuur 9) en dan op de link ‘Create new 
educational resources in the Community’ (Figuur 25 – [1]).

4.2.2.1 Een leerobject aanmaken
Als je een leermiddel wil aanmaken van het type leerob-

ject, selecteer dan deze optie (Figuur 25 – [2]) en klik ‘Cre-
ate New’ (Figuur 25 – [3]). Op de volgende pagina moet 
je een aantal gegevens over het leerobject invoeren: een 
titel, de educatieve context (basis of secundair onderwijs, 
formeel of informeel etc.) en type van de inhoud (is het een 
bestand met het leerobject zelf, of een link naar het leerob-
ject op een andere locatie) (Figuur 26).

2 3

1
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Figuur 26 – Een nieuw leerobject toevoegen

Figuur 27 – Een nieuw lesplan of lesscenario aanmaken

4.2.2.2	Een	lesscenario	aanmaken	(inclusief	lesplan)
Om een lesscenario aan te maken (een lesplan of een  

reeks van lesplannen) kies je eerst het type van leermiddel: 

‘lesplan’ of ‘lesscenario’, daarna klik je op ‘ISE Authoring 
Tool’ en vervolgens op ‘Create New’ om een nieuw lesplan 
of scenario aan te maken. (Figuur 27).

Je wordt nu terug naar de ISE Authoring Tool gebracht, waar je de ISE lesplannen en –scenario’s zal terugvinden die je 
zelf hebt aangemaakt (Figuur 28).
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Figuur 28 – De ISE Authoring Tool – Mijn lesplannen en lesscenario’s

Figuur 29 – De ISE Authoring Tool – Metadata toevoegen aan mijn ISE lesplan of scenario 

Klik op ‘Create new Lesson’ om je lesplan of lesscenario 
uit te voeren (Figuur 28). 

Zoals bij het klonen en aanpassen van een lesscenario 
(zie Figuur 12 en 13), moet je educatieve metadata toe-

voegen aan je ISE lesplan of –scenario, dat doe je door 
5 eenvoudige stappen van de metadata wizard te volgen. 
(Figuur 29). 



35

Figuur 30 – De ISE Authoring Tool – Inhoud toevoegen aan de 5 onderzoeksgerichte activiteiten

Figuur 31 – De ISE Authoring Tool – een extern hulpmiddel toevoegen met behulp van een iFrame

Figuur 32 – De ISE Authoring Tool – Extra mogelijkheden toevoegen

Je kan vervolgens inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s...) 
toevoegen aan de vijf onderzoeksgerichte activiteiten van 
je ISE lesplan of -scenario (Figuur 30 – [1]). Bovendien kan 
je verder nog externe digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
Google Sheets, Google Docs, PhET simulaties, Geogebra 
werkbladen, enzovoort) toevoegen aan die activiteiten door 
het toevoegen van een iFrame met behulp van de “rich text 
editor” (zie Figuur 31). Daarvoor moet je de URL van het ex-

terne hulpmiddel en de afmetingen van de weergave (hoog-
te en breedte) van het externe hulpmiddel in het iFrame 
opgeven. 

Je kan ook op de plusknop (+) drukken (zie Figuur 30– 
[2]) om vervolgens in het ISE hulpmiddelenbestand te zoe-
ken naar een e-learning instrument dat je aan je ISE lesplan 
of –scenario kan toevoegen. (Figuur 32– [1] en Figuur 33). 

1 2

1

2
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Figuur 33 – De ISE Authoring Tool – Een e-learning instrument toevoegen aan mijn ISE lesplan of -scenario 

Figuur 34 – Richtlijnen toevoegen enkel zichtbaar voor de leerkracht

Het is aan te raden om je rechtstreeks te richten tot de 
studenten die met jouw lesplan of -scenario zullen werken. 
Als je aanvullende informatie of richtlijnen wil geven aan je 

collega leerkrachten, voeg dan een extra kader toe met ‘Tea-
cher Guidelines’ (Figuur 32- [2] en Figuur 34).

Je kan je ISE lesplan of -scenario bewaren door te klikken 
op de oranje knop onderaan rechts (‘Save Lesson’). Je kan 
ook nog eens je ISE lesplan of -scenario even uit proberen 
door te klikken op de groene knop onderaan rechts (zie Fi-

guur 34). Eenmaal opgeslagen zal je ISE lesplan of -scena-
rio verschijnen onder de tab ‘My Lessons and Educational 
Scenarios’ (zie Figuur 28).
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Figuur 35 – De ISE Authoring Tool – Een ISE lesplan of -scenario afwerken en ter beschikking stellen van een ISE Community

Na het toevoegen van alle inhoud voor de onderzoeksge-
richte activiteiten van je ISE lesplan of -scenario, is je ISE 
lesplan of -scenario klaar om uitgevoerd te worden in je les 
met je studenten (zie hiervoor 4.1.2 en 4.1.3). Let wel op 
want dit leermiddel behoudt de status ‘Draft’ (klad) totdat 
je onder ‘Set Status to Final’ het leermiddel als afgewerkt 
(‘Final’) hebt gezet. (Figuur 35). 

Zodra je het ISE lesplan of -scenario als afgewerkt of 'Fi-
nal‘ hebt ingesteld, zal het leermiddel onmiddellijk beschik-
baar worden in de ISE community waarin het wordt gepu-
bliceerd. (zie Figuur 9). Zolang je het lesplan of –scenario 

als klad (‘Draft’) instelt, blijft het enkel en alleen zichtbaar in 
je eigen profiel op het ISE portaal (Figuur 18) en dus niet in 
de ISE community waarin je het middel hebt aangemaakt. 
Tot slot moet worden opgemerkt dat als het licentieniveau 
van je lesplan of -scenario privé (‘Private‘) staat, het alleen 
zichtbaar is in je eigen profiel op het ISE portaal (ongeacht 
of de status 'Final‘ is of ‘Draft’). Om het binnen de ISE com-
munity zichtbaar te maken, moet je het als afgewerkt zetten 
(‘Final’) maar moet je ook een publieke licentie toekennen 
aan je leermiddel: dat doe je in de metadata van je lesplan 
of –scenario: zet de licentie op ‘Public, not allowing adap-
tations’.  



38 Inspirerend wetenschapsonderwijs Handleiding voor leerkrachten

EVALUEREN 
De prestaties en vooruitgang  
van je leerlingen
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Beoordelingsvragen in de ISE leeromgeving

De ISE Authoring Tool biedt leerkrachten twee extra 
mogelijkheden om het geven en beoordelen van een 
wetenschapsles te ondersteunen en verrijken:

1. Het toevoegen op eender welk stadium van het 
lesscenario van meerkeuzevragen voor forma-
tieve beoordeling;

2. Toevoegen van vragen voor probleemoplossing 
op het einde van elk van de vier activiteiten.

Bij beide opties krijgt de leerkracht een grafische 
voorstelling en analyse van de resultaten van de eval-
uatie voor hun studenten.

5.1 Formatieve beoordelingsvragen  
 aanmaken

Om het even waar je bent binnen je lessce-
nario (Figuur 36), kan je op eenvoudige wijze 
meerkeuzevragen(maximum 4 antwoorden) maken 
voor je studenten. Klik daarvoor op de ‘Question’ 
knop die je vindt in de rij met knoppen die verschijnen 
als je op de Plus (+) knop drukt (zie Figuur 30 – [2]). 
Je kan hier ook zelf een feedback tekst aanmaken die 
de student te zien krijgt bij elk antwoord dat hij kiest 
(Figuur 37). Je kan zo veel meerkeuzevragen toevoe-
gen als je wil.

5

Figuur 36 – De ISE Authoring Tool – Formatieve beoordelingsvragen aanmaken
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Figuur 37 – De ISE Authoring Tool – Formatieve beoordelingsvragen schrijven

5.2 Probleemoplossende vragen   
 aanmaken

Een van de doelstellingen van ISE is om het probleemop-
lossend vermogen van leerlingen in de wetenschaplessen 
te verbeteren. In het volgende deel van deze handleiding 
leggen we daarom het denkkader uit dat gebruikt wordt in 
ISE voor het ontwikkelen van probleemoplossende vragen. 
We reiken verder ondersteuning aan voor leerkrachten om 
dergelijke vragen in de ISE omgeving te creëren.

5.2.1 Probleemoplossende competentie in ISE
Het ISE concept van probleemoplossende competentie 

is gebaseerd op het theoretische denkkader van de OECD 
dat aan de grondslag ligt van het Programme for Interna-
tional Student Assessment (PISA) 2012 (OECD, 2013) 
waarbij de individuele probleemoplossende competentie 
van 15-jarigen wordt gemeten. Hierin wordt probleemoplos-
sende competentie als volgt gedefinieerd:

“Probleemoplossende competentie is de capaciteit van 
een individu om deel te nemen in cognitieve processen om 
probleemsituaties te begrijpen en op te lossen waarin de 
oplossingsmethode niet meteen duidelijk is. Het omvat de 
bereidheid om om te gaan met dergelijke oplossingen om 
een eigen potentieel als constructieve en reflectieve burger 

te bereiken.” (OECD 2013, p. 123)
Volgens dezelfde definitie omvat probleemoplossende 

competentie “de aanwending van cognitieve en praktische 
vaardigheden, van creativiteit en andere psychosociale 
verworvenheden zoals attitudes, motivatie en waarden.” 
(OECD 2013, p. 122) 

PISA 2012 en bijgevolg ook ISE richten zich met name op 
de cognitieve processen die nodig zijn om reële problemen 
op te lossen. Deze processen kunnen omschreven worden 
als vier afzonderlijke deelprocessen: “Verkennen en begrij-
pen”; “Voorstellen en formuleren”; “Plannen en uitvoeren”; 
en “Opvolgen en reflecteren” (OESO, 2013, blz. 126). Ze 
worden beschouwd als de te nemen stappen bij het evolu-
eren van een bepaalde toestand naar een bepaald doel in 
probleemoplossing.

Verkennen en begrijpen. Deze taak begint bij het ver-
kennen van de probleemsituatie (observeren, interageren, 
zoeken naar informatie, beperkingen of obstakels) en bij het 
proberen begrijpen van de aanwezige informatie en van de 
informatie die de onderzoeker ontdekt tijdens zijn interac-
tie met de probleemsituatie. In ieder geval moet de student 
voor zichzelf een mentale voorstelling kunnen maken van 
alle informatie die in het probleem vervat zit.
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Voorstellen en formuleren. Voor het bouwen van een sa-
menhangende mentale voorstelling van de probleemsitu-
atie, moet relevante informatie worden gekozen, mentaal 
georganiseerd en geïntegreerd met relevante voorkennis. 
Dit kan gebeuren door het probleem weer te geven aan de 
hand van tabellen, grafische, symbolische of mondelinge 
voorstellingen en door heen en weer te kiezen tussen voor-
stellingen en het formuleren van hypothesen door het iden-
tificeren van de relevante factoren in het probleem en hun 
onderlinge relaties.

Plannen en uitvoeren. Het planningsproces van deze 
taak houdt in dat de leerlingen zichzelf een doel moeten 
vooropstellen. Dit houdt ook in het verduidelijken van de al-
gemene doelstelling en het omschrijven van de nevendoel-
stellingen (waar nodig), daarnaast ook nog het opstellen 
van een plan of strategie om het doel te bereiken. Daarna 
moet het plan tijdens de uitvoerende fase uitgevoerd worden.

Opvolgen	en	 reflecteren.	De studenten moeten in elk 

stadium zelf toezicht kunnen houden op hun vordering op 
weg naar het bereiken van het doel. Daarbij hoort ook de 
controle van tussen- en eindresultaten, het detecteren van 
onverwachte gebeurtenissen en het bijsturen wanneer no-
dig. Tenslotte moeten zij ook vanuit verschillende perspec-
tieven nadenken over oplossingen en de eigen veronder-
stellingen en alternatieve oplossingen kritisch evalueren.

Het mag geen verrassing zijn dat deze processen belang-
rijke overeenkomsten vertonen met de verschillende types 
van leeractiviteiten die door ISE worden gebruikt bij het ont-
werp van lesscenario’s. ISE gaat dus nog een stap verder 
en combineert beide, uitgaande van de veronderstelling dat 
vragen die bij elk van de cognitieve werkwijzen horen, best 
beantwoord worden op het einde van elke onderzoeksfase. 
Aangezien er vijf onderzoeksfases zijn, tonen we in Tabel 2 
hoe beide met elkaar overeenstemmen, en geven we aan-
bevelingen over de mogelijke kernpunten van de beoorde-
lingsvragen per cognitief proces.

Tabel 2: Overeenkomsten tussen het ISE onderzoeksmodel en de cognitieve processen
vereist om reële problemen op te lossen volgens PISA 2012

Orienting
and Asking
Questions

Hypothesis
Generation
and Design

Planning
and

Investigation

Analysis
and

Interpretation

Conclusion
and

Evaluation

- …dealing with the 
representation of the 
problem

- …about relevant 
information to under-
stand the problem

- …dealing with 
di	erent levels of 
understanding of 
content knowledge

1

Exploring and 
understanding

Exploring and 
understanding

2

Exploring and 
understanding

3

Exploring and 
understanding

4

Q u e s t i o n s  

- …concerning the
exploration of correla-
tions and dependen-
cies

-…concerning a precise 
description of the 
focused problem

Q u e s t i o n s  

-…concerning the 
correct strategies of 
experimentation

-…concerning strate-
gies of variable control

-…concerning strate-
gies of data analysis

Q u e s t i o n s  

-…about application or 
transfer of the tasks

-…about possible 
sources of experimental 
errors

-…about enhancement 
of experimental setting

Q u e s t i o n s  
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5.2.2 Niveaus van probleemoplossende competen-
tie in ISE

Het PISA 2012 denkkader erkent 6 niveaus van be-
kwaamheid in probleemoplossing (OECD 2014, p. 58-59) 
voor 15-jarige leerlingen. ISE heeft dit model vereenvou-
digd tot 3 niveaus (Figuur 38):

Leerlingen met een hoge bekwaamheid kunnen 
• Complete, coherente mentale modellen ontwikkelen 

van verschillende situaties;
• Een antwoord vinden door middel van de verkenning 

van het doel en een methodische uitvoering van een 
stappenplan.

Om de moeilijkheidsgraad van de taken van dit niveau in 
te schatten kan je rekenen dat gemiddeld ongeveer 10% 
van de 15-jarige leerlingen moeten kunnen antwoorden op 
dit niveau.

Leerlingen met een matige bekwaamheid kunnen
• Matig complexe apparaten bedienen, zij het niet al-

tijd efficiënt;
• Overweg met meervoudige voorwaarden of met el-

kaar gerelateerde functies door het beheersen van 
de variabelen.

Om de moeilijkheidsgraad van de taken van dit niveau in 
te schatten kan je rekenen dat gemiddeld ongeveer 45% 
van de 15-jarige leerlingen moeten kunnen antwoorden op 
dit niveau.

Leerlingen met een lage bekwaamheid kunnen
• Enkel een antwoord geven als er slechts met één 

enkele, specifieke beperking moet rekening gehou-
den worden;

• Slechts gedeeltelijk het gedrag van een eenvoudig, 
alledaags onderwerp beschrijven.

Om de moeilijkheidsgraad van de taken van dit niveau in 
te schatten kan je rekenen dat gemiddeld ongeveer 45% 
van de 15-jarige leerlingen moeten kunnen antwoorden op 
dit niveau.

5.2.3 Probleemoplossende vragen opstellen in de 
ISE leeromgeving

Zoals eerder al vermeld worden de probleemoplossende 
vragen toegewezen aan de vier cognitieve processen van 
de probleemoplossende competentie (“Verkennen en be-
grijpen”; “Voorstellen en formuleren”; “Plannen en uitvoe-
ren”; en “Opvolgen en reflecteren”). In de ISE leeromgeving 
dienen twee afzonderlijke probleemoplossende vragen ge-
creëerd te worden telkens op het einde van de overeen-
komstige onderzoeksfasen (Figuur 39).

Deze individuele probleemoplossende vragen beant-
woorden best aan de volgende criteria:

… meerkeuze vragen (één enkel antwoord mogelijk), en 
… met drie mogelijke antwoorden:
… een antwoord voor leerlingen met een lage probleem-

oplossende bekwaamheid
… een antwoord voor leerlingen met een matige problee-

moplossende bekwaamheid
… een antwoord voor leerlingen met een hoge probleem-

oplossende bekwaamheid

Figuur 38 – Niveaus van probleemoplossende competentie in ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)
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5.2.4 Voorbeeld van probleemoplossende vragen voor een les-
scenario over hernieuwbare energiebronnen

Figuur 39 – De ISE Authoring Tool – Probleemoplossende vragen toevoegen aan je ISE lesplan of -scenario 

Niveau van pro-
bleemoplossing

Verkennen en  
begrijpen Voorstellen	en	formuleren Plannen en uitvoeren Opvolgen	en	reflecteren

Vr.1
Waarom moeten we 
nadenken over her-
nieuwbare energie?

Welke domeinen kunnen in 
aanmerking komen voor een 
succesvolle verandering in de 
energievoorziening?

Wat zijn de gevolgen van 
een stijging van de elektrici-
teitsprijs?

Welke voordelen heeft 
het gebruik van een 
simulatie ten opzichte van 
een reëel scenario?

Hoog 
Omdat wij verantwoor-
delijk zijn voor onze 
toekomst

Zowel sociale, economische als 
ecologische aspecten moeten 
worden overwogen omdat ze 
onderling afhankelijk zijn.

De overheid moet overwe-
gen hoe burgers en bedrij-
ven die zich geen hogere 
prijzen kunnen veroorloven, 
geholpen kunnen worden.

Leren aan de hand van 
lukken en mislukken helpt 
mij de inhoud dieper te 
begrijpen.

Matig

Als verantwoordelijke 
burgers moeten we 
ons informeren en in 
staat zijn om dergelijke 
actuele kwesties te 
bespreken

Het is belangrijk dat er geen 
banen verloren gaan, dat er 
alternatieve banen of omscholing 
bijkomen. Ook beleggers moeten 
aangetrokken worden.

Energievoorziening is een 
belangrijke economische 
factor: bedrijven kunnen 
dreigen met de migratie naar 
meer kost effectieve landen.

Het is onmogelijk om de 
echte omstandigheden 
in de wereld op dezelfde 
wijze te manipuleren als 
in een simulatie.
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5.3 Resultaten van formatieve  
 beoordeling en probleemoplos 
 sende vragen

Om docenten te ondersteunen bij de evaluatie van hun 
lessen, biedt de ISE leeromgeving hen de mogelijkheid aan 
om al de resultaten van de leerlingen, zowel individueel en 
als in het geheel te bekijken.

5.3.1 De resultaten van de testen van de leerlingen 
raadplegen

Na elke uitvoering van een lesscenario met je leerlingen 
kan je op elk ogenblik de resultaten van hun testen bekij-
ken door te klikken op de link ‘Teacher’ voor die bepaalde 
uitvoering. Meld je aan met dezelfde naam en e-mail als 
degene die je hebt gebruikt bij het uitvoeren van deze les, 
klik daarna op het tabblad ‘Assessment’ bovenaan de pa-
gina (Figuur 40).

Vier bijkomende tabbladen geven je de mogelijkheid om 

zowel de probleemoplossende als de formatieve testresul-
taten van je klas te bekijken. (Figuur 41).

5.3.2 Resultaten van de probleemoplossende vra-
gen

De resultaten van de leerlingen voor de probleemoplos-
sende vragen kan je op twee manieren bekijken. Klik op het 
eerste tabblad linksboven (Figuur 42 – [1]) om te zien hoe-
veel vragen je leerlingen hebben beantwoord en op welk 
niveau (bijvoorbeeld Figuur 42 - [2]).

Klik op het tweede tabblad linksboven (Figuur 43 – [1]) 
om een analyse te zien van de testresultaten van de hele 
klas. De grafiek bijvoorbeeld in Figuur 43 toont het percen-
tage van de antwoorden per niveau (Hoog, Matig, Laag) 
zoals beantwoord door de klas in vergelijking met de gelijk-
aardige testresultaten in PISA 2012 enerzijds voor het hele 
land (voor zover deze gegevens beschikbaar zijn) en voor 
het geheel van alle OECD landen anderzijds.

Laag Omdat het zeer aan-
wezig is in de media

Mensen moeten voorbereid 
zijn op de verandering in 
energievoorziening. Het is heel 
belangrijk om verandering te 
bevorderen en de mensen te 
vertellen waarom.

Mensen worden ontevreden 
omdat ze meer moeten 
betalen voor elektriciteit.

Omdat een simulatie 
prettiger is, ben ik meer 
gemotiveerd om te leren.

Vr. 2 CO2 is een probleem, 
omdat ...

Wat is de beste manier om te 
beginnen met verandering in 
energievoorziening?

Wat gebeurt er als een 
elektriciteitscentrale wordt 
uitgeschakeld zonder ver-
vanging?

Zowel discussies als 
simulaties over duurzame 
energie negeren meestal 
belangrijke factoren. Zulk 
een factor is:

Hoog 

CO2 hoopt zich op 
in de atmosfeer, de 
reflecterende warmte-
straling van de aarde 
kan de atmosfeer niet 
verlaten. Dit draagt bij 
aan het door de mens 
veroorzaakt broeikas-
effect.

Verandering in energievoorzie-
ning gaat makkelijker en sneller 
als er minder energie moet 
worden geproduceerd.

Energievoorziening is een 
belangrijke economische 
factor: gebrek aan betrouw-
bare energievoorziening 
kan leiden tot achteruitgang 
van de ontwikkeling van een 
land.

Het gebruik van fossiele 
brandstoffen voor vervoer 
en warmteproductie. 

Matig

CO2 is medeverant-
woordelijk voor de door 
de mens veroorzaakte 
klimaatverandering. 

Het is belangrijk om het energie-
verbruik te verminderen. 

Energievoorziening is niet 
langer gewaarborgd. 

Het belang van het geza-
menlijk voortbrengen van 
warmte en elektriciteit. 

Laag CO2 is schadelijk voor 
het milieu. 

Een eerste stap is b.v. om het 
licht te doven bij het verlaten van 
een kamer.

Het licht gaat uit in de steden Gebruik van houtskool 
voor de barbecue. 
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Figuur 40 – De ISE Authoring Tool – De testresultaten raadplegen

Figuur 41 – De ISE Authoring Tool – De resultaten van testen bekijken

Figuur 42 – De ISE Authoring Tool – Probleemoplossende testresultaten per leerling

Figuur 43 – De ISE Authoring Tool – Probleemoplossende testresultaten per klas in vergelijking met de PISA resultaten

1

2
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5.3.3	 De	 resultaten	 van	 de	 formatieve	 beoordeling	
per	klas	of	per	leerling

Klik op het derde tabblad om de resultaten van de 
formatieve beoordeling te bekijken per leerling indivi-
dueel of voor de hele klas, uitgedrukt in percent juist/

fout per test. 

Bovendien kan iedere leerling de resultaten van de 
formatieve beoordeling raadplegen: zowel zijn of haar 
eigen antwoorden als die van hele klas (Figuur 44).

Figuur 44 – Formatieve beoordelingsresultaten per student  
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