


ISLS ondersteunt twee twee-jaarlijkse conferen-
ties. De International Conference of the Learn-
ing Sciences (ICLS), in de even jaren, en de In-
ternational Conference on Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL) die in de oneven 
jaren wordt georganiseerd. Artikelen in beide 
conferenties worden ‘peer reviewed’ en op het 
Internet digitaal gepubliceerd en zijn aldaar 
beschikbaar. 

Een aantal pr-conferentie workshops worden 
aangeboden aan leden die zich in bepaalde on-
derwerpen willen professionaliseren; hun vaar-
digheden en kennis willen verbeteren m.b.t. 
een bepaalde methodologie; of willen bijdragen 
aan belangrijke opkomende thema’s in de leren- 
en onderwijswetenschappen en de praktijk.  

ISLS heeft jaarlijks Beginners en mid-loop-
baan workshops. Daar kan men loopbaan 
en professional mentoring krijgen  van ‘col-
lega’s’ en senior wetenschappers. ISLS 
heeft ook een Doctroraal Consortium voor 
gevorderde doctoraal studenten.

Activiteiten in de workshops omvatten 
advies van tijdschrift redacteuren, het op-
stellen van en onderzoeksagenda, tenure- 
en promotieadviezen, en actuele ondewer-
pen in de leren- en onderwijswetenschap-
pen. Als ISLS-lid ontvang je informatie en 
aankondigingen wanneer en hoe hiervoor 
in te schrijven.

ICLS en CSCL conferenties

ISLS 2022
ISLS 2021
ICLS 2020
CSCL 2019
ICLS 2018 
CSCL 2017CSCL 2017
ICLS 2016 
CSCL 2015
ICLS 2014 
CSCL 2013 

Hiroshima, Japan
Bochum, Duitsland (online)
Nashville, TN, VS (online)
Lyon, Frankrijk
Londen, Engeland
Philadelphia, PA, VS
SingapoSingapore
Göteborg, Zweden
Boulder, CO, VS
Madison, WI, VS

Het Network of Academic Programs in the 
Learning Sciences (NAPLeS) is een netwerk 
in 30 landen van Ph.D. and master program-
ma’s in de leren- en onderwijswetenschap-
pen. NAPLeS geeft toegang tot syllabi en 
Webinars-reeksen door onderwijs/ler-
en-wetenschappers over interessante en ac
tuele onderwerpen. 

Meer informatie op: 
http://isls-naples.psy.lmu.de

ISLS-leden presenteren ook op conferenties 
van zusterorganisaties:

・American Educational Research Association
・American Anthropological Association
・Association for Computing Machinery
・European Association for Research on 
Learning and Instruction
・・European Association of Practitioner Re-
search for Improving Learning
・Learning Analytics and Knowledge
・National Association of Research in Science 
Teaching
・National Council of Teachers n Mathematics

The ISLS gemeenschap ondersteunt twee 
hoge-impact wetenschappelijke tijdschriften. 
ISLS-lidmaatschap geeft recht op een korting 
op de abonnementen van deze tijdschriften. 
ISLS-lidmaatschap geeft gratis toegang tot de 
digitale versies van beide ISLS-tijdschriften.

Journal of the Learning Sciences  
HuiHuidige SSCI 5-jaar impact-factor: 4.379

International Journal of Computer-
Supported Collaborative Learning
Huidige SSCI 5-jaars impact-factor: 3.553

Ondersteuning Conferenties
Publicaties, 

literatuur en Bronnen
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