
 

…ISMe 
De methode ISMe bestaat uit: 

 drie katernen 
 één docentenhandleiding 

 
ISMe  kent een thematische opbouw 
waarbij de volgende thema’s worden 
aangeboden: 
 
- Duurzaamheid 
- Goed bestuur 
- Globalisering 
 
Ieder katern is opgebouwd vanuit het 
perspectief van Nos Aruba 2025, 
waarbij de maatschappij vanuit het 
S.E.E.P. model wordt toegelicht. Als 
rode draad loopt de rol van de 
techniek.  
 
Het streven is dat de havo-4 
leerlingen binnen een jaar en de vwo 
4- en 5- leerlingen binnen twee jaar 
leren over deze thema’s en inzicht 
opdoen in maatschappelijke aspecten.   
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Een eigen methode 
‘’De maatschappij… dat ben jij!’ 

Het doel van de methode ...ISMe is om 
het kritisch en oplossend denken van de 
Arubaanse jongvolwassene aan te 
wakkeren.  ..ISMe is daarom geschreven 
vanuit een Arubaans perspectief, maar 
beziet de wereld als een geheel.  

 

Aan de hand van ...ISMe zullen de 
leerlingen inzicht in sociaal-culturele, 
economische, ecologische en politieke  
vraagstukken verkrijgen en deze 
gestructureerd vanuit verschillende 
perspectieven kunnen benaderen. Ze  leren 
stap voor stap hoe ze tot een verantwoord 
besluit kunnen komen.   

 

Met behulp van de methode …ISMe, wordt 
gewerkt aan: 

1) Probleemvaststelling aan de hand 
van artikelen 

2) Oplossingsgericht denken met 
behulp van analyseschema’s. 

3) Verslaglegging in de vorm van een 
portfolio.  

Thema’s 

 
Binnen de katernen komen de 
volgende thema’s aan bod:  
 
Onderzoeks 
Vaardigheden 
 
Portfolio 

 
 
 
 
 

Duurzaamheid Nos Aruba 2025 
Artikelen 
Onderzoeksvaardig-
heden 
Decision Quality 
Scheme 

Goed Bestuur In vogelvlucht
Eiland 
Continent 
Wereld 
 

Globalisering Verleden
Heden 
Toekomst 
Voordelen en  
nadelen 
 

 

Onderzoeksvaardigheden  

De jongeren worden tevens vaardig 
gemaakt in het verrichten van diverse 
vormen van wetenschappelijk 
onderzoek en verslaglegging op 
academisch niveau. Gedurende de 
methode wordt aan verschillende 
vaardigheden gewerkt zoals:  

 lezen van een wetenschappelijk 
artikel,  

 enquêteren,  
 interviewen,  
 betoog schrijven.   

 

Opdrachten 

...ISMe maakt gebruik van een breed 
scala aan opdrachten waarmee naast 
cognitieve kennis  ook 
onderzoeksvaardigheden op een  pre- 
academisch niveau worden aangeleerd.  
 
 

Portfolio 

Het portfolio is een groeidocument en 
fungeert tevens als bewijsstuk van 
‘eerder verworven competenties  
(EVC’s) en vaardigheden (EVV’s)’. Een 
leerling kan dit gebruiken bij een 
intakegesprek op een vervolgopleiding 
waar competentiegericht onderwijs 
bedreven wordt.   
 


