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Leren met ict is een speerpunt van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en in het 

bijzonder van de Faculteit Educatie. Dat geldt zowel op het gebied van onderzoek als in de 

lerarenopleidingen. Het is van belang dat het onderwijs de diverse talenten van individuele 

jongeren optimaal helpt ontwikkelen en hen toerust met de benodigde ict-geletterdheid. 

Ict-geletterdheid vormt de basis voor de leer- en loopbaanvaardigheden die nodig zijn 

in de 21ste eeuw. Daarom zijn nieuwe, ict-rijke vormen van leren nodig. De individuele 

ontwikkelingsbehoeften van leerlingen horen daarin centraal te staan. 

Deze ontwikkeling stelt andere eisen aan scholen, 
leraren, lerarenopleiders en lerarenopleidingen.
De lerarenopleidingen van de HAN leiden samen met 
het werkveld leraren op die competent zijn in leren 
en lesgeven met ict en die daarnaast in staat zijn met 
behulp van ict recht te doen aan verschillen tussen 
leerlingen. Deze leraren zijn bovendien competent in 
het opleiden van ict-geletterde leerders en werkers.  
Via het opleiden en professionaliseren van leraren 
levert de HAN, samen met het werkveld, een bijdrage 
aan onderwijsontwikkeling in de regio.
 
Onder deze doelstellingen liggen belangrijke 
kennisvragen, waarop de antwoorden niet voor 
het oprapen liggen. Hoe draagt ict bij aan het 
recht doen aan verschillen? Hoe ontwikkel je ict-
geletterdheid? Wat zijn effectieve opleidings- en 
professionaliseringsscenario’s als het gaat om leren 
met ict? Deze kennis moet worden ontwikkeld.

Om bovengenoemde ambities te bereiken, heeft de 
HAN in 2013 het iXperium/Centre of Expertise leren 
met ict ingericht, verbonden aan het lectoraat Leren 
met ict van dr. Marijke Kral. 

Het iXperium/CoE kent drie programmalijnen, zoals 
omschreven in het businessplan Recht doen aan 
verschillen met behulp van ict (Kral en Kuypers, 2013):

1.   leren met ict als doel, gericht op ict-geletterdheid;
2.    leren met ict als middel, gericht op recht doen 

aan verschillen;
3.    anders organiseren, het organiseren van 

onderwijs dat recht doet aan verschillen met ict.  

Elke programmalijn verbindt praktijkontwikkeling 
in het werkveld en in de lerarenopleidingen aan 
kennisontwikkeling en professionalisering.

In deze brochure wordt beschreven hoe het 
iXperium/CoE de praktijkontwikkeling en 
kennisontwikkeling in de samenwerking tussen 
werkveld, opleidingen en onderzoek vormgeeft.
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Het iXperium/CoE bouwt voort op de samenwerking die in Arnhem vanaf 2011 is opgebouwd 

tussen drie schoolbesturen (Delta, De Basis en Fluvius), de HAN Pabo (locatie Arnhem) en 

het lectoraat Leren met ict, verenigd in CLC Arnhem. Deze partijen hebben gezamenlijk het 

iXperium ingericht, een leerwerkgemeenschap Leren met ict met bijbehorend laboratorium. 

Dit iXperium biedt opleiders, leraren, onderzoekers, studenten en ict-experts de mogelijkheid 

om samen te ontdekken, ontwerpen, leren en onderzoeken. 

De samenwerking wordt vormgegeven door drie 
partijen:
•    het onderwijs: een onderwijsinstelling voor  

po, vo of mbo;
•   de lerarenopleiding: HAN Pabo of HAN ILS;
•   het onderzoek: het iXperium/CoE Leren met ict.

Regionale samenweRking  
ondeRwijs-opleiding-ondeRzoek

Steeds meer schoolbesturen in het voedingsgebied 
van de HAN (de partnerscholen po, vo en mbo 
van de HAN-lerarenopleidingen) sluiten aan 
bij deze samenwerking. De opschaling naar po 
Nijmegen en omgeving, vo en mbo samen met alle 
lerarenopleidingen van de HAN, is in volle gang.  
De werkwijze, ervaringen en opbrengsten in iXperium 
Arnhem staan model voor de inrichting van de 
samenwerking met de andere partners, waarbij dit 
voor elk partnerschap op maat wordt uitgewerkt.

het ondeRwijs
regionale werkveld  

po, vo, mbo

de leRaRenopleiding 
lerarenopleidingen  
Han pabo en ils Han

iXpeRium
Centre of expertise  

leren met iCt

het ondeRzoek
leCtoraat leren met iCt
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De strategie van het iXperium/CoE kent voor de drie 
programmalijnen de volgende uitgangspunten:
1.    we werken in de driehoek werkveld – opleiding – 

onderzoek;
2.    onderwijsontwikkeling staat centraal, niet de 

techniek; 
3.    we ontwikkelen in en met de praktijk;
4.    we werken onderzoeksmatig en opbrengstgericht;
5.    we versterken de ontwerpcompetenties van 

leraren;
6.    we werken aan micro-mesoconsistentie; 
7.    we werken in multidisciplinaire designteams. 

Deze zogenaamde iXperium-projectgroepen 
bestaan uit leraren, lerarenopleiders, 
onderzoekers, ict-experts en werken aan concrete 
ontwerpvraagstukken uit de praktijk;

8.    de leraar in opleiding heeft een rol in de 
designteams;

9.    we richten een ‘changelab’ in, waarin over 
de grenzen van organisaties heen wordt 
samengewerkt aan een gemeenschappelijk 
doel. Deze iXperium-ontwikkelkringen zijn 
overkoepelende (thematische of sectorale) 
leergemeenschappen waarvan de (meer tijdelijke) 
iXperium-projectgroepen deel uitmaken; 

10.  kennisverspreiding en -benutting (valorisatie) is 
bij alle activiteiten een belangrijk thema.

Met deze uitgangspunten bouwt het iXperium/CoE 
aan een regionale kennisinfrastructuur voor Leren 
met ict.
Kennisontwikkeling vindt plaats langs twee, 
onderling samenhangende lijnen. 

lijn 1: designteams
De eerste lijn is het ontwerponderzoek in de 
designteams (iXperium-projectgroepen). Vanuit 
concrete ontwerpvraagstukken worden ict-rijke 
leerarrangementen onderzoeksmatig uitgewerkt, 
uitgevoerd en onderzocht. Dit levert bruikbare, 
contextgebonden producten op en daarnaast direct 
in de praktijk toepasbare kennis. De uitwisseling 
tussen de designteams vindt plaats in de iXperium-
ontwikkelkring, waardoor collectief leren wordt 
bevorderd. 

lijn 2: oveRkoepelende kennisontwikkeling
De tweede lijn betreft overkoepelend onderzoek 
(stapelen, meta-analyses, monitoring) op product- 
en procesniveau. Dit levert meer generieke kennis 
op over ‘wat werkt, waarom, voor wie en in welke 
context’ als het gaat om leren met ict. Ook levert 
overkoepelend onderzoek meer duidelijkheid over 
de effectiviteit van de werkwijze als het gaat om 
professionalisering en praktijkontwikkeling. 

stRategie

wat weRkt, waaRom, 
vooR wie en in 
welke conteXt
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Met de onderwijspartners wordt vastgesteld op welke thema’s van de programmalijnen 

de kennisontwikkeling zich zal richten. Vervolgens worden binnen het gekozen thema 

designteams gevormd rond concrete praktijkvraagstukken van de scholen/leraren. De 

designteams bestaan uit leraren po, vo of mbo, lerarenopleiders, onderzoekers, studenten 

van de lerarenopleiding, ict-experts en inhoudelijke experts. 

Hij borgt bovendien dat wordt voortgebouwd op 
reeds beschikbare, nationale en internationale, 
kennis en inzichten;

•     een ict-expert maakt deel uit van het team 
of wordt in ieder geval ingeschakeld in de 
ontwerpfase, en verder op verzoek;

•    het iXperium/CoE kan expertise leveren in de 
vorm van specialisten leren met ict of andere 
relevante experts;

 •    per designteam wordt een projectleider 
aangewezen.

De designteams werken in vijf fasen:
1.    vraagarticulatie;
2.    onderzoekvraag en ontwerpeisen; 
3.    ontwerp; 
4.    uitvoering; 
5.    analyse en rapportage.

ontweRpondeRzoek in designteams  
ixperium-ontwikkelkringen en -projeCtgroepen 

Het iXperium/CoE gaat in beginsel uit van de 
volgende rolverdeling:
•    de betrokken leraren uit het werkveld zijn 

vraageigenaar, brengen praktijkexpertise in en 
voeren (een deel van) het ontwerponderzoek uit;

•    studenten van de lerarenopleiding doen hun 
afstudeeronderzoek over (een deel van) de 
onderzoeksvragen;

•    de lerarenopleider begeleidt de studenten, brengt 
(vak)expertise in en voert de opgedane kennis 
terug naar de opleiding;

•    de onderzoeker van iXperium/CoE zorgt voor 
de opbrengstgerichte en onderzoeksmatige 
werkwijze. Verder bewaakt hij de kwaliteit 
van de onderzoeksmethodiek en de wijze van 
gegevensverzameling, analyse en rapportage. 
Ook borgt de onderzoeker de verbinding met de 
overkoepelende kennisvragen (lijn 2). 

de designteams 
weRken in vijf fasen
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3.   Welke concrete aanpassingen zijn de komende 
jaren noodzakelijk binnen de school?  

Als de school de antwoorden (op bepaalde 
onderdelen) nog niet heeft geformuleerd, kan het 
designteam dit opnemen in de onderzoeksvraag. 

De beschrijving van de school- en teamontwikkeling 
die uit deze fase voortkomt, is een belangrijk 
uitgangspunt voor de vraagarticulatie en voor de 
ontwerpfase. De onderzoeker van het iXperium/CoE 
voert dit vooronderzoek uit; de informatie wordt 
ook benut voor de meta-analyses.

b.  vRaagaRticulatie in het designteam: van 
pRaktijkvRaag naaR weRkhypothese
In de designteams worden de resultaten van het 
vooronderzoek besproken en wordt de praktijkvraag 
aangescherpt. Deze fase van vraagarticulatie is 
cruciaal om tot een goede ontwerpvraag te komen. 
Een goede ontwerpvraag is zeer expliciet over de 
opbrengsten die met het ontwerp worden beoogd 
(wat, bij wie en waartoe) en over de wijze waarop 
het ontwerp daaraan bijdraagt (hoe en waarom). 
Ook de manier waarop de ontwerpvraag zich 
verhoudt tot de context (onderwijsconcept, leerlijn, 
klas, school, team, organisatie) is van groot belang. 

Een beproefd hulpmiddel wordt gebruikt om te 
komen tot een concrete vraagstelling:  
het ontwikkelen van een werkhypothese in het 
volgende format: 

fase 1: vRaagaRticulatie

a.  vooRondeRzoek: de conteXt van de 
pRaktijkvRaag 
De designteams worden geformeerd rond een 
praktijkvraagstuk uit de betrokken scholen. Dit 
betreft  recht doen aan verschillen tussen leerlingen 
met behulp van ict of het opleiden van ict-
geletterde leerlingen. De vraag en de uitwerking van 
oplossingen sluiten aan bij de context en de actuele 
ontwikkelingen in de school. De eerste stap in de 
vraagarticulatie bestaat dan ook uit gesprekken met 
directie en teamleden over de volgende drie vragen:

1.    Waar staat de school op dit moment wat betreft 
leren met ict en het recht doen aan verschillen/
het opleiden van ict-geletterde leerlingen?

2.    Waar wil de school op termijn staan wat betreft 
recht doen aan verschillen met behulp van ict/het 
opleiden van ict-geletterde leerlingen? 

Ω    Wat verstaat de school onder recht doen aan 
verschillen? 

Ω    Aan welke verschillen tussen leerlingen wil de 
school recht doen? 

Ω    Welke differentiatievormen wil de school inzetten 
en hoe?

Ω    Welke meerwaarde verwacht de school van ict-
toepassingen en hoe?

Ω    Welke leerdoelen stelt de school als het gaat om 
ict-geletterdheid?

Ω    Hoe krijgt ict-geletterdheid een plek in het 
curriculum?

het ontwikkelen van een weRkhypothese 

door gebruik van     vul in > (kenmerken van) een ict-toepassing      verwacht ik voor  

  vul in > onderwijskundig concept/vakgebied   onder   vul in > welke leerlingen/leerlingkenmerken      

te bereiken dat     vul in > soort opbrengst, bij wie   omdat    vul in > (onderlinge samenhang) 

en dat zie ik aan   …vul in > wat verandert er bij leerlingen?
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Het formuleren van een werkhypothese dwingt tot 
het expliciteren van verwachtingen, zowel over de 
bijdrage van ict als over opbrengsten in termen 
van leerlinggedrag. Het nodigt ook uit tot verder 
vooronderzoek (waarom denken we dat, wat weten 
we er eigenlijk al over). In deze fase wordt literatuur- 
en bronnenonderzoek gedaan.
Het gesprek over de werkhypothese en de 
onderliggende veronderstellingen draagt bij aan het 
gezamenlijke leerproces. 

Deze fase van vraagarticulatie resulteert in:
•   één of meer werkhypothesen;
•   onderbouwing vanuit praktijk en theorie;
•    contouren voor een oplossing in termen van een 

eerste set ontwerpeisen.

c.  inspiRatiebijeenkomsten
Leraren moeten in een vroeg stadium van 
vraagarticulatie geïnspireerd raken over de 
mogelijkheden van leren en lesgeven met ict. 
Op die manier wordt het ontwerpen een creatief 

proces en krijgt het leerarrangement een 
innovatief karakter. Het iXperium als ontdek- 
en onderzoekslaboratorium voor leren met ict 
speelt hierin een belangrijke rol. In het iXperium 
worden in samenwerking met de scholen 
inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Leraren 
worden tijdens deze bijeenkomsten uitgedaagd 
om ‘out of the box’ te denken en ervaren andere 
mogelijkheden voor de onderwijspraktijk. ‘Welke 
nieuwe technologische mogelijkheden zijn 
interessant voor mijn onderwijs?’ 

fase 2: ondeRzoeksvRaag 
In deze fase wordt de werkhypothese omgezet naar 
een onderzoeksvraag. Als de werkhypothese scherp 
is gedefinieerd, kan die eenvoudig worden vertaald 
naar een onderzoeksvraag. 

In deze fase is het van belang de concepten uit de 
werkhypothese te operationaliseren, dat wil zeggen 
meetbaar of observeerbaar te maken. Daaruit 
ontstaan de contouren van de onderzoeksopzet.

leRaRen uitdagen om out 
of the boX te denken en 

mogelijkheden laten eRvaRen
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Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 
beoogde leerarrangement (ontwerp), het feitelijke 
leerarrangement en het ervaren leerarrangement. 
Zo kunnen de resultaten goed worden geduid in 
relatie tot de verwachtingen en de uitvoering in de 
context. 

fase 5: RappoRtage en publicatie
De opbrengsten van de projecten worden door 
alle partners actief gedeeld en gepresenteerd 
in de betrokken scholen en lerarenopleidingen. 
Ook worden presentaties verzorgd op iXperium-
bijeenkomsten en congressen. 

Elk project in de designteams resulteert in een 
rapportage inclusief publicatie van het ontwikkelde 
ict-rijke leerarrangement op www.ixperium.nl. Over 
de projectrapportages wordt door het iXperium/
CoE een meta-analyse uitgevoerd die minimaal 
jaarlijks leidt tot een rapport. Deze rapporten 
kunnen door alle partners worden ingebracht in de 
verslaglegging naar eventuele subsidieverstrekkers 
en/of opdrachtgevers.

Alle producten en publicaties worden 
verspreid onder een creative commons licentie 
(naamsvermelding, niet commerciëel).

fase 3: ontweRpfase
De eerste stap in deze fase is het samenvatten 
van de ontwerpeisen uit de vorige stappen en het 
opstellen van een eerste schets van een ontwerp. In 
het ontwerp zijn de domeinen vakinhoud, didactiek 
en ict verwerkt. Met deze schets wordt gekeken naar 
de vraag welke toepassingen/leerarrangementen al 
beschikbaar zijn en of die eventueel moeten worden 
aangepast. Zo nodig wordt besloten dat er iets 
geheel nieuws moet worden ontwikkeld. Zowel voor 
het aanpassen als voor het nieuw ontwikkelen wordt 
relevante expertise ingebracht. De volgende stap 
is het feitelijke ontwerp van het leerarrangement, 
inclusief de ict-toepassing. Uitproberen van het 
prototype maakt deel uit van de ontwerpfase. Het 
iXperium vervult hierbij een belangrijke rol door 
het beschikbaar stellen van benodigde technische 
middelen en ruimte voor experimenten. Daarnaast 
wordt een plan ontwikkeld voor het onderzoeken 
van het arrangement, zowel wat betreft proces 
als wat betreft opbrengsten, aansluitend bij de 
werkhypothese en de onderzoeksvraag.

fase 4: uitvoeRingsfase
Het ict-rijke leerarrangement wordt in de praktijk 
uitgevoerd en onderzocht conform plan door leraren 
en/of studenten. De uitvoering wordt gevolgd met 
onderzoek (observaties, registraties, gesprekken). 

het iXpeRium biedt 
ict-middelen en 

eXpeRimenteeRRuimte
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dooR de fasen heen: uitwisseling, 
peeR-feedback en eXpeRt-inbReng in 
ontwikkelkRing
Het iXperium/CoE organiseert periodiek iXperium-
ontwikkelkringbijeenkomsten voor het collectieve 
leren: de designteams (of een vertegenwoordiging 
ervan) komen bijeen, presenteren hun ontwerp, 
prototype of resultaten en geven elkaar feedback.  
In- en externe experts worden uitgenodigd voor input 
in de vorm van workshops of lezingen. 

In de ontwerpfase kunnen hackathons of appathons 
worden georganiseerd. Hierin maken studenten van 
de ict-opleidingen van de HAN met betrokkenen een 
ict-ontwerp.    

Onderstaande figuur geeft de werkwijze schematisch 
weer.

iXpeRium-ontweRpmethodiek

Recht doen  
aan veRschillen 

met ict

pRaktijkvRaag

weRk-
hypothese

ondeR-
zoeks
vRaag

ontweRp
leeRaRRan-

gement

uitvoeRen 
en

ondeRzoek

eRvaRingen
Resultaten
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a.  ondeRzoeksvRagen
Het iXperium/CoE wil antwoorden vinden op de 
volgende overkoepelende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen we onderwijs op micro- en mesoniveau 
zodanig vormgeven dat leraren(teams) duurzaam 
recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen 
met behulp van ict en ict-geletterde jongeren 
opleiden? En wat is daarvoor nodig in termen van 
opleiding, professionalisering, (leer)middelen en 
organisatieontwikkeling?

Deze vraagstelling leidt tot een groot aantal 
deelvragen:

1. Recht doen aan veRschillen met ict
 a.   Micro-niveau
  •   Hoe kan een leraar onderwijs vormgeven 

dat recht doet aan verschillen tussen 
leerlingen met behulp van ict?

  •   Welke ict-rijke leerarrangementen dragen 
bij aan recht doen aan verschillen tussen 
leerlingen?

   •   Wat hebben de leraren nodig om deze 
ict-rijke leerarrangementen in te kunnen 
zetten, zodat er meer recht wordt gedaan 
aan verschillen? 
Ω  Competenties 
Ω  Professionalisering 
Ω  Ondersteuning 
Ω  Middelen 

  •   Hoe kunnen zittende en aankomende 
leraren en lerarenopleiders leren om recht 
te doen aan verschillen met behulp van ict?

b.  Meso-macro niveau
 •   Wat betekent recht doen aan verschillen 

tussen leerlingen met behulp van ict voor de 
organisatie van de school? 

 •   Wat zijn efficiënte en effectieve 
organisatiemodellen voor onderwijs dat recht 
doet aan verschillen met behulp van ict?

 •   Wat heeft het team nodig om te kunnen 
werken aan en met deze organisatiemodellen, 
zodat er meer recht wordt gedaan aan 
verschillen? 
Ω  Competenties 
Ω  Professionalisering 
Ω  Ondersteuning 
Ω  Middelen 

 •   Wat is er op bestuurlijk niveau nodig om 
ervoor te zorgen dat de scholen hun onderwijs 
zo kunnen inrichten dat meer recht gedaan 
wordt aan verschillen met behulp van ict?

2.  het opleiden van ict-geletteRde 
jongeRen

 •   Waaruit bestaat ict-geletterdheid en welke 
leerdoelen worden geformuleerd? 

 •   Wat zijn effectieve manieren om ict-
geletterdheid te ontwikkelen, rekening 
houdend met verschillen tussen leerlingen in 
ict-geletterdheid en ict-voorkeuren?

 •   Wat heeft het team nodig om leerlingen op te 
leiden in ict-geletterdheid?  
Ω  Competenties 
Ω  Professionalisering 
Ω  Ondersteuning 
Ω  Middelen

 •   Hoe kunnen zittende en aankomende leraren 
en lerarenopleiders leren om op te leiden in 
ict-geletterdheid?

3.  effectieve pRofessionaliseRings- en 
opleidingsaRRangementen

 •   Welke professionaliserings- en 
opleidingsarrangementen voor leren en 
lesgeven met ict zijn effectief voor zittende en 
aankomende leraren? Wat werkt voor welke 
leraren? In welke context en waarom?

oveRkoepelende kennisontwikkeling  
leRen met ict
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b.  ondeRzoeksactiviteiten
Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen 
voert het iXperium/CoE de volgende onderzoeks-
activiteiten uit: 

1.  monitoring;
2.  evaluatieonderzoek;
3.  meta-analyses.

1.  monitoRing leRen en lesgeven met ict in 
de leRaRenopleidingen en scholen

Het iXperium/CoE heeft een strategie uitgewerkt 
om aan de realisatie van de ambities te werken. 
Op de eerste plaats de herinrichting van het 
curriculum van de lerarenopleidingen waar het 
gaat om leren en lesgeven met ict. Daarnaast de 
professionalisering van lerarenopleiders. Ten derde 
de inrichting van fysieke labs: iXperium Arnhem en 
iXperium Nijmegen. En tot slot de samenwerking 
met het werkveld in iXperium-ontwikkelkringen en 
bijbehorende designteams. 

De voortgang in leren en lesgeven met 
ict bij de betrokken lerarenopleidingen en 
onderwijsinstellingen wordt gemonitord. Zo krijgt 
het iXperium/CoE zicht op de opbrengsten van de 
strategie in opleiding en praktijk en kan tussentijds 
waar nodig worden bijgestuurd. Voor de monitoring 
voert het iXperium/CoE periodieke metingen uit. Dit 
gebeurt met een gevalideerde web-vragenlijst met 
versies voor leraren po, vo en mbo, lerarenopleiders 
en studenten van lerarenopleidingen. Aan deze 
monitoring is een promotie-traject verbonden. 

Het iXperium/CoE heeft in 2013 de eindkwalificaties 
voor de lerarenopleiding po, vo en mbo ontwikkeld 
(zie www.ixperium.nl). Deze zijn dekkend voor 
de landelijke Kennisbasis ict van ADEF en de 
mediawijheidscompetenties van Mediawijzer.
net). Daarnaast heeft het iXperium/CoE een 
instrument ontwikkeld om de competenties van 
studenten, opleiders en leraren in kaart te brengen. 

de competenties van  
studenten, opleideRs en leRaRen 

woRden in kaaRt gebRacht
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Dit instrument - een webvragenlijst - is reeds 
ingezet in de lerarenopleidingen van de HAN 
(HAN ILS en HAN Pabo) en wordt ook in andere 
lerarenopleidingen en het scholenveld van de HAN 
ingezet.

Het bijbehorende onderzoek (zie www.ixperium.nl) 
geeft zicht op de competenties van leraren op het 
gebied van leren en lesgeven met ict: de eigen ict-
geletterdheid, pedagogisch-didactische competenties 
met ict, visie en opvattingen over differentiëren met 
ict en competenties om te leren en te innoveren. Het 
geeft inzicht in het huidige gebruik van ict met de 
eerder genoemde competentiegebieden. Het geeft 
concrete handreikingen voor beleid en met name 
voor professionalisering.  

2. evaluatie designteams
Naast de hiervoor beschreven kwantitatieve 
monitoring voert het iXperium/CoE kwalitatief 
onderzoek uit, gericht op de effectiviteit van de 
werkwijze in de iXperium-ontwikkelkring en van 
de projectgroepen. Hoe effectief is de aanpak 
voor individueel en collectief leren en voor 
praktijkontwikkeling rond leren met ict? Draagt 
het werken in de designteams bij aan individuele 
competentie-ontwikkeling, opvattingen en visie? 
Levert het bruikbare kennis en producten op? 
Leidt het tot concrete veranderingen in didactiek? 
Ontstaat grensoverschrijdend, collectief leren? 
Welke uitstralingseffecten heeft het in de school/de 
opleiding? Deze vragen gelden voor alle betrokken 
deelnemers: leraren, opleiders, studenten, ict-experts 
en op punten ook voor de onderzoekers. 

Het onderzoek maakt deel uit van de werkwijze 
in de designteams: via passende werkvormen 
reflecteren de teams periodiek op de voortgang 
en opbrengsten. Dit bevordert het collectieve 
leerproces en ook kan op deze wijze waar nodig 
tussentijds worden bijgestuurd. Aanvullend worden 
jaarlijks evaluatiegesprekken met de betrokkenen 
gevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
een coördinerend onderzoeker van het iXperium/
CoE, met betrokkenheid van de onderzoekers in de 
designteams. 

3. meta-analyses 
Aan de hand van de overkoepelende 
onderzoeksvragen worden meta-analyses uitgevoerd 
over de producten van de designteams: ontwerpen, 
leerarrangementen, rapportages. Kennis uit de 
verschillende projecten wordt op deze wijze 
gestapeld rond het thema ‘wat werkt op het gebied 
van leren en recht doen aan verschillen met behulp 
van ict/opleiden in ict-geletterdheid, waarom, voor 
wie en in welke context?’ 

Om de kwaliteit en opbrengsten van de meta-
analyses te bevorderen, is het van belang dat er 
vooraf enige samenhang in de onderzoeksaanpak 
van de designteams wordt gebracht, bijvoorbeeld in 
operationalisaties, instrumenten en de opbouw van 
rapportages. Die samenhang wordt geborgd door 
de coördinerend onderzoeker van het iXperium/
CoE, met betrokkenheid van de onderzoekers in de 
designteams. 
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Het iXperium/CoE Leren met ict is een netwerk-
organisatie waar steeds meer partners uit onderwijs, 
wetenschap en bijvoorbeeld mediadesign aan 
bijdragen. 
 
Leergemeenschappen vormen het hart van het 
iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Leraren, 
lerarenopleiders, studenten, onderzoekers en (ict-) 
experts werken samen vanuit praktijkvraagstukken aan 
onderwijsontwikkeling. Ze ontwerpen en onderzoeken 
ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan 
verschillen. Overkoepelend onderzoek versterkt de 
kennisontwikkeling. De leergemeenschappen maken 
gebruik van inspirerende leerwerkomgevingen waar de 
nieuwste ict-toepassingen voorhanden zijn: iXperium 
Arnhem en iXperium Nijmegen 
 
Het iXperium/Centre of Expertise Leren met 
ict biedt zowel individuele leraren als groepen 
leraren (of managers), opleiders en studenten 
inspiratiemiddagen, workshops en trainingen op het 

gebied van leren en lesgeven met ict. Het curriculum 
van de HAN-lerarenopleidingen wordt zodanig 
ingericht dat startende leraren goed zijn toegerust om 
onderwijs te verzorgen dat recht doet aan verschillen 
met behulp van ict. 

Door middel van publicaties, website en social media, 
workshops, conferenties, iXperatiemiddagen en 
iXcamps borgen we de kennisdeling. We delen kennis, 
ervaringen en producten met elkaar en met onze 
omgeving. 

Kijk voor meer informatie op:
www.ixperium.nl

Volg ons op:

  Facebook.com/ixperium

  Twitter @ixperium

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van 

de lerarenopleidingen en het Kennis centrum Kwaliteit van leren van de HAN met het 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond 

Arnhem en Nijmegen. De samenwerking richt zich op het realiseren van onderwijs dat beter 

recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ict-

geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren 

van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek. 
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