We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They helped
us reclaim over 700 square feet of our
house!” - Annie D. Balitmore
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PARRISE is een m ultidisciplinair consortium
m et als doel om netw erkactiviteiten te
stim uleren tussen leraren, lerarenopleiders
en onderzoekers, w erkzaam bij 18
instellingen in 11 landen. De leden van het
consortium hebben uitgebreide expertise in
onderzoekend leren en het integreren van
sociaalw etenschappelijke vraagstukken in
onderw ijs en (na)scholing van leraren.
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“ Leerlingen door
onderzoekend leren bewust
laten worden van
maatschappelijk verantwoord
onderzoek en innovatie ”

Radboud Universiteit Nijm egen
Dr. Sanne Dekker
@ S.dekker@science.ru.nl
Universiteit voor Hum anistiek, Utrecht
Prof.Dr. Wiel Veugelers
@ W.Veugelers@uvh.nl
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Raamwerk voor onderzoekend
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Over PARRISE
Een gezam enlijk doel in Europa is het creëren van
een w etenschappelijk geletterde samenleving,
w aarin burgers een bijdrage leveren aan
onderzoeks- en innovatieprocessen die leiden tot
Maatschappelijk Verantwoorde Innovaties (MVI).
Dit vraagt om aandacht voor
burgerschapsvorming w aarin tw ee didactische
benaderingen, die in scholen vaak gescheiden
zijn, geintegreerd w orden: onderzoekend leren en
het leren over m aatschappelijke vraagstukken.
We noem en deze geintegreerde aanpak Socioscientific Inquiry-based Learning (SSIBL,
Onderzoekend Leren in bètavakken in een
m aatschappelijke context).
Deze educatieve m ethode bevordert democratisch
burgerschap door m aatschappelijke vraagstukken
te verbinden m et verwante w etenschappelijke
kennis. De overkoepelende doelstelling van
PARRISE is het verzam elen en delen van
bestaande ‘best practices’ in Europa en het
ontw ikkelen van leerinstrumenten, lesmateriaal,
professionalisering en (na)scholing voor leraren,
gebaseerd op de SSIBL m ethode.
Het project bouw t voort op recente
ontw ikkelingen en inzichten in de didactiek van
het Onderzoekend Leren en stimuleert de
im plem entatie van Onderzoekend Leren in de
onderw ijspraktijk.

Strategie
PARRISE ondersteunt leraren en leraren-opleiders
bij het integreren van m aatschappelijk
vraagstukken in de didactiek van het
onderzoekend leren. Het project zal daartoe tal
van m odules verzam elen, evalueren en
beschikbaar m aken voor leraren(opleiders).
Vergelijkbare m odules w orden verkend en
toegepast in buitenschoolse om gevingen zoals
w etenschapsmusea en technologiecentra.

Het

PARRISE

consortium

www.parrise.eu

Doelstelling
Ontw ikkelen van een algem een kader voor
Socio-scientific Inquiry-based Learning
(SSIBL) voor zow el binnen- als
buitenschoolse leeromgevingen.

Identificeren van goede praktijkvoorbeelden
die het SSIBL raam w erk w eerspiegelen.

Bouw en aan een international netw erk van
leraren in de natuurw etenschappen,
onderw ijskundigen en experts in
w etenschapscommunicatie en
burgerschapsvorming, voor im plementie
van SSIBL in het onderw ijs.
Ontw ikkelen van com petenties in SSIBL bij
leraren in het prim air- en voortgezet
onderw ijs en lerarenopleiders in Europa.

Verspreiden van leerm iddelen en
praktijkvoorbeelden via de w ebsite van
PARRISE, (online) publicaties, en deelnam e
in nationale en internationale netwerken.

Evalueren van ervaringen m et het gebruik
van SSIBL m aterialen in de opleiding en
nascholing van leraren sam en m et leraren en
lerarenopleiders.

