
ACTIVITEITEN VAN INSPIRING SCIENCE EDUCATION  2014 
 
Het Belgische team van het Inspiring Science Education (ISE) Project organiseert samen met een 
aantal andere organisaties een reeks van gratis workshops voor Vlaamse wetenschapsleerkrachten.  
 
Het Inspiring Science Education project is toegespitst op onderzoeksgericht onderwijs met eLearning 
hulpmiddelen en leermaterialen.  
 
Meer info over Inspiring Science Education: http://www.inspiringscience.eu/home 
 
Meer info over leermaterialen en hulpmiddelen: http://portal.opendiscoveryspace.eu/repository-
tool 
 
 Vlaamse leerkrachten die tijdens hun lessen wetenschappen een activiteit willen organiseren die 
gebruik maakt van een of ander ISE leermateriaal of hulpmiddel, kunnen bij ons terecht om piloot 
school te worden.  
 

ISE evenementen Kalender in Vlaanderen: oktober – december 
2014 
Het Inspiring Science Education project team in België werkt samen met verschillende organisaties 
om een scala van gratis workshops aan te bieden aan Vlaamse leerkrachten wetenschappen. 
Schrijf je nu in om zeker te zijn van een plaats! 

Hoe versterk je onderzoekscompetenties tijdens de lessen wetenschappen, technologische 
vaardigheden en wiskunde?  

Partner: Rhombus 
Datum: 08 oktober 2014 van 
14:00 – 17:00 

Voor wie:  Leerkrachten van alle graden 
Plaats: Rhombus, Antwerpen 

Een unieke kans om kennis te maken met de laatste Vernier software, bijvoorbeeld: experimenten, 
sensors, data loggers, analyse en weergave in grafieken. Leer meer over het Inspiring Science 
Education project en hoe jouw school kan deelnemen.    Volledige beschrijving & registratie link  

Inspiring Science Education: Inspirerend Wetenschapsonderwijs door Verkenning van de 
Ruimte  

Partner: ESERO 
Datum: 15 oktober 2014 van 
14:00 –  17:00  

Voor wie: Leerkrachten Wetenschappen Hogere Graden 
Secundair Onderwijs 
Plaats: Volkssterrenwacht Urania, Hove 

Neem een kijkje bij de educatieve projecten van ESERO met een speciale focus op de unieke 
ROSETTA ruimte missie, leer meer over het Inspiring Science Education project en hoe jouw school 
kan deelnemen.  Volledige beschrijving & registratie link 

Europese projecten rond wetenschappen – Wat is het aanbod? 
 

Partners: Scientix & Technopolis 
Datum: 25 oktober 2014 van 
09:30-13:30 

Voor wie: Leerkrachten van alle graden 
Plaats: Brussel 
 

Leer meer over lopende Europese projecten rond wetenschapsonderwijs. Je krijgt ook toegang tot 
één sessie en tentoonstelling de Scientix Conferentie.   Volledige beschrijving & registratie link 
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Inspiring Science Education: Inspirerend Wetenschapsonderwijs door Verkenning van de 
Ruimte  

Partner: ESERO 
Datum: 05 november 2014 van 
14:00 –  17:00 

Voor wie: Leerkrachten Wetenschappen Hogere Graden 
Secundair Onderwijs 
Plaats: Volkssterrenwacht Beisbroek, Brugge 

Neem een kijkje bij de educatieve projecten van ESERO met een speciale focus op de unieke 
ROSETTA ruimte missie, leer meer over het Inspiring Science Education project en hoe jouw school 
kan deelnemen. 
Volledige beschrijving & registratie link 
 

Inspiring Science Education Workshop voor piloot-scholen  
 

Partner: Rhombus 
Datum: 12 november 2014 van 
14:00 - 17:00  

Voor wie: Leerkrachten van geregistreerde ISE piloot-scholen 
Plaats: Rhombus, Antwerpen 

Een praktische sessie waarin je zal leren hoe je Vernier’s Logger Pro optimaal kan gebruiken in je klas, 
met een speciale focus op het gebruik van video. Volledige beschrijving & registratie link 
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