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Inspireren

Kijk met verbazing naar alledaagse dingen van heel dichtbij met deze eenvoudig te 
gebruiken microscoop!

Dit eenvoudige plug-and-play apparaat kan via een USB-kabel aan uw computer 
verbonden worden en heeft zijn eigen LED-verlichting.

De onderstaande activiteiten richten zich op het ontwikkelen van de 
wetenschappelijke vaardigheden van kinderen, zoals observeren en registreren. 
Vergelijkbare activiteiten en vaardigheden zijn belangrijk in andere vakken, zoals 
geschiedenis en aardrijkskunde, terwijl activiteiten voor jongere kinderen hen helpen 
een goed begrip van de wereld om hen heen te ontwikkelen.

De activiteiten worden geordend in een leeftijdsgebonden volgorde die betrekking 
heeft op zowel de wetenschappelijke vaardigheden als op het gebruik van het 
apparaat. Jongere kinderen hebben mogelijk hulp nodig bij het gebruik van het 
apparaat, maar naarmate ze ouder worden, leren ze hoe ze de Easi-Scope kunnen 
instellen en die zelfstandig met de software kunnen gebruiken. De tijdsduur die nodig 
is om de activiteiten uit te voeren is afhankelijk van de vaardigheden van de leerlingen 
en de keuze en het bereik van de bestudeerde bronnen.
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Inspirerende ideeën
De Easi-Scope verkennen

Kinderen de kans bieden ICT te gebruiken om de wereld om hen heen te 

onderzoeken en te ontdekken.

De kinderen gaan een ontdekkingswandeling maken en verzamelen interessante 

voorwerpen om onder een Easi-scope te bekijken. 

Toon hoe de Easi-Scope werkt. Het is het beste de computer op een projector aan 

te sluiten om een   beter beeld van de afbeelding te krijgen. Gebruik de Easi-Scope 

om voorwerpen te laten zien (bijv. stenen, hout, bladeren enz.) Verberg de 

voorwerpen voor de kinderen en vraag ze om te raden welke voorwerpen ze zien 

op het scherm.

Zorg ervoor dat de Xploview-software is geïnstalleerd op de computers die u 

gaat gebruiken.

Sluit de Easi-Scope op de computer aan.

Voer de Xploview-software uit.

Als de Easi-weergave niet verschijnt, controleer dan of de apparaat-optie is ingesteld op 

USB 2.0 Camera in de instellingen (rechterbovenhoek van de menubalk).

Opmerking - De foto's en video die met de software gemaakt worden, worden 

standaard opgeslagen in een Xploview-map in 'Mijn documenten'.

• De kans bieden ICT te gebruiken (bijv. met behulp van digitale microscopen om 

foto's te maken) om de wereld te onderzoeken en te ontdekken.

• Nieuwsgierigheid en ondervragen ontwikkelen.

• Observeren ontwikkelen.
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Wetenschappelijke vaardigheden zoals observeren 

gebruiken om planten te vergelijken en 

tegenstellingen te ontdekken.

Toon aan de kinderen hoe de Easi-Scope moet worden gebruikt.

• Hoe de Easi-Scope met behulp van de scherpstelring kan worden ingesteld.

• Hoe foto's met behulp van het apparaat en de software kunnen worden 

genomen en hoe ze op de computer kunnen worden gezet.

Sluit de Easi-Scope op de computer aan en voer de Xploview-software uit.

Als de Easi-weergave niet verschijnt, controleer dan de apparaat-optie in 

instellingen (rechterbovenhoek van de menubalk).

Verzamel geschikte plantmonsters voor kinderen om te gebruiken.

• Observatievaardigheden gebruiken om verschillende planten te vergelijken en 

tegenstellingen te ontdekken.

• De resultaten van de microscooponderzoeken vastleggen met behulp van 

observatietekeningen en foto's.

• Vaardigheden op het gebied van ICT en microscopie gebruiken om hun kennis van de 

wetenschap (bijv. de structuur van de plant) en andere onderwerpen (bijv. artefacten 

voor geschiedenis, het zoeken naar patronen en vormen in wiskunde) te verbeteren.

• Digitale bronnen/ artefacten (foto's/ video's) creëren.

Inspirerende ideeën
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De kinderen verzamelen bladafval en onderzoeken alle minibeestjes die ze vinden 
met behulp van een Easi-Scope. Ze tekenen en registreren (via fotografie) wat 
ze vinden. 

Opmerking - De foto's en video die met de software gemaakt worden, worden 
standaard opgeslagen in een Xploview-map in 'Mijn documenten'. Foto's 
kunnen worden gemaakt met de software (bovenste menubalkknop) of met de 
ontspanknop op het apparaat. Video's kunnen vanuit de software worden genomen 
(bovenste menubalk-knop).
Kijk met behulp van de Easi-Scope naar de verzameling plantmonsters en 
vertel ze wat ze kunnen zien. Vergelijk de verschillende exemplaren en zoek 
de tegenstellingen.
Kinderen kunnen foto's nemen en deze afdrukken om hun observaties op te schrijven 
of ze kunnen een van de voorbeelden kiezen om te tekenen.

Uitbreidingsactiviteit  



Bespreek verschillende soorten stenen en hoe ze worden gevormd.

Evalueer het gebruik van de Easi-Scope en de Xploview-software.

Geef een samenvatting van de belangrijkste functies van de Easi-Scope: de 

ontspanknop om foto's te maken en de scherpstelring.

Maak een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de Xploview-software, 

zoals het maken van foto's, getimede opnamen en video. Met de functie 'timed 

slots (getimede opnamen)' kan de gebruiker automatisch een reeks foto's maken 

op door de gebruiker gekozen intervallen (zie instellingen).

De kinderen bereiden een tabel voor om hun waarnemingen vast te leggen en 

gebruiken de Easi-telescopen om de structuur van een reeks stenen te observeren, 

waarbij ze opschrijven hoe de structuur eruitziet (bijv. een heldere of korrelige 

structuur). Ze kunnen ook foto's maken als verslag van wat ze hebben gevonden.

Bespreek en besluit welke soorten stenen vanuit hun waarnemingen zijn gegeven.

Voorzie laptops van Xploview-software, Easi-Scopes en een reeks stenen (bijv. 

sedimentaire en vulkanische stenen) die de kinderen kunnen onderzoeken.

• Dat kinderen nauwkeurige observaties maken met behulp van ICT-apparatuur 

zoals de Easi-Scope.

• Dat kinderen hun classificatievaardigheden gebruiken om verschillende soorten 

gesteenten te bestuderen door ze a.h.v. hun structuur te groeperen.

Inspirerende ideeën
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Wetenschappelijk werken door middel van 

observatie om verschillende soorten stenen te 

herkennen en te rangschikken.
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De kinderen krijgen verschillende soorten ondergronden. Ze noteren hun observaties en bespreken eventuele overeenkomsten en verschillen tussen de monsters die ze krijgen.

Uitbreidingsactiviteit  



Observeren

Gedetailleerde observaties en tekeningen maken 

van dieren en planten uit de lokale omgeving.

Voorzie laptops van Xploview-software, Easi-Scopes en een reeks dieren en planten 

uit de lokale omgeving voor kinderen om te onderzoeken. Onderwijzers kunnen 

besluiten om de kinderen enkele van de monsters te laten verzamelen die ze onder 

toezicht kunnen gebruiken.

Bespreek het belang van gedetailleerde observaties en tekeningen van organismen 

in de wetenschap, zoals die werden gemaakt door beroemde natuuronderzoekers 

zoals Charles Darwin en Alfred Russel. Toon voorbeelden van hoe ze werden 

gebruikt om de evolutie te bewijzen en de organismen te classificeren toen ze voor 

het eerst werden ontdekt.

De kinderen moeten de Easi-Scopes gebruiken In kleine groepen om de 

verschillende organismen te observeren die zijn verzameld, foto's te nemen en 

gedetailleerde tekeningen van de gekozen monsters te maken.

Ze kunnen classificatiegidsen of -sleutels gebruiken om de organismen te 

herkennen en manieren vast te leggen waarop ze denken dat de dieren of planten 

goed aangepast zijn aan hun habitat. Hoe verhoudt zich dit tot andere organismen 

uit extremere klimaten?

• Verschillende fossielen observeren en 

herkennen welke soorten organismen 

zij vertegenwoordigen.

• Gedetailleerde observaties en tekeningen maken met behulp van een Easi-Scope.

• Dieren en planten rangschikken en herkennen met observatievaardigheden, 

sleutels en classificatiegidsen.

Inspirerende ideeën
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Observeren

De kinderen krijgen fossielen om te bestuderen. Ze maken gedetailleerde observaties met behulp van de Easi-Scope en gebruiken ze om te bepalen welk type organisme ze denken dat het fossiel vertegenwoordigt.

Uitbreidingsactiviteit  


