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1. Terugblik op 2018  
 
2018 was een bruisend jaar voor iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. We 
verwelkomden nieuwe partners in ons netwerk, zowel in de regio Gelderland als daarbuiten.   
Zo is het iXperium Roermond gestart, is po-bestuur Proominent een nieuwe 
samenwerkingspartner van iXperium Arnhem en werd de lerarenopleiding vo/mbo, ILS HAN, 
in 2018 partner in iXperium Nijmegen. Binnen de HAN startte in 2018 iXperium Health, een 
samenwerking met Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. De eerste stappen voor 
een vergelijkbare samenwerking met Faculteit Economie en Management en Faculteit 
Techniek zijn gezet. In Amsterdam is een initiatief ontstaan voor een iXperium-
samenwerking met de Montessorischolen Amsterdam en de lerarenopleidingen van de 
Hogeschool van Amsterdam. Met de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm verkennen we de 
mogelijkheden van een iXperium in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht.  
 
 Verheugend was de toekenning van twee NRO Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd 
leren met ict: één in het primair onderwijs en één in het mbo. In 2018 is, in navolging van 
iXperium Arnhem, in Nijmegen de iXspace geopend waarin de aandacht uitgaat naar 
maakonderwijs met ict in het kader van de ontwikkeling van ict-geletterdheid. Mooi is ook 
dat de tweede fase van het NRO Onderzoek naar Maakonderwijs werd goedgekeurd. In 
Nijmegen ging de Nijmeegse Beweging (digitale) geletterdheid van start. Tevens is de 
spelsimulatie iXpeditie Maatwerk opgeleverd.  
 
 Uit de monitor die voor de tweede keer werd afgenomen bij alle leraren uit de scholen 
primair onderwijs van CLC Arnhem en CLC Nijmegen en voor de derde keer onder de 
opleiders en studenten van HAN Pabo en ILS, kwam duidelijk naar voren dat naarmate 
leraren, studenten en opleiders aan méér en méér verschillende iXperium-activiteiten 
deelnemen, zij zich competenter voelen in lesgeven met en over ict en dat ook meer en 
meer gevarieerd doen. Toch zijn er grote verschillen tussen scholen en besturen in de mate 
waarin leraren ook daadwerkelijk deelnemen aan de iXperium-activiteiten.  
 
 De ontwikkelingen in de bestaande samenwerkingen en projecten stonden bepaald niet stil. 
iXperium designteams werkten geïnspireerd en hard aan mooie ict-rijke leerarrangementen. 
De toepassing die werd ontwikkeld door het iXperium designteam van ROC Aventus werd 
zelfs genomineerd voor de Computable Award in de categorie beste onderwijstoepassing.  
 
De belangstelling voor wat in het iXperium/CoE gebeurt, hoe dat gebeurt en wat het 
oplevert, is groot, zowel regionaal als landelijk. 
 
In dit jaarverslag laten wij graag zien wat er in 2018 bij het iXperium/CoE is gebeurd. 
Hoofdstuk 2 beschrijft voor elk regionaal of sectoraal iXperium samenwerkingsverband 
onder andere de ambities, de onderzoeks- en professionaliseringactiviteiten die in 2018 
plaatsvonden en de ontwikkelingen in het netwerk. Hoofdstuk 3 gaat over het 
overkoepelende onderzoek van het iXperium/CoE. Hierin worden onder andere de iXperium 
designteams en de projecten die in 2018 liepen beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
vorderingen in de aan het iXperium/CoE verbonden promotieonderzoeken in het afgelopen 
jaar.  Hoofdstuk 5 beschrijft ontwikkelingen in de lerarenopleidingen die in 2018 
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plaatsvonden. Tot slot gaat hoofdstuk 6 over het groeiende iXperium netwerk. Veel 
leesplezier!  
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2. iXperium samenwerkingsverbanden  
 
2.1 iXperium Arnhem 
 
iXperium Arnhem is een samenwerking van de schoolbesturen Delta Scholengroep, 
DeBasisFluvius, de Onderwijsspecialisten en Proominent, HAN Pabo en het iXperium/CoE. 
Het fysieke iXperium-lab bevindt zich in het Pabo-gebouw op HAN-campus in Arnhem. 
 
2.1.1 Ambities iXperium Arnhem  
In 2018 hielden de bestuurders met de programmamanagers ambitiegesprekken met alle 
scholen van iXperium Arnhem1 met behulp van een door het lectoraat ontwikkelde 
gespreksleidraad. Directeuren en bestuurders van Delta en DeBasisFluvius hebben vanaf 
2018 een digitaal dashboard per bestuur en per school met de resultaten van de monitor en 
de ambitiegesprekken. Zij gebruiken deze informatie onder andere bij 
managementgesprekken. In september hebben de besturen van CLC Arnhem op een heidag 
gewerkt aan de vervolgstappen die de scholen afzonderlijk en gezamenlijk willen gaat 
zetten.  
 
Wat zijn trends in de ambities van scholen van CLC Arnhem met betrekking tot 
gepersonaliseerd leren? En hoe ziet het onderwijs er in 2025 eruit? 
 

 
Figuur 1: ambities CLC Arnhem 
 
De scholen van De BasisFluvius en Delta hebben hoge ambities als het gaat om het onderwijs 
voor 2025. De scholen differentiëren nu vooral in niveau, verwerking van de leerstof en 
instructie en willen dit de komende jaren nog meer gaan doen. Elementen die nu nog niet zo 

 
1 Met uitzondering van de scholen van de Onderwijsspecialisten omdat zij zelf recent een eigen onderzoek 
hadden gedaan. 
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vaak aan bod komen, maar waar schoolleiders de komende jaren wel op in willen zetten zijn 
differentiatie in evaluatie en feedback op het leren en differentiatie in de interesses van de 
leerling. Zelfregie bij leerlingen is in bijna geen van de scholen structureel ingebouwd. Als de 
leerling de regie heeft is het meestal zo dat hij kan bepalen met wie, waar en in welk tempo 
hij leert. Veel schoolleiders verwachten in 2025 een grote verschuiving als het gaat om de 
regie van de leerling in wat hij leert. Dat gebeurt nu nog relatief weinig op structurele basis, 
maar de meerderheid van de schoolleiders ziet hier de komende jaren graag verandering in.  
 
Een schoolleider over de rol van ict in 2025 “Ik denk dat ict bij het personaliseren van leren 
een cruciale rol speelt. Niet alleen in een aanbod op het gebied van differentiatie en 
individuele leerroutes, maar zeker ook in monitoring van resultaten en vorderingen. Het moet 
voor de leraar voor de klas niet moeilijker worden, niet meer werk zijn, nee, het moet 
haar/hem juist gemakkelijker gemaakt worden waardoor de motivatie van de leraar alleen 
maar toeneemt!” 
 
De mediamentoren van iXperium Arnhem gebruiken de resultaten van de monitor en de 
ambitiegesprekken bij begeleidings- of adviestrajecten op de scholen.  
 
De werkgroep HRM van CLC Arnhem heeft in 2018 een advies uitgebracht aan de regiegroep 
CLC Arnhem over de inbedding van de Competenties leren en lesgeven met ict. Ieder bestuur 
bepaalt hoe ze een en ander implementeren en vormgegeven. 
 
2.1.2 Mediamentoren 
In schooljaar 2017-2018 was er een vacature voor een mediamentor. Deze is flexibel 
ingevuld: een leraar van De Onderwijsspecialisten heeft het team van mediamentoren een 
jaar lang versterkt. Ook bij de start van schooljaar 2018-2019 is een leraar uit het werkveld 
voor een jaar als mediamentor aangesteld.  
De mediamentoren zijn aangesloten bij de iXperium designteams van de besturen van CLC 
Arnhem (inclusief de Onderwijsspecialisten). Voor de tweede keer zijn mediamentoren 
vanuit hun expertise aangesloten bij tien kenniskringen vanuit Samen Opleiden. De 
onderwerpen van de kenniskringen waarbij een mediamentor aansluit, zijn altijd gerelateerd 
aan de inzet van ict.  
 
2.1.3 Onderzoek 
In 2018 hebben verschillende scholen van CLC Arnhem deelgenomen aan de 
onderzoeksactiviteiten van het iXperium. De Anne Frankschool en de Pieter de Jongschool 
(locatie Pythagoras) hebben deelgenomen aan de iXpeditie Maatwerk. Zij hebben het spel 
iXpeditie Maatwerk gespeeld en zijn met elkaar in gesprek gegaan over het organiseren van 
maatwerk met ict op hun school. Op een aantal scholen heeft een iXperium designteam 
gedraaid. In onderstaande tabel een overzicht hiervan. 
 

School Onderwerp Opbrengst Programmalijn 
Anne Frank  Doorlopende leerlijn 

Computational Thinking. 
Doorlopende leerlijn 
CT verwerkt in 
ateliers. 

Ict-geletterdheid 

Pieter Brueghel Maakonderwijs, gebruik 
van het Fablab. 

Leerarrangement 
Maakonderwijs met 
ict. 

Ict-geletterdheid 
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De Toekomst, de 
Christoffelschool, 
Vierbeek college 

Transfer bij rekenen 
verbeteren m.b.v. ict. 

In ontwikkeling. Gepersonaliseerd 
leren met ict 

St. Ludgerus Bouwen aan een eigen ict 
leerlijn en leerlingen 
gepersonaliseerd laten 
leren. 

In ontwikkeling. Gepersonaliseerd 
leren met ict 
 
Organisatie van 
Gepersonaliseerd 
leren met ict 
 
Ict-geletterdheid 

De Dorendal Motivatie leerlingen groep 
7/8. 

In ontwikkeling. Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Het Jongleren Integreren van 
mediawijsheid. 

Mediawijsheid 
workshop met 
opdracht voor 
leerlingen. 

Ict-geletterdheid 

De Vlinder Integreren van 
Computational Thinking. 

Leerlijn CT met een 
lessen-format voor 
de leraar. 

Ict-geletterdheid 

Tabel 1: deelname scholen aan iXperium designteams 2018 
 
2.1.4 (Internationaal) Netwerk  
Een delegatie van het iXperium/CoE heeft in maart 2018 een studiereis gemaakt naar SXSW 
in Texas; een internationaal festival en broedplaats van innovatie op het gebied van 
technologie en creativiteit. Een voortvloeisel uit deze inspirerende reis was het vertonen van 
de film “More Human than Human”, (een film over de rol en de toekomst van artificial 
intelligence) en aansluitend een debat tijdens de eerste officiële jaarstart van CLC Arnhem in 
het Focus Film theater in Arnhem. 
Een delegatie van het iXperium/CoE en CLC Arnhem en CLC Nijmegen ging in januari 2018 
naar de Onderwijs en ict beurs (BETT) in Londen en in maart bracht een groep collega’s een 
bezoek aan Denemarken (Fablab@school) in het kader van Maakonderwijs met ict. Dit 
laatste bezoek heeft het maakonderwijs in de iXspace een boost gegeven. 
Samen met de pabo is in 2018 de iXklas ingericht. In de iXklas krijgen leerlingen van De 
Onderwijsspecialisten en het regulier onderwijs (De Parkschool van deBasisFluvius) in een 
nieuwe vorm onderwijs in iXperium Arnhem. De leerlingen zijn een dag per week in het 
iXperium. De iXklas brengt alle partijen rondom het leren (leerlingen, leraren, studenten, 
docenten, mediamentoren, coördinatoren en begeleiders) letterlijk bij elkaar met het doel 
om leren en stage in andere vormen te onderzoeken. Met name de organisatie van het 
concept verdient de nodige aandacht. 
In 2018 zijn besprekingen gevoerd met Proominent, schoolbestuur voor primair onderwijs in 
Ede. Zij sluiten per 1 januari 2019 aan bij iXperium Arnhem. Een mogelijk gevolg van deze 
samenwerking is een iXperium Ede. 
 
2.1.5 Ict-geletterdheid en maakonderwijs met ict in de iXspace  
In de iXspace zijn verschillende activiteiten ondernomen die een grote bijdrage leverden aan 
het verder ontwikkelen van maakonderwijs in het iXperium. In het voorjaar deden we mee 
met een project van de Maker Faire. Leraren en leerlingen ontwierpen en maakten een Rube 
Goldbergmachine op school. Tussentijds kregen ze feedback en tips van experts in de 



 8 

iXspace. In oktober gingen alle betrokken leerlingen, leraren, mediamentoren, studenten en 
lerarenopleiders van HAN Pabo met de machines naar de landelijke Maker Faire in 
Eindhoven.  
 
Tijdens Innovate, het innovatiefestival in Arnhem ging een aantal leraren met hun klas aan 
de slag op de Innovate Scholendag. Met ideeën en een kist vol materialen werkten ze aan 
manieren om energie uit het water van de Jansbeek te halen.  
Behalve de projecten op scholen hebben we leraren ook uitgenodigd om met hun groep in 
de iXspace aan de slag te gaan. Door ‘maken’ met technologie te verbinden krijgen leraren 
en leerlingen verschillende ideeën om hun eigen ontwerp vorm te geven. Door het gebruik 
van de Microbit en de MakeyMakey hebben ze ervaren wat het betekent of je iets mét of 
zonder technologie maakt.  
 
In 2018 bracht een delegatie vanuit Arnhem en Nijmegen een bezoek aan Denemarken. Doel 
van het bezoek was om kennis en ervaringen op te doen met betrekking tot FABlabs en het 
maakonderwijs in Denemarken. Tijdens de reis werd duidelijk dat ook in Denemarken het 
introduceren en uitrollen van maakonderwijs niet vanzelf gaat. De samenwerking van de 
Deense scholen met FABlabs heeft een aantal voordelen. Zo maken ze gebruik van een 
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, zoals een gemeenschappelijke fasering en de 
koppeling van activiteiten aan “wicked problems” op basis van de sustainable development 
goals van de Verenigde Naties. Daarnaast werken ze met pioniers in elke school. Deze 
pioniers worden vanuit FABlab ondersteund met scholing en een netwerk van mede-
pioniers. Een van de activiteiten binnen die scholing is het zelf bouwen van een 3D-printer, 
waardoor pioniers ervaren dat ze zelf in staat zijn zo’n (complex) apparaat te bouwen. Het 
idee van pioniers binnen scholen sloeg aan bij de groep uit Nederland. Een kleine werkgroep 
heeft het idee uitgewerkt voor Arnhem en Nijmegen. In 2019 start de werkgroep met het 
bouwtraject. In het traject bouwen leraren een 3D-printer en worden ze begeleid in het 
verwerven van kennis over ontwerpend leren en maakonderwijs, het werken met 3D 
ontwerp software en het maken van lessen. Het is de bedoeling dat de groep daarna een 
permanente community vormt van Nederlandse pioniers.  
 
Vanaf september 2018 is één keer per maand de Make I.T. Tuesday; een middag waar 
leraren en studenten aan de slag gaan met een eigen idee of ontwerp. De Make I.T. 
Tuesdays zijn een ander resultaat van de reis naar Denemarken. Geïnteresseerden kunnen 
dan in de iXspace terecht om aan projecten te werken. Het doel van de Make I.T. Tuesdays is 
om in een informele setting van elkaar te leren. Het aantal deelnemers varieert en de 
samenstelling is heel divers: mediamentoren, leraren, onderzoekers, programmamanagers 
en docenten van de Pabo. 
 
In 2018 heeft de werkgroep ict-geletterdheid het doel gesteld om bij CLC Arnhem en CLC 
Nijmegen tot betere afstemming van de activiteiten op het gebied van ict-geletterdheid te 
komen. De werkgroep bestaat uit een senior onderzoeker, een onderzoeker van het 
lectoraat, een programmamanager van CLC Arnhem, een programmamanager van CLC 
Nijmegen en een vertegenwoordiger van de HAN Pabo. De werkgroep informeert de 
partners over de interne en externe ontwikkelingen en activiteiten rond ict-geletterdheid. Er 
wordt gekeken naar ontwikkelingen bij curriculum.nu, iXperium designteams op het gebied 
van ict-geletterdheid, activiteiten in de iXspace en naar ontwikkelingen op het gebied van 
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ict-geletterdheid binnen de Gelderse Professionaliseringsagenda. In 2019 sluit een 
vertegenwoordiger van de ILS aan bij de werkgroep. De werkgroep ict-geletterdheid heeft in 
2018 bij de eerste drie ontwikkelronden van Curriculum.nu feedback geleverd. Het 
eindproduct wordt medio 2019 geleverd. De werkgroep kijkt vervolgens op welke manier 
implementatie van het curriculum mogelijk is bij scholen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen. 
 
2.1.6 Professionalisering 
Uitgangspunten bij de professionalisering zijn de ict-eindkwalificaties Leren en lesgeven met 
ict. In 2018 zijn er weer leraren en klassen van de aangesloten besturen naar iXperium 
Arnhem gekomen om een programma of arrangement op maat te volgen (voor een 
overzicht, zie bijlage 7.1). Niet alleen op locatie in het iXperium wordt gewerkt aan 
professionalisering. Mediamentoren ondersteunen en begeleiden ook op de scholen zelf 
teams, directies, individuele leerkrachten bij individuele vraagstukken, visieontwikkeling, 
studiedagen e.d. Vanuit CLC Arnhem verzorgen we een aantal trainingen. In 2018 waren dat 
Kurzweil Basis (2x), Kurzweil voor coördinatoren (2x), Esis Module 1 t/m 3 en OSO dossier 
(allen 1x) en Read Speaker Tekst Aid (4x). 
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2.2 iXperium Nijmegen  
 
iXperium Nijmegen is een samenwerking van de schoolbesturen Conexus, Stichting St. 
Josephscholen, SPOM, SPOG en Optimus, HAN Pabo, HAN ILS en het iXperium/CoE. Het 
fysieke iXperium-lab bevindt zich op de HAN-campus in Nijmegen. 
 
2.2.1 Ambities iXperium Nijmegen 
In 2018 hielden de bestuurders met de programmamanagers ambitiegesprekken met alle 
scholen van iXperium Nijmegen met behulp van een door het lectoraat ontwikkelde 
gespreksleidraad. Directeuren en bestuurders van Conexus, Optimus, SPOG, SPOM, Lijn 83 
en St Josephscholen hebben vanaf 2018 een digitaal dashboard per bestuur en per school 
met de resultaten van de monitor en de ambitiegesprekken. De besturen en scholen 
gebruiken deze informatie onder andere bij managementgesprekken. 
 
Wat zijn trends in de ambities van scholen van CLC Nijmegen met betrekking tot 
gepersonaliseerd leren? En hoe ziet het onderwijs er in 2025 eruit? 
 

 
Figuur 2: ambities CLC Nijmegen 
 
De schoolleiders zijn ambitieus en willen de komende jaren grote veranderingen 
introduceren in hun onderwijs. Veel scholen differentiëren al in niveau, in verwerking van 
leerstof en in instructie. De schoolleiders willen deze vormen van differentiatie verder 
ontwikkelen en daarnaast meer differentiëren in evaluatie/feedback en in interesse van de 
leerling. De mate van zelfregie bij leerlingen lijkt bij veel scholen nog in de kinderschoenen te 
staan, maar ook hier zijn de ambities hoog. De meerderheid van de schoolleiders zou de 
komende jaren graag zien dat leerlingen meer regie krijgen in wat en hoe zij leren. De 
meeste schoolleiders ambiëren het aanbieden van persoonlijke leerroutes voor leerlingen.  
Voordat het zover is moet er echter nog veel gebeuren. Volgens de schoolleiders moet er 
met name meer aandacht komen voor de competenties van de leraren, en dan vooral voor 
de instrumentele vaardigheden en de competenties voor pedagogisch-didactisch gebruik 
van ict. Deze competenties zijn ook van belang om de ict-geletterdheid van leerlingen een 
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structurele plek te geven in het lesprogramma. Om van bovenstaande ambities 
werkelijkheid te maken is het volgens de schoolleiders van belang om de digitale 
leermiddelen en het curriculum (leerlijnen, leerinhoud) te hervormen. Ook de visie op het 
gebruik van ict moet worden doorontwikkeld. 
In oktober 2018 is een heisessie georganiseerd waar bestuurders, directeuren en andere 
betrokkenen doelen voor het komende jaar vastgesteld hebben. Men wil een visie op het 
gebruik van ict formuleren op basis van de uitkomsten van de ambitiegesprekken. Deze visie 
moet hoofdzakelijk gaan over de thema’s ‘personaliseren van leren’ en ‘zelfregie bij 
kinderen’ en zal worden vastgelegd in het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. Een 
andere ambitie die uit de heisessie naar voren kwam is om eigenaarschap te creëren bij alle 
betrokkenen, zodat scholen en opleidingen meer en beter samenwerken met het iXperium. 
De scholen willen meer ict-leerrijke en betekenisvolle lessen geven in een goed werkende 
ict-omgeving.  
 
Een schoolleider over de rol van ict in 2025:  
 “Ict nadrukkelijk inzetten om onderwijsaanbod te versterken. De leraar stelt zichzelf bij 
lesvoorbereiding de vraag: "Hoe kan ik ict inzetten om mijn aanbod/instructie te versterken 
en dichter bij de leerlingen te brengen. Leraren zijn allereerst zelf ook ict-vaardig”.  
 
2.2.2 Mediamentoren 
De mediamentoren van iXperium Nijmegen gebruiken de resultaten van de monitor en de 
ambitiegesprekken bij de ontwikkeling van nieuwe arrangementen. Uitgangspunten voor de 
arrangementen waren in 2018: het ontwerpen van een ict-rijke leeromgeving, pedagogisch-
didactisch gebruik van ict, leren en innoveren met ict, informatie- en mediavaardigheden en 
computational thinking. Naar aanleiding van de vraag om het aanbod voor het jonge kind 
verder uit te breiden hebben de mediamentoren de arrangementen “De Kleine Kunstenaar” 
en “Kunst en Kids” ontwikkeld. Deze arrangementen bleken een succes, met een groot 
aantal deelnemende onderbouwgroepen. Bij het arrangement “Hoe presenteer jij?” werken 
de leerlingen met verschillende presentatietools aan een onderwerp dat in de klas aan de 
orde is. Zo wordt voor de leraar meteen zichtbaar gemaakt hoe verschillende toepassingen 
bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk.  
De arrangementen worden door de mediamentoren voortdurend doorontwikkeld, verbeterd 
en afgestemd op de vraag van de scholen. Pabo-studenten uit de propedeusefase 
ondersteunen bij de arrangementen. Dit maakt onderdeel uit van de leerlijn Leren en 
Lesgeven met ict. De ouderejaars studenten in de SAP-rol (Student Als Partner) begeleiden 
bij programma’s, participeren in de ontwikkeling van leerarrangementen en nemen deel aan 
studiedagen rondom ict op de scholen. Naast de standaardarrangementen biedt iXperium 
Nijmegen ook een maatwerk-arrangement.  
De mediamentor speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding op het bezoek, bij de 
begeleiding van de leraar tijdens het bezoek en bij de terugkoppeling van het bezoek, 
waarbij hij nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verrijken onderzoekt. Tevens zorgen 
de mediamentoren voor het ontwikkelen en produceren van les- en werkbrieven, stellen ze 
handleidingen op, en maken ze deze materialen beschikbaar op www.ixperiumplus.nl. In 
2018 is het aanbod op deze site verder uitgebreid en gekoppeld aan de aangeboden 
arrangementen. 
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2.2.3 Professionalisering 
Uitgangspunten bij de professionalisering zijn de ict-eindkwalificaties Leren en lesgeven met 
ict. In 2018 zijn er zeven Quix-workshops gehouden. Een QuiX is een werkbijeenkomst waar 
de leraar zelf aan de slag gaat met ict-tools en met het resultaat de volgende dag in zijn 
eigen klas kan toepassen. De onderwerpen van de QuiX in 2018 waren Games, Classdojo, 
Interactief Presenteren, Virtual Reality, Kennisclips en Quiztools. Deelnemers komen uit alle 
geledingen van de aangesloten partners en zijn positief over de directe 
toepassingsmogelijkheden van de QuiX. De deelname is echter beperkt wat om 
heroverweging van de QuiX vraagt (voor een overzicht, zie bijlage 7.2). 
Niet alleen op locatie in het iXperium wordt gewerkt aan professionalisering. 
Mediamentoren ondersteunen en begeleiden ook op de scholen zelf teams, directies, 
individuele leerkrachten bij individuele vraagstukken, visieontwikkeling, studiedagen e.d. Dit 
vertaalt zich in een groeiend aandeel van maatwerk en @school-activiteiten (voor een 
overzicht, zie bijlage 7.2). 
 
We zijn trots op het ontwikkelde arrangement “iXpeditie G-Suite”. Bij dit arrangement 
neemt een schoolteam deel aan een ontdekkingsreis door G-Suite, de onderwijsomgeving 
van Google, en ervaart op een ludieke manier hoe het is om gebruik te maken van apps als 
Google Classroom, Google Docs en Google Hangouts. Een vorm van spelend leren, voor 
leerlingen en leraren! Het arrangement “iXpeditie Office 365”, waarbij teams kennismaken 
met het werken binnen de onderwijsomgeving van Microsoft, is op dezelfde manier 
ontwikkeld en zorgt voor enthousiaste, betrokken teamdeelname. 
 
2.2.4 Onderzoek 
In 2018 hebben verschillende scholen van aangesloten besturen deelgenomen aan 
onderzoeksactiviteiten van het iXperium. Michiel de Ruyter, de Aldenhove, Nutsschool 
Lankforst, de Bongerd en de Laak hebben deelgenomen aan iXpeditie Maatwerk. Zij hebben 
het spel iXpeditie Maatwerk gespeeld en zijn met elkaar in gesprek gegaan over het 
organiseren van maatwerk met ict op hun school. Op een aantal scholen heeft een iXperium 
designteam gedraaid. In onderstaande tabel een overzicht hiervan. 
 

School Onderwerp Opbrengst Programmalijn 
De Driemaster 
en Het 
Kleurrijk 

Betekenisvol leren met ict. Set van betekenisvolle 
lessen met ict, waarin 
verschillende ict-
toepassingen worden 
gebruikt. Opbrengsten 
meegenomen als 
onderdeel van het Tablio-
project. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

De Regenboog Motiveren hoogbegaafde 
leerlingen. 

Ict-toepassing in 
ontwikkeling, zal een 
dashboard/portfolio-achtig 
karakter krijgen. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

De Windroos 
Lindenholt 

Integratie van aandacht voor 
ict-geletterdheid in 
ontwikkelingsgericht 
onderwijs. 

Verschillende ict-
ondersteunde activiteiten 
met aandacht voor 
ontwikkeling informatie- en 
ict-vaardigheden, ingebed 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 
 
Ict-geletterdheid 
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in een leerlijn ict-
geletterdheid. 

De Klumpert Inzet van ict bij 
gedifferentieerd verwerven 
van informatievaardigheden 
met gebruik van de Da Vinci 
methode. 

Aanvullende handleiding 
voor onderzoekend leren 
ontwikkeld, met daarin 
waar mogelijk ict 
geïntegreerd. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Titus 
Brandsma 

Ontdekkend leren koppelen 
aan wereldoriëntatie met ict-
integratie als verrijkend 
middel. 

Gezamenlijk thema 
wereldoriëntatie 
uitgewerkt met de nieuwe 
inzichten rondom de inzet 
van ict die het designteam 
heeft opgedaan. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Tabel 2: deelname scholen aan iXperium designteams 2018 
 
2.2.5 Netwerk 
Januari 2018 ging een delegatie van het iXperium/CoE naar de Onderwijs en ICT beurs (BETT) 
in Londen en in maart bracht een groep collega’s een bezoek aan Denemarken 
(Fablab@school) in het kader van Maakonderwijs. In april organiseerden we een 
drukbezochte iXpiratiemiddag over MAAK-onderwijs, waarbij tevens de opening van de 
iXspace plaatsvond. 
 
In het najaar organiseerden iXperium Nijmegen, Junior Technovium, HAN Pabo en HAN ICA 
de FIRST® LEGO League; een challenge rondom ict, techniek en projectmatig werken. Als 
onderdeel van de challenge moeten leerlingen een volledige autonome robot ontwerpen, 
bouwen en programmeren met LEGO MINDSTORMS® om hier vervolgens verschillende 
missies mee uit te voeren in een robotwedstrijd. In november vond de regionale finale van 
de FIRST® LEGO League plaats in het I/O gebouw van de HAN, waarin drie schoolteams op 
ruimtemissie gingen met hun zelfgebouwde en geprogrammeerde robot.  
 
In november organiseerde de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid in samenwerking 
met Meetup024 en het Inscience Filmfestival een inspiratieavond (i-shot) over kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs. Het iXperium Nijmegen was aanwezig en we lieten bezoekers 
kennismaken met Beebots, Bluebots, Ozobots, Mindstorms, LEGO WeDo en de Inobot. Ook 
gingen we met deelnemers in gesprek over wat er nu al gebeurt in het onderwijs op het 
gebied van robotica.  
 
De samenwerking van CLC Nijmegen in iXperium Nijmegen is in 2018 met vier jaar verlengd. 
Helaas heeft CLC Nijmegen dit jaar afscheid moeten nemen van Lijn83. Schoolbestuur 
Condor heeft aangegeven belangstelling te hebben om samen te werken met iXperium 
Nijmegen. Daarnaast zijn gesprekken gestart met de kinderopvang in Nijmegen (KION). Met 
het Montessori College Nijmegen (vo) is in 2018 een intentieverklaring ondertekend om tot 
een structurele samenwerking te komen. 
 
2.2.6 Ict-geletterdheid en maakonderwijs met ict in de iXspace  
Op 18 april 2018 opende de iXspace Nijmegen. iXperium Nijmegen ontwikkelde dit 
studiejaar een eigen visie en missie op maakonderwijs en besteedde hierbij ook aandacht 
aan de inzet van de iXspace. Ruim 60 leraren van de verschillende besturen maakten tijdens 
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de opening kennis met de wereld van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
Mathematic) en werkten aan een Borstelbot, een Rube Goldberg Machine, een Hoovercraft 
en een Microbit stappenteller. In 2019 wordt de verhuizing van de iXspace naar een ruimte 
naast het iXperium gerealiseerd, zodat er nog meer verbinding is tussen de twee 
omgevingen. Tevens komt er in 2019 een aparte iXperium-ruimte voor muziek en kunsten. 
De mediamentoren ontwikkelden arrangementen en lesbrieven voor het maakonderwijs. 
Rondom het thema ruimte ontwierpen ze het verhalende leerarrangement “Maak het nou”. 
Tijdens dit arrangement zijn de deelnemende teams niet alleen bezig met zelf maken, maar 
voeren ze ook onder begeleiding van de mediamentor het gesprek over een mogelijke 
vertaling naar de eigen onderwijspraktijk. “Maak het nou” is intussen door verschillende 
scholen in de iXspace uitgevoerd.  
 
In samenwerking met HAN Pabo is de Masterclass STEAM ontwikkeld. Ook brachten 
studenten met hun stageklas een bezoek aan de iXspace. Daarnaast hebben studenten en 
opleiders van de lerarenopleidingen de mogelijkheid om op eigen initiatief de iXspace te 
gebruiken en dat doen ze ook met regelmaat.  
 
 In 2018 bracht een delegatie vanuit Nijmegen en Arnhem een bezoek aan Denemarken. 
Doel van het bezoek was om kennis en ervaringen op te doen met betrekking tot FABlabs en 
het maakonderwijs in Denemarken. Tijdens de reis werd duidelijk dat ook in Denemarken 
het introduceren en uitrollen van maakonderwijs niet vanzelf gaat. De samenwerking van de 
Deense scholen met FABlabs heeft een aantal voordelen. Zo maken ze gebruik van een 
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, zoals een gemeenschappelijke fasering en de 
koppeling van activiteiten aan “wicked problems” op basis van de sustainable development 
goals van de Verenigde Naties. Daarnaast werken ze met pioniers in elke school. Deze 
pioniers worden vanuit FABlab ondersteund met scholing en een netwerk van mede-
pioniers. Een van de activiteiten binnen die scholing is het zelf bouwen van een 3D-printer, 
waardoor pioniers ervaren dat ze zelf in staat zijn zo’n (complex) apparaat te bouwen. Het 
idee van pioniers binnen scholen sloeg aan bij de groep uit Nederland. Een kleine werkgroep 
heeft het idee uitgewerkt voor Nijmegen en Arnhem. In 2019 start de werkgroep met het 
bouwtraject. In het traject bouwen leraren een 3D-printer en worden ze begeleid in het 
verwerven van kennis over ontwerpend leren en maakonderwijs, het werken met 3D 
ontwerp software en het maken van lessen. Het is de bedoeling dat de groep daarna een 
permanente community vormt van Nederlandse pioniers. 
 
 In 2018 heeft de werkgroep ict-geletterdheid het doel gesteld om bij CLC Nijmegen en CLC 
Arnhem tot betere afstemming van de activiteiten op het gebied van ict-geletterdheid te 
komen. De werkgroep bestaat uit een senior onderzoeker, een onderzoeker van het 
lectoraat, een programmamanager van CLC Arnhem, een programmamanager van CLC 
Nijmegen en een vertegenwoordiger van de HAN Pabo. De werkgroep informeert de 
partners over de interne en externe ontwikkelingen en activiteiten rond ict-geletterdheid. Er 
wordt gekeken naar ontwikkelingen bij curriculum.nu, iXperium designteams op het gebied 
van ict-geletterdheid, activiteiten in de iXspace en naar ontwikkelingen op het gebied van 
ict-geletterdheid binnen de Gelderse Professionaliseringsagenda. In 2019 sluit een 
vertegenwoordiger van de ILS aan bij de werkgroep. De werkgroep ict-geletterdheid heeft in 
2018 bij de eerste drie ontwikkelronden van Curriculum.nu feedback geleverd. Het 
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eindproduct wordt medio 2019 geleverd. De werkgroep kijkt vervolgens op welke manier 
implementatie van het curriculum mogelijk is bij scholen van CLC Nijmegen en CLC Arnhem. 
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2.3 iXperium Oss 
 
iXperium Oss is een samenwerking van ROC de Leijgraaf, HAN ILS en het iXperium/CoE. Het 
fysieke iXperium-lab bevindt zich op de campus van ROC de Leijgraaf in Oss. 
 
2.3.1 Doelen, ontwikkelingen en ambities  
iXperium Oss bestaat in 2019 vier jaar. De ontwikkelingen hebben elkaar snel opgevolgd. 
iXperium Oss is gestart met het doel studenten toekomstgericht en uitdagend onderwijs te 
bieden in een passende leeromgeving. De succesvolle samenwerking heeft ertoe geleid dat 
het innovatiebeleid gestructureerd en duurzaam is vormgegeven. 2018 was een succesvol 
jaar. iXperium Oss ging over van project naar staande organisatie, het 
professionaliseringsprogramma werd ontwikkeld en het mobiele leslokaal de iXtruck is 
gestart. Met de plannen voor STEAM staat weer een mooie uitdaging in het vooruitzicht. 
iXperium Oss is vanaf september 2018 ondergebracht bij de afdeling ‘Onderwijs & 
Ontwikkeling’. De verbinding met onderwijsontwikkeling versterkt de implementatie van 
innovatie in het onderwijs. iXperium Oss implementeert innovatie breed in het curriculum 
bij bestaande opleidingen en keuzedelen van alle onderwijsafdelingen. Daarnaast is 
iXperium Oss nauw betrokken bij innovatie in nieuwe opleidingen en bij de herinrichting van 
bestaande opleidingen. 
 
2.3.2 Professionalisering  
Professionalisering van docenten vindt plaats door deelname aan iXperium designteams. 
Drie iXperium designteams hebben hun ontwerp succesvol afgerond in 2018 (zie tabel 3). 
Om de resultaten en opgeleverde producten breed in het onderwijs te implementeren zijn 
er pilots opgezet, handleidingen gemaakt, is kennis gedeeld en trainingen voor docenten 
ontwikkeld en gegeven. 
 
Met de iX-ray Leren met ict kunnen docenten hun ict-vaardigheden scannen. Zij krijgen niet 
alleen zicht op hun huidige ict-vaardigheden, maar ook op de mogelijkheid hun ict-
vaardigheden te ontwikkelen. De iX-ray is bij alle teams van de Leijgraaf ingezet middels een 
workshop. Op basis van de resultaten van de iX-ray volgen docenten teamscholing, krijgen zij 
maatwerk en professionaliseren zij zich in de lessen met studenten met ondersteuning van 
het iXperium. De scholing, waarvoor in samenwerking met de LeijAcademie de leerlijn Leren 
en lesgeven met ict is ontwikkeld, is gericht op persoonlijke ontwikkeling van docenten en 
op toepassing in de klas.  
 
Met de introductie van de iXtruck in augustus 2018 is de ambitie waargemaakt om alle 
docenten en studenten van alle locaties van de Leijgraaf aan iXperium Oss te verbinden. De 
iXtruck wordt ingezet om docenten op de verschillende Leijgraaflocaties te 
professionaliseren, te faciliteren en indien nodig te ondersteunen bij toepassingen in de klas. 
In totaal hebben 275 docenten en 2500 studenten (vaak meerdere malen) een arrangement 
gevolgd in iXperium Oss of op een andere locatie van de Leijgraaf. 
 
2.3.3 Onderzoek 
ROC de Leijgraaf is vanuit iXperium Oss penvoerder van de Mbo Onderzoekswerkplaats 
Gepersonaliseerd leren met ict in samenwerking met Summa College, MediaCollege 
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Amsterdam en de Gelders MBO’s (zie paragraaf 3.10). Ook van de aanpalende Community of 
Practice Leren met ict is ROC de Leijgraaf penvoerder.  
In 2018 liepen er drie iXperium designteams bij iXperium Oss. 
 
 

School Onderwerp Opbrengst Programmalijn 
ROC de Leijgraaf Computational thinking 

voor 
onderwijsassistenten. 

Lessenserie waarin 
studenten OA kennismaken 
met CT en digitale tools. In 
een tiental lessen leren 
studenten over CT en 
digitale tools en gaan ze hun 
kennis inzetten in hun BPV. 

Ict-geletterdheid 

ROC de Leijgraaf Studenten meer zelfregie 
laten ontwikkelen 
(tempo, niveau en 
manier van leren).  

Gestandaardiseerde 
handleiding voor de 
generieke vakken, waarin 
studenten zelf keuzes 
kunnen maken in tempo, 
niveau en manier van leren. 
Inmiddels ingezet bij een 
opleiding Mens en 
maatschappij. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

ROC de Leijgraaf, 
Helicon 
Eindhoven, 
Helicon Tilburg, 
Gemeente Oss 

Inzet van een VR-tour als 
didactische werkvorm en 
implementatie VR als 
didactische werkvorm 
binnen de organisatie. 

Meerdere VR tours 
ontwikkeld, waarmee 
studenten o.a. kennis 
kunnen maken met 
verschillende 
beroepsomgevingen. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 
 
Organisatie van 
gepersonaliseerd 
leren met ict 

Tabel 3: deelname scholen aan iXperium designteams 2018 
 
2.3.4 Netwerk 
iXperium Oss was dit jaar goed vertegenwoordigd bij diverse regionale, landelijke en 
internationale evenementen. In de regio was iXperium Oss betrokken bij techniek- en 
logistiekdagen en andere evenementen. In het iXperium werd kennis gedeeld met 
onderwijsorganisaties van verschillende niveaus. In iXperium Oss werden internationale 
gasten ontvangen uit Amerika en verschillende Europese landen. Mediamentoren deelden 
hun kennis ook op internationale evenementen. 
 
2.4 iXperium Roermond 
In november is iXperium Roermond geopend. iXperium Roermond is een 
samenwerkingsverband tussen de stichting Swalm & Roer, de Nieuwste Pabo, de gemeente 
Roermond en het iXperium/CoE, ontstaan onder de bezielende leiding van Swalm & Roer. 
Bijzonder aan deze samenwerking is de betrokkenheid van de gemeente Roermond. De 
gemeente vindt het belangrijk dat leerlingen van Roermond het best mogelijke onderwijs 
krijgen en zien daarin een grote rol voor ict. Met de betrokkenheid van de Nieuwste Pabo is 
een fundament gelegd voor ontwikkeling van competente leraren. Onderzocht wordt in 
hoeverre samenwerking met andere schoolbesturen voor primair of voortgezet onderwijs 
mogelijk is. 



 18 

Het iXperium Roermond is gevestigd in de binnenstad, dichtbij het station waardoor het 
voor iedereen goed bereikbaar is. Voorlopig is het iXperium twee dagen per week open 
maar de verwachting is dat dit snel meer zal worden.  
Het iXperium Roermond staat voor de brede onderzoeksagenda van het iXperium/CoE. Dat 
betekent dat we in 2019 de monitor leren en lesgeven met ict gaan afnemen en we de 
eerste stappen zullen gaan zetten richting iXperium designteams, zo mogelijk in 
samenwerking met het lectoraat van de Nieuwste Pabo. 
 
2.5 iXperium Roosendaal 
iXperium Roosendaal is een samenwerking van de OMO Scholengroep Tongerlo, bestaande 
uit de scholen Norbertrus/Gertrudis mavo, Norbertus/Gertrudis lyceum en het Da Vinci 
College en iXperium/CoE. De samenwerking is sinds enige jaren in opbouw. Zo is de monitor 
afgenomen om de beginsituatie in kaart te brengen, zijn designteams gestart en is gewerkt 
aan de inrichting van een iXperium-lab. In 2018 zijn er een projectleider en vier 
mediamentoren aangesteld, en is de conciërgewoning van het lyceum ingericht als iXperium 
lab. In dit lab kunnen docenten werken aan inspiratie, professionalisering en is er 
gelegenheid om te experimenteren. De Scholengroep had het idee om in alle vestigingen 
iXperium lokalen in te richten waar docenten met hun klassen zouden kunnen 
experimenteren. Dit is echter niet zinvol en haalbaar gebleken. De mediamentoren 
begeleiden collega’s inmiddels tijdens de lessen in de eigen lokalen of werkruimtes. Het 
thema leren en lesgeven met ict komt steeds duidelijker op de agenda te staan en wordt 
steeds vaker ingebed in studiedagen en andere professionaliserings-activiteiten. Dit jaar zijn 
Chromebooks ingevoerd en daarmee is nut en noodzaak voor docenten ook steeds 
duidelijker geworden. 
In 2018 zijn besprekingen gestart met schoolbestuur KPO Roosendaal over samenwerking in 
het iXperium Roosendaal. Een ambitie is om de lerarenopleidingen van de Hogeschool 
Rotterdam en/of Fontys en de Pabo van Avans bij het iXperium te betrekken. 
 
In 2018 liepen er drie iXperium designteams bij iXperium Roosendaal. 
 

School Onderwerp Opbrengst Programmalijn 
Norbertus Gertrudis 
Lyceum 

Ontwikkelen hogere 
orde leesvaardigheid 
van leerlingen door 
digitale leesomgeving. 

Les ontworpen die 
leerlingen betrekt bij het te 
lezen materiaal en het 
niveau van dat materiaal 
bewaakt. In de les wordt 
digitale media gebruikt en 
biedt leerlingen 
keuzevrijheid. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Norbertus Gertrudis 
mavo 

Gamification. In ontwikkeling. Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Norbertus Gertrudis 
Lyceum 

Ict geletterdheid. De keuze is gemaakt om 
met Digit te gaan werken. 

Ict-geletterdheid 

Tabel 4: deelname scholen aan iXperium designteams 2018 
 
2.6 Gelderse mbo’s  
Het iXperium/CoE werkt samen met de Gelderse mbo’s in de Gelderse 
professionaliseringsagenda. De intentie is om binnen deze samenwerking één of meer 
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iXperiums te starten. In 2018 is de eerste fase van het projectplan leren en lesgeven met ict 
afgerond en geëvalueerd. Uit de resultaten van de monitor, afgenomen in fase één, is af te 
leiden dat het te ontwikkelen professionaliseringsaanbod zich moet richten op 
instrumentele en mediavaardigheden en op het differentiëren met ict en het bieden van ict-
rijk onderwijs.  
Ook blijkt uit de monitor dat het helpt om met docenten onderwijs te ontwerpen om in 
eigen praktijk te realiseren. Een iXperium designteam-aanpak past hierbij. De verschillende 
Gelderse mbo’s hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met designteams (zie tabel 5). 
Helicon heeft meegedaan met een iXperium designteam van ROC de Leijgraaf (zie tabel 3). 
De opgedane ervaring wordt gebruikt in fase twee om de designteam-aanpak verder te 
ontwikkelen en structureel in de organisaties in te bedden.  
De in fase één ontwikkelde gedragsindicatoren voor mbo-docenten passend bij de 
competentieset leren en lesgeven met ict wordt in fase twee verder ingebed in het HR 
beleid. De ontwikkelde instrumenten zoals de iX-ray en het competentiespel (Padlet) helpt 
de teams te bepalen waarin zij zich verder willen ontwikkelen. Het aanbieden van een 
professionaliseringsaanbod is echter niet voldoende, docenten moeten worden geïnspireerd 
en verleid zich te willen professionaliseren. Hiervoor is een aantal mbo’s inmiddels gestart 
met een iXperium-achtige omgeving.  
Ten slotte heeft de kennisgroep in fase één een start gemaakt met het onderzoeken wat ict- 
geletterdheid van de mbo-student inhoudt. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt 
om te komen tot een gezamenlijk model met competenties en gedragsindicatoren op het 
gebied van ict-geletterdheid voor leren, leven en werken van mbo-studenten.  
Extra aandacht is in fase twee nodig voor het verspreiden, delen en verder ontwikkelen van 
opgedane kennis, best practices, ontwikkelde prototypes, professionaliseringsactiviteiten, 
tools en dergelijke zodat naast de direct betrokkenen van het project ook breder in de 
organisatie aandacht is voor leren en lesgeven met ict. Fase twee is de opmaat naar 
structurele inbedding van het professionaliseren van docenten om ict te gebruiken bij het 
leren en lesgeven door middel van diverse interventies. Aan het eind van fase twee is een 
tweede monitor gepland om te onderzoeken welke voortgang is geboekt. 
De deelname van een aantal Gelderse mbo’s aan onderzoeksprojecten zoals Allyoucanlearn, 
de Werkgroep ict-geletterdheid, de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met 
ict en de Community of Practice leren met ict draagt bij aan de doelen van dit project. In de 
MBO Onderzoekswerkplaats en de aanpalende Community of Practice werken de Gelderse 
mbo’s samen met ROC de Leijgraaf (penvoerder), Summa College en MediaCollege 
Amsterdam (zie paragraaf 3.10). De kennisgroep fungeert voor deze onderzoeken als 
buitenkring en zorgt dat opgedane inzichten in de organisaties worden verspreid.  
In 2018 liep er tevens een aantal iXperium designteams bij de Gelderse mbo’s. 
 

School Onderwerp Opbrengst Programmalijn 
ROC A12 Met animatie en film 

studenten het belang 
van theorie tijdens stage 
of werk verduidelijken.  

Leerarrangement met 
360graden film in ontwikkeling. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Aventus Faalangstreductie d.m.v. 
humanoid robots bij 
rekenen. 

Leerarrangement ontwikkeld 
waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de Nao-robot 
(genomineerd voor 
Computable Award). 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 



 20 

ROC Nijmegen Koppeling theorie en 
praktijk door inzet van 
ict. 

Lessenreeks ontwikkeld met 
o.a. een e-learning module en 
een online ‘winkel’ met 
aanvullende theoriebronnen 
voor studenten. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Rijn IJssel  Motivatie en 
zelfregulering studenten 
bevorderen door inzet 
van ict. 

Theoretisch kader voor 
zelfregie, motivatie studenten 
en rol docenten; verkenning 
mogelijkheden Virtual Reality 
en experiment met een wiki. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Graafschap 
College  

VR voor praktijkbeleving. 3D videobeelden voor 
conversatie-Duits in een 
receptie-setting. 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

Zone College / 
AOC Oost 

Studenten activeren bij 
lessen Nederlands. 

Experiment met activerende 
werkvormen met ict 
(rekenlessen in Nearpod en 
Socrative). 

Gepersonaliseerd 
leren met ict 

ROC Nijmegen 
/ Rijn IJssel / 
OBGZ 

Het ondersteunen van 
zorgmedewerkers die 
met inzet van ict en 
zorgtechnologie zorg 
willen verbeteren.  

Een leerarrangement voor de 
praktijk gericht op 
sterrolhouders 
zorgtechnologie. Verwachte 
start is september 2019.  

Gepersonaliseerd 
leren met ict  
 
Ict- geletterdheid 

Tabel 5: deelname scholen aan iXperium designteams 2018 
 
2.7 Toekomstige iXperium-samenwerkingsverbanden 
 
Met de Montessori Scholengroep Amsterdam zijn in 2018 verkennende gesprekken voor 
samenwerking met iXperium/CoE gevoerd. Als deze samenwerking vorm krijgt, gaat de 
lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam meedoen. Hetzelfde geldt voor de 
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm in Hilversum (po en vo) samen met de Hogeschool 
Utrecht. Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd met het Arentheem College en 
Quadraam in Arnhem en met een aantal OMO-scholen.  
Met de Informatie Communicatie Academie (ICA) van de HAN loopt een initiatief om het 
bestaande Medialab om te bouwen naar iXperium ICA en ook bij de Faculteit Economie en 
Management (FEM) van de HAN zijn gesprekken gaande over samenwerking. In beide 
gevallen betreft het een samenwerking op drie programmalijnen van het iXperium/CoE.  
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3. Onderzoek en projecten 
 
3.1 Drie programmalijnen 
Het onderzoekprogramma van het iXperium/CoE heeft drie programmalijnen met 
bijbehorende deelvragen:  
 
1. Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonaliseerd leren met ict 
a) Wat zijn effectieve vormen van gepersonaliseerd leren met ict?  
b) Wat vraagt dat van leraren? Hoe kunnen ze dat leren? 
c) Wat betekent dit voor de opleiding en professionalisering van leraren?  
d) Hoe kan dat ict dit ondersteunen?  
 
2. De organisatie, op micro-, meso- en macroniveau, van gepersonaliseerd leren met ict?  
a) Wat zijn effectieve en efficiënte manieren om gepersonaliseerd leren met ict te 
organiseren? 
b) Wat vraagt dat van de organisatie op verschillende lagen?  
c) Wat betekent dit voor de organisatieontwikkeling?  
d) Hoe kan dat ict dit ondersteunen? 
 
3. Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de digitale samenleving 
a) Welke competenties zijn nodig om ict in te zetten voor leren, leven en werken?  
b) Hoe kunnen mensen de benodigde competenties verwerven en een leven lang 
doorontwikkelen?  
c) Wat betekent dat voor het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van leraren?  
d) Hoe kan dat ict dit ondersteunen? 
 
In onderstaande tabel brengen we de samenhang tussen de iXperium-activiteiten en de 
verschillende programmalijnen in beeld. De symbolen in de figuur geven aan waar het 
accent van bijbehorend activiteit ligt. De meeste activiteiten dragen bij aan meer dan één 
programmalijn.  
 

Activiteit Programmalijn 1 Programmalijn 2 Programmalijn 3 
iXperium programma’s ooo o o 
iXspace programma’s   ooo 
Competenties (§3.2) ooo ooo o 
Monitoring (§3.2) ooo  o 
iXperium designteams (§3.3) ooo o o 
NRO Maakonderwijs (§3.4)   ooo 
iXpeditie Maatwerk (§3.5) o ooo  
Allyoucanlearn (§3.6) ooo   
Tablio (§3.7) ooo   
Nijmeegse Beweging (§3.8)   ooo 
Onderzoekswerkplaats po (§3.9) ooo ooo o 
Onderzoekswerkplaats mbo (§3.10) ooo o ooo 

Tabel 6: overzicht iXperium activiteiten per programmalijn 
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3.2 Monitoring en competenties 
 
3.2.1 CLC Arnhem en CLC Nijmegen 
Uit de monitor komt naar voren dat de activiteiten van het iXperium ertoe doen: leraren die 
aan verschillende iXperium-activiteiten hebben deelgenomen maken meer gebruik van ict in 
de lespraktijk, besteden meer aandacht aan de ontwikkeling van ict-geletterdheid van hun 
leerlingen en voelen zich competenter in leren en lesgeven met ict. Het loont dus om 
leraren, en met name onderbouwleraren, meer te stimuleren aan de activiteiten van het 
iXperium deel te nemen. 
Uit de vervolgmeting bij leraren van scholen verbonden aan iXperium Arnhem en iXperium 
Nijmegen blijkt dat er sinds de beginmeting in 2015 een lichte vooruitgang is geboekt. Toch 
zien we dat over de hele breedte het gebruik van ict in de lespraktijk, en ook het lesgeven 
over ict, nog vrij beperkt is. Sommige leraren doen relatief veel op het gebied van leren en 
lesgeven met ict; een grote groep doet vrij weinig. Veel leraren zijn onzeker over hun 
competenties op het gebied van leren en lesgeven met ict. Opvallend is dat 
onderbouwleraren beduidend minder doen en zich minder competent voelen op het gebied 
van leren en lesgeven met ict dan bovenbouwleraren.  
De competenties van leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict spelen een 
belangrijke rol in het daadwerkelijk gebruik van ict in de lespraktijk: leraren die zich 
competenter voelen maken meer gebruik van ict in de les en besteden ook meer aandacht 
aan de ict-vaardigheden van leerlingen. Om het didactisch gebruik van ict te verhogen is het 
dus goed om in te zetten op het verbeteren van de competenties van leraren. 
Een andere factor die een belangrijke rol speelt is of leraren zich actief op de hoogte houden 
van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren en lesgeven met ict, bijvoorbeeld door 
vakliteratuur te lezen of nieuwe ict-rijke lesmaterialen te bestuderen. Leraren die dit meer 
doen voelen zich over het algemeen competenter in het leren en lesgeven met ict, en 
gebruiken ook vaker ict in hun onderwijs. Op dit gebied is nog veel winst te behalen: er zijn 
maar weinig leraren die zichzelf regelmatig op de hoogte houden van de nieuwe 
ontwikkelingen rond leren en lesgeven met ict. 
Eind 2017 bleek uit de ambitievragenlijst onder schoolleiders van CLC Arnhem en Nijmegen 
dat de meeste schoolleiders voor de toekomst een meer gepersonaliseerde vorm van leren 
met ict voor ogen hebben. Ook willen veel schoolleiders de ict-geletterdheid van leerlingen 
een meer structurele plek geven in het lesprogramma. De monitor laat echter zien dat een 
groot deel van de leraren zich nog weinig competent voelt op het gebied leren en lesgeven 
met ict. Om de ambities te kunnen realiseren is een verdere ontwikkeling van de 
competenties van de leraren nodig.  
 
3.2.2 Pabo 
In 2018 is de monitor voor de derde keer afgenomen onder studenten en opleiders van de 
faculteit Educatie (pabo en ILS). Ook voor de studenten geldt dat het iXperium effect heeft. 
Maar er moet worden bijgestuurd, met name op de leerlijn en de professionalisering van 
opleiders. De meeste vierdejaars Pabo-studenten geven namelijk aan dat ze de 
competenties voor leren en lesgeven met ict onvoldoende beheersen. Een groot deel van de 
vierdejaars Pabo-studenten voelt zich onvoldoende vaardig in lesgeven met ict. Ze zijn 
onzeker over hun vaardigheid in didactisch en creatief gebruik van ict. De ambitie dat alle 
vierdejaars pabo-studenten eind 2018/19 startbekwaam zijn voor leren en lesgeven met ict 
zal niet worden gehaald.  
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Op de korte termijn is het met name van belang dat vierdejaars pabo-studenten  
  1) bekend zijn met alle ict-eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict,  

 2) weten dat zij deze ict-eindkwalificaties in hun verder loopbaan moeten  
ontwikkelen en hoe zij dit moeten aanpakken,  
3) tenminste bekwaam zijn in pedagogisch-didactisch ict-gebruik en het ontwikkelen  
van ict-rijke leerarrangementen en  

  4) durven te experimenteren met ict.  
Daarnaast is het voor de langere termijn nodig de implementatie van leren en lesgeven met 
ict in de opleiding hogere prioriteit en meer vaart te geven. Voor met name de maatregelen 
op de langere termijn zijn de resultaten van de opleiders interessant. Er is maar een kleine 
groep opleiders die in hun onderwijs regelmatig gebruik maken van didactische ict-
toepassingen of aandacht besteden aan de ict-geletterdheid van hun studenten. De meeste 
opleiders kunnen op het gebied van lesgeven met en over ict dus niet worden gezien als een 
rolmodel voor hun studenten. Dit zou deels een verklaring kunnen zijn voor de resultaten bij 
de studenten. Als studenten hun opleiders het goede voorbeeld zien geven, heeft dat een 
positief effect op de ontwikkeling van hun eigen competenties.  
 
3.2.3 Instituut voor Leraar en School (ILS, HAN lerarenopleiding vo/mbo) 
Uit de resultaten van de monitor die in 2018 voor de derde keer bij ILS studenten werd 
afgenomen blijkt dat het iXperium een positief effect heeft op de ict-vaardigheden en 
competenties van studenten van de ILS. De situatie van de studenten en lerarenopleiders bij 
het ILS is echter in grote mate gelijk aan de situatie in 2015. Vierdejaars ILS-studenten zijn in 
2018 tijdens de stage iets meer ict gaan inzetten dan in 2015. Ze beschikken echter net als in 
2015 over onvoldoende competenties om ict op een onderbouwde en weloverwogen 
manier in te zetten. De begeleiding vanuit het ILS is niet voldoende om de studenten over de 
competenties voor leren en lesgeven met ict te laten beschikken.  
Het is nodig om de implementatie van leren en lesgeven met ict in de opleidingen hogere 
prioriteit en meer vaart te geven. ILS heeft de afgelopen periode belangrijke stappen gezet 
in de inbedding van de leerlijn. Zo is een MT-lid aangewezen met leren en lesgeven met ict in 
de portefeuille, heeft elke opleiding een ambassadeur, is er een afstudeerkring gestart en is 
er ondersteuning voor de opleidingenteams georganiseerd. Het is nu van belang om in deze 
actieve stand te blijven. De eindkwalificaties moeten vanaf leerjaar 1 een structureel 
onderdeel worden in het curriculum zodat het niet langer min of meer toeval is dat er 
aandacht wordt besteed aan leren en lesgeven met ict.  
Het iXperium moet het ILS een divers palet aan activiteiten bieden. Voor de studenten 
moeten deze activiteiten gekoppeld zijn aan de eindkwalificaties voor leren en lesgeven met 
ict. Voor de professionalisering van lerarenopleiders is het belangrijk om in ieder geval in te 
zetten op activiteiten die zich richten op ontwikkeling van ict-geletterdheid en 
experimenteren en delen met ict. Beide competenties blijken meting na meting belangrijke 
voorspellers van de mate waarin leraren(opleiders) lesgeven met en over ict. Bij ict-
geletterdheid gaat het om ontwikkeling van zowel instrumentele vaardigheden, informatie- 
en mediavaardigheden en computational thinking. Bij experimenteren en delen is het 
belangrijk dat lerarenopleiders experimenteren met nieuwe ict-toepassingen meer eigen 
gaan maken om hierin een rolmodel te kunnen zijn voor studenten. 
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3.3 iXperium designteams 
In iXperium designteams ontwerpen leraren uit het po, vo of mbo, lerarenopleiders, 
onderzoekers, ict-experts en studenten samen ict-rijke leerarrangementen. Dit kan 
bijvoorbeeld een les, een lessenreeks of een volledige leerlijn zijn. Centraal staat een 
onderwijskundig vraagstuk dat te maken heeft met (het organiseren van) gepersonaliseerd 
leren met ict en/of op het bevorderen van ict-geletterdheid van leerlingen.  
In 2018 is gewerkt aan het verbeteren van de monitoring en evaluatie van de designteams 
en is de “toolkit iXperium designteams” ingericht. Deze toolkit bevat per fase van het 
ontwerpproces voorbeelden van tools en instrumenten die het designteam zelf kan inzetten. 
Daarnaast is een start gemaakt met het verbeteren van de communicatie omtrent de 
opbrengsten van de designteams.  
In 2018 zijn twee community events georganiseerd voor de designteams van CLC Arnhem en 
Nijmegen. Tijdens deze events gaven de betrokkenen bij de iXperium designteams elkaar 
feedback, wisselden ze kennis uit. De community events zijn zeer goed bezocht en 
geëvalueerd. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle designteams die in 2018 liepen binnen de 
verschillende onderwijssectoren naar programmalijn. Sommige designteams richtten zich op 
twee programmalijnen. In de bijlage (tabel 7.3) staan de verschillende iXperium designteams 
in meer detail beschreven. 
 

Bestuur Programmalijn 1 - 
gepersonaliseerd 
leren 

Programmalijn 2 - 
organisatie van 
gepersonaliseerd leren 

Programmalijn 3 - 
ict-geletterdheid 

CLC Arnhem (po) 3 1 5 
CLC Nijmegen (po) 5 - 1 
ROC de Leijgraaf (mbo) 2 1 1 
SG Tongerlo (vo) 2 - 1 
Gelderse mbo’s (mbo) 6 - - 
Totaal 18 2 8 

Tabel 7: overzicht iXperium designteams 2018 naar onderzoekslijn 
 

3.4 Maakonderwijs (NRO, po) 
Na de start van de iXspace in iXperium Arnhem bleek dat het niet eenvoudig was om de 
beoogde gebruikers in de iXspace te krijgen. Het bleek voor leraren uit het primair 
onderwijs, maar ook voor lerarenopleiders niet eenvoudig om onderwijs te ontwerpen dat 
past binnen de door de iXspace gehanteerde uitgangspunten. In 2017 is daarom onder 
leiding van het iXperium/CoE, in samenwerking met HAN Pabo en scholen vanuit CLC 
Arnhem met succes een aanvraag ingediend voor een door het NRO gefinancierd onderzoek 
waarbij leraren, lerarenopleiders, mediamentoren en onderzoekers samenwerken aan de 
vraag hoe maakonderwijs met ict binnen het primair onderwijs geïmplementeerd kan 
worden. Daarbij onderzoekt het project: 
1) welke vakdidactische en pedagogische principes daarbij horen 
2) op welke competenties van leraren dit een beroep doet en  
3) welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. 
De projectgroep onderzocht in fase 1 (september – december 2017) hoe maakonderwijs op 
dit moment in Nederland wordt vormgegeven en geïmplementeerd. In 2018 is fase twee 
goedgekeurd. Tijdens fase 2 (augustus 2018 tot medio 2020) ontwikkelen de leraren 
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leerarrangementen rond maakonderwijs met ict. Deze leerarrangementen worden 
uitgevoerd, geëvalueerd, waar nodig aangepast en nogmaals uitgevoerd. De leraren krijgen 
hierbij ondersteuning van mediamentoren en lerarenopleiders. Onderzoekers van het 
iXperium/CoE begeleiden het proces en voeren evaluerend onderzoek uit. Ten behoeve van 
de leerarrangementen is een leerlijn samengesteld met competentiegebieden op het gebied 
van maakonderwijs met ict. 
 
Het project zal de volgende producten opleveren: 
• een leerlijn maakonderwijs in het po; 
• een professionaliseringskader met activiteiten die leraren ondersteunen bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van maakonderwijs. Hierin opgenomen is een beschrijving van 
de rol van de leraar in het leerproces van de leerlingen bij maakonderwijs en een 
beschrijving van de benodigde pedagogische en vakdidactische vaardigheden van de 
leraar; 

• een beschrijving van vier leerarrangementen rond maakonderwijs inclusief bijbehorende 
lerarenhandleiding en materialen; 

• een verzameling van minimaal acht kennisclips waarbij leraren en experts uitleggen hoe 
maakonderwijs in het po kan worden uitgevoerd; 

• een inhoudelijke onderzoeksrapportage waarin op basis van de deelproducten antwoord 
wordt gegeven op de gestelde onderzoeksvragen. 

 
3.5 iXpeditie Maatwerk (Raak Pro, po) 
 
In het RAAK-project iXpeditie Maatwerk wordt spelsimulatie ontwikkeld en onderzocht 
waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit 
moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. iXpeditie Maatwerk is 
in september 2015 gestart en loopt tot augustus 2019. De spelsimulatie wordt ontwikkeld 
en onderzocht door het consortium van het project, bestaande uit het iXperium/CoE, CLC 
Arnhem, Conexus, HAN Pabo, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland 
en het lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek (HAN).  
Om scholen te ondersteunen in de organisatie van gepersonaliseerd leren, is in 2018 
onderzoek gedaan naar de actoren en factoren die hierbij een rol spelen. Dit resulteerde in 
het actantenmodel Organiseren van maatwerk met ict. Bij verschillende varianten van 
personaliseren van leren zullen de actoren andere rollen krijgen, de factoren anders worden 
ingevuld en zullen zij op een andere manier met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. 
Elke variant van personaliseren van leren brengt een eigen organisatie met zich mee. Het 
actantenmodel en verschillende scenario’s van gepersonaliseerd leren staan beschreven in 
de publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren. Praktijkscenario’s op weg naar 
gepersonaliseerd leren die in 2018 is verschenen. De publicatie beschrijft welke aspecten 
van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als het leren meer wordt gepersonaliseerd. 
Op basis van het actantenmodel is de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk ontwikkeld. In 2018 
is het spel als pilot getest. Het spel wordt gespeeld door een schoolteam of Pabo-
studententeam. Leraren gaan met elkaar in gesprek over hoe ze maatwerk met ict op school 
in praktijk willen brengen. Ze denken na over zowel het primaire proces als over de gevolgen 
voor de schoolorganisatie. Het betreft een hybride spel; een combinatie van digitaal en face 
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to face elementen. In de pilotfase hebben tien schoolteams het spel gespeeld. Uit de 
evaluaties blijkt dat het spel stimuleert om outside-the-box te denken en bestaande 
denkbeelden los te laten. Het spel levert meer inzicht op in de organisatie en leraren zien 
dat actoren andere rollen kunnen vervullen. Het spel en de eerste onderzoeksresultaten zijn 
gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD) in juni 2018 en het NRO congres in 
oktober 2018.  
Aan iXpeditie Maatwerk is ook een promotietraject gekoppeld. Hierin wordt onderzocht hoe 
de beelden die leraren hebben over (het organiseren van) maatwerk met ict veranderen bij 
deelname aan het spel iXpeditie Maatwerk. Over dit promotieonderzoek lees je meer in 
paragraaf 4.3. 
 
3.6 Allyoucanlearn (RIF, mbo) 
 
Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners. Acht mbo- 
instellingen, drie hbo-instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere 
organisaties werken aan open educatie voor de sector zorg en welzijn. De samenwerkende 
partners beogen via Allyoucanlearn een paradigmashift in het onderwijs in zorg en welzijn te 
realiseren. Dit doet het samenwerkingsverband door: 
• Onderwijs te creëren dat inhoudelijk is afgestemd op het werkveld, op sociaal, 
 procedureel en technologisch niveau.   
• Een nieuwe vorm van onderwijs te creëren binnen de reguliere mbo-opleidingen Zorg 
 en Welzijn, dat plaats en tijdonafhankelijk is, flexibel is en meer gericht op de 
 behoefte van het individu.  
• Een verduurzaming te realiseren waarbij Allyoucanlearn berust op een verdienmodel 
 waarmee inkomsten gegenereerd worden om nieuwe modules te ontwikkelen en het 
 platform uit te bouwen.  
Allyoucanlearn wordt financieel ondersteund door het ministerie OC&W. ROC Aventus heeft 
subsidie aangevraagd en gekregen via het regionale investeringsfonds (RIF) voor de periode 
2017 - 2021. De partners co-financieren 4,5 miljoen; het ministerie draagt 2 miljoen bij. 
Het iXperium/CoE draagt zorg voor de professionalisering van de learning designers en 
docenten en verzorgt het flankerend onderzoek. 
 
3.7 Tablio (Erasmus; po, vo en mbo) 
 
Tablio is een Europees Erasmus project dat onderzoekt op welke manier mobiele apparaten 
(zoals tablets, phablets, laptops etc.) binnen het onderwijs kunnen worden ingezet ten 
behoeve van het recht doen aan verschillen tussen leerlingen. In Tablio werkt iXperium/CoE 
samen met Hogeschool PXL uit België, Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij uit 
Slovenië, Istanbul University uit Turkije, Tell Consult uit Nederland, North-West Regional 
College uit Noord-Ierland, CESIE uit Italië. Als onderdeel van het project hebben de partners 
op basis van een literatuurstudie een conceptmap en ontwerpprincipes opgesteld.  
Aan de hand van het model zijn good practices beschreven uit de deelnemende landen en 
ontwikkelen we in iXperium designteams nieuw onderwijs dat recht doet aan verschillen 
tussen leerlingen. Alle documenten en modellen kun je in het Engels of Nederlands 
downloaden via de projectwebsite http://tablio.eu/. 
In juni 2018 was Tablio aanwezig op de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018 in Nijmegen. 
De resultaten en werkwijze van het project zijn daar gedeeld en besproken met de 
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aanwezige onderzoekers en andere geïnteresseerden. Tevens draaiden er twee designteams 
waarvan de resultaten zijn meegenomen bij Tablio: bij de De Driemaster en Het Kleurrijk 
(Stichting St. Josephscholen) werd een set van betekenisvolle lessen met ict onderzocht en 
bij ROC de Leijgraaf werd de inzet van een VR-tour als didactische werkvorm onderzocht. In 
de tweede helft van 2018 is een workshop ontwikkeld voor leraren en docenten waarin ze 
zelf konden experimenteren met het herontwerpen van een stukje onderwijs. Deze 
workshop wordt in 2019 uitgevoerd.  
 
3.8 Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid 
 
In 2018 startte de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid, een gezamenlijk initiatief 
van Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs, ROC Nijmegen, gemeente Nijmegen, 
Bibliotheek Gelderland Zuid, iXperium/CoE en ILS HAN. Doel van de beweging is om 
gezamenlijk de (digitale) geletterdheid van de jongeren in de regio te bevorderen en 
achterstanden op dit terrein te voorkomen. In het najaar van 2018 heeft iXperium/CoE een 
verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken, beleid, good practices en 
ondersteuningsbehoeften op de thema’s laaggeletterdheid, leesbevordering, leesmotivatie, 
(digitale) leesvaardigheid en digitale geletterdheid. Daarnaast is voor elk thema lopende 
projecten en initiatieven op het gebied van (digitale) geletterdheid in beeld gebracht in een 
regionaal ‘kennis-ecosysteem’. Voor 2019 staan verdere agendasetting en een aantal 
inspiratiesessies op het programma.  
 
3.9 Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict po (NRO) 
 
Vanaf 1 september 2018 is de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met 
ict’ voor het primair onderwijs van start gegaan. Deze onderzoekswerkplaats wordt voor drie 
jaar gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In de 
werkplaats werken negen basisscholen van schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC 
Nijmegen, HAN Pabo, het Lectoraat Leren met ict en de Open Universiteit intensief samen. 
Op de scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire designteams, bestaande uit 
leraren, schooldirecteuren, pabo-studenten, pabo-opleiders, onderzoekers en ict-experts, 
integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict.  
Kenmerkend voor de onderzoekswerkplaats is dat leraren, lerarenopleiders en onderzoekers 
samen onderzoek verrichten naar vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict die in de 
klas ontstaan. We doen zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen zelf, als 
overkoepelend onderzoek naar de interventies. Hierdoor leiden de onderzoeksresultaten 
niet alleen tot onderwijsverbetering in de werkplaats zelf, maar leveren we ook een bijdrage 
aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die ook in andere contexten kan worden gebruikt.  
 
In de onderzoekswerkplaats onderzoeken we: 

• vormen van gepersonaliseerd leren met ict en de effecten op motivatie, zelfregulatie 
en leerprestaties van leerlingen; 

• de consequenties voor de rol van leerling, van de leraar en de schoolorganisatie; 
• de wijze waarop met de werkplaats een verdiepingsslag kan worden gerealiseerd 

voor het opleiden en professionaliseren van studenten en leraren. 
 



 28 

De deelnemende scholen zijn: de Bongerd (Optimus), het Telraam (Optimus), Klein 
Heyendaal (st. Joseph), de Laak (SPOM), ’t Vossenhol (SPOG), de Buut (Conexus), 
Marienborn (BasisFluvius), Pieter de Jongschool Pythagoras (Delta) en de Anne Flokstra 
school (De Onderwijsspecialisten). De iXperium designteams op de scholen starten in 
februari 2019. 
 
3.10 Mbo Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict (NRO) 
 
1 oktober 2018 is de mbo onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict van start 
gegaan dankzij een NRO-subsidie. In de werkplaats werken mbo-instellingen uit Gelderland, 
Brabant en Amsterdam, het lectoraat Leren met ict van de HAN, de practoraten Activerende 
didactiek en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir, 
samen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo. De 
onderzoekswerkplaats wordt voor in eerste instantie twee jaar gefinancierd door het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), ROC De Leijgraaf is penvoerder.  
De onderzoekswerkplaats heeft als doel om gepersonaliseerd leren met ict evidence-
informed vorm te geven via een duurzame verbinding van onderzoek en praktijk en om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor beter mbo-onderwijs. 
In de deelnemende mbo-instellingen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire iXperium 
designteams leerarrangementen gepersonaliseerd leren met ict. De designteams bestaan uit 
docenten, studenten, practoren, experts, onderzoekers, lerarenopleiders en lio’s. We 
hebben aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het 
onderwijs en de competenties van docenten en studenten. We ontwikkelen, onderzoeken 
en implementeren kansrijke leerarrangementen op mbo’s in de binnen- en buitenkring. 
Hiernaast onderzoeken we:  
• werkzame elementen in leerarrangementen; 
• de vormgeving en organisatie van het onderwijs binnen de implementaties en de 

samenhang daartussen; 
• de ict-competenties van docenten; 
• de competenties van studenten voor zelfregulatie, autonomie en ict; 
• de bijdrage van de onderzoekswerkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en 

praktijkontwikkeling; 
• de ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project. 

De deelnemende instellingen zijn ROC De Leijgraaf, Summa College, Graafschap College, ROC 
Rijn IJssel, Mediacollege Amsterdam, Tilburg University, IVA Onderwijs/Stichting Etre et 
Avoir en iXperium /Centre of Expertise leren met ict. 
Aanpalend heeft het ministerie van OC&W middelen beschikbaar gesteld (2018 -2019) voor 
de inrichting van een Community of Practice leren met ict van en voor mbo-docenten waarin 
ook alle eerder genoemde roc’s/aoc’s participeren. Hier zijn 17 instellingen bij betrokken. 
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4. Promotieonderzoek 
 
4.1 Thema: Leesvaardigheid Engels in en voor een digitale context 
 
Promovendus: Manon Reiber, hoofddocent Master Leraar Engels 
Dagelijkse begeleiding/copromotor: dr. Marijke Kral 
Promotor: prof. dr. Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie 
 
Na twee jaar zijn de projecten gericht op Engelse leesvaardigheid in en voor een digitale 
leesomgeving afgerond. Hieronder waren twee iXperium designteams. De deelnemende 
docenten waren afkomstig van het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal, het 
Maaswaal College in Wijchen en het Notre Dame des Anges in Ubbergen. Er is zowel een 
product- als procesevaluatie gedaan met deze teams om opbrengsten te kunnen genereren. 
De opbrengsten bestonden uit lessen en bijbehorende producten en uit inzichten over hoe 
deelname aan het designteam bijgedragen heeft aan de professionele ontwikkeling van de 
docenten en de school. Voor het promotieonderzoek houdt dit in dat de data-verzameling 
grotendeels is afgerond. Ook hebben we een presentatie verzorgd op de Onderwijs Research 
Dagen (ORD) in Nijmegen met als titel “Belofte of Bedreiging? Opvattingen van MVT-
docenten over Digitaal Lezen”. Het doel van deze presentatie was om middels een ronde-
tafel-discussie input te verzamelen voor het bepalen van de onderzoeksmethoden voor een 
eventuele vervolgstudie. Op basis daarvan is besloten om verder te gaan met het 
kwalitatieve onderzoek. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen voor een 
systematische review studie.  
 
4.2 Thema: Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding 
 
Promovendus: Dana Uerz, senior onderzoeker iXperium/CoE 
Dagelijkse begeleiding/copromotor: dr. Marijke Kral 
Promotor: prof. dr. Monique Volman, Universiteit van Amsterdam 
 
Het promotieonderzoek Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding gaat in op de 
competenties en professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders om leren en lesgeven 
in de lerarenopleiding vorm te kunnen geven. Lerarenopleiders spelen een belangrijke rol in 
het opleiden van leraren die kunnen leren en lesgeven met ict. In de eerste fase van het 
onderzoek is via een (inter)nationale literatuurstudie in kaart gebracht welke competenties 
lerarenopleiders eigenlijk nodig hebben om zelf les te geven met ict, te fungeren als 
rolmodel voor hun studenten en studenten op te leiden tot ict-geletterde leraren. Deze 
studie is begin 2018 gepubliceerd (Uerz, D., Volman, M., & Kral, M, 2018. Teacher educators' 
competences in fostering student teachers’ proficiency in teaching and learning with 
technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher Education, 
70, 12-23). In de vervolgstudies wordt onderzocht in welke mate lerarenopleiders over deze 
competenties beschikken en of de studenten daarmee over voldoende rolmodellen op de 
opleiding beschikken. Hiervoor is de afgelopen jaren data verzameld.  
De opbrengsten van het onderzoek worden benut om zowel binnen de lerarenopleidingen 
van de HAN als landelijk in samenwerking met de voorlopersgroep Lerarenopleidingen ict 
een werkbaar en aansprekend profiel van de lerarenopleider als rolmodel voor leren en 
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lesgeven met ict te ontwikkelen en daarbij passende professionaliseringstrajecten voor 
lerarenopleiders te ontwerpen. 
 
 
4.3 Thema: (Transformatie van) perspectieven van leraren op (de organisatie van) 
gepersonaliseerd leren met ict 
 
Promovendus: Kirsten de Ries, onderzoeker iXperium/CoE 
Dagelijkse begeleiding/copromotor: dr. AnneMarieke van Loon en dr. Marijke Kral 
Promotor: prof. dr. Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie 
 
Dit promotieonderzoek is gekoppeld aan iXpeditie Maatwerk en onderzoekt of en hoe de 
beelden die leraren hebben over (het organiseren van) maatwerk met ict veranderen bij 
deelname aan het spel iXpeditie Maatwerk. Dit beeld wordt onderzocht door voor en na het 
spel leraren een concept map te laten maken waarbij ze eerst zelf de mensen en zaken 
noemen die een rol spelen en daarna weergeven hoe deze mensen en zaken elkaar 
beïnvloeden. Daarnaast wordt gekeken naar het leerproces tijdens het spel. Daarbij is op 
basis van eerder onderzoek gekozen om te kijken naar de fase van perspectieftransformatie 
die hier de meeste invloed op heeft, het twijfelen aan de eigen mening of rolopvatting, ook 
wel disequilibrium genoemd. Er is uitgebreid onderzocht of en hoe een open conceptmap 
ingezet kan worden als onderzoeksinstrument en met name met welke analyses conclusies 
over ontwikkeling kunnen worden getrokken. Een methodologisch artikel over dit thema is 
eind 2018 in een ver gevorderd stadium. In 2018 zijn alle onderzoeksinstrumenten uitgetest 
en definitief gemaakt: het digitale programma om de concept maps te maken werkt nu 
goed, de vragenlijst om de ervaring van een disequilibrium en/of de 
perspectieftransformatie te bepalen is vertaald, getest en aangepast en de interviewleidraad 
naar de ervaring van een disequilibrium en/of perspectieftransformatie naar aanleiding van 
het spel is opgesteld en getest. Verder zijn de eerste spelsessies met teams georganiseerd en 
uitgevoerd: drie teams van de onderzoekswerkplaats hebben het spel gespeeld en de 
onderzoeksinstrumenten succesvol afgenomen. In de eerste helft van 2019 wordt de 
dataverzameling afgerond. 
 
4.4 Thema: De kracht van online feedback 
 
Promovendus: Esther van Popta, onderzoeker iXperium/CoE 
Dagelijkse begeleiding/copromotor: dr. Marijke Kral; prof. dr. em. Robert-Jan Simons, 
Universiteit Utrecht; dr. Gino Camp, Open Universiteit  
Promotor: prof. dr. Rob Martens, Open Universiteit 
 
Dit promotieonderzoek is gericht op de kwaliteit van online peerfeedback en dan in het 
bijzonder de vraag wat de meerwaarde van peer feedback is voor de gever. In 2018 is in het 
promotieonderzoek naar de kwaliteit van Online Peer Feedback gewerkt aan het schrijven 
van het tweede artikel. Het artikel is in de zomer opgestuurd naar het tijdschrift “Studies in 
Higher Education”, maar helaas afgewezen voor publicatie. Daarnaast werd een hoofdstuk 
geschreven voor het boek “Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het hoger 
onderwijs”, dat begin 2018 is verschenen. Ook zijn een aantal trainingen en lezingen 
verzorgd over online peer feedback binnen en buiten de HAN. 
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5. (Leraren)opleidingen 
 
5.1 HAN Pabo 
 
5.1.1 Curriculum 
Werken en leren in het iXperium, gericht op leren en lesgeven met ict, is in 2018 meer in het 
curriculum van de Pabo verweven. Alle eerstejaarsstudenten kregen voor het eerst een 
middag introductie in het iXperium. Tijdens deze introductie kunnen studenten het iXperium 
ervaren en denken ze na over de manieren waarop het iXperium in het onderwijs ingezet 
kan worden. Vanaf 2018 ondersteunen alle eerstejaarsstudenten minstens één keer bij een 
schoolbezoek van een groep in het iXperium. Een andere vernieuwing is dat alle 
eerstejaarsstudenten hun stageklas een middag naar het iXperium meenemen of iXperium-
materialen meenemen naar de stageklas. Voor eerstejaarsstudenten is het iXperium dus een 
vast en terugkerend onderdeel van het curriculum geworden. In 2019 gaat een vergelijkbare 
ontwikkeling voor het tweedejaars Pabo-curriculum van start. De onderwijsactiviteiten 
waarbij ict ingezet wordt vinden zoveel mogelijk in het iXperium plaats. Ook de 
eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict worden meer verbonden met het iXperium. 
Dit is een kritische succesfactor gebleken voor het realiseren van de eindkwalificaties Leren 
en lesgeven met ict. 
 
Er is tevens een beweging gaande om meer ict te gebruiken in het begeleiden en feedback 
geven van studenten. Zo is een digitale stagemap geïntroduceerd die niet alleen voor 
toetsresultaten wordt gebruikt, maar ook voor voortgangsmonitoring. Daarnaast is het 
aanbod aan masterclasses die ingaan op ontwikkelingen op ict-gebied verbreed. Al deze 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er, vergeleken met de afgelopen jaren, steeds meer 
studenten en leerlingen in het iXperium in aanraking zijn gekomen met ict-rijk onderwijs.  
De toetsing op de eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict voor de afstudeerfase zijn 
aangepast en aangescherpt om de eindkwalificaties beter te borgen. Dit is onder andere 
gedaan met een digitaal portfolio voor studenten. Studenten worden tot en met de 
afstudeerfase op de eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict getoetst. Waar voorheen de 
eigen studiecoach de studenten beoordeelde, gebeurt dit nu door een ict-expert.  
Onderzoekers van het iXperium/CoE hebben de resultaten van de monitor Leren en lesgeven 
met ict geanalyseerd. Deze resultaten zijn input voor het professionaliseringsplan voor de 
komende jaren, waarbij nog steviger ingezet gaat worden op leraren als ict-experts. HAN 
Pabo gaat meer handelingsgericht werken in de leerlijn en samen met experts en 
onderzoekers wordt er gestreefd naar het nog dieper verweven van ict in het curriculum. 
 
5.1.2 Lerarenopleiders 
Ook lerarenopleiders van de HAN Pabo maken steeds actiever gebruik van het iXperium. 
Vooral in Arnhem werkt de Pabo veel samen met opleidingsplekken en praktijklocaties in de 
regio.  
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In 2018 is tijdelijk een dramadocent van HAN Pabo toegevoegd aan het iXperium-team. De 
inzet van deze dramadocent zorgt ervoor dat het iXperium ook meer aandacht heeft voor ict 
in de kunsten. De dramadocent ontwikkelt op deze manier ook de eigen ict-vaardigheden. 
De intentie is om in de toekomst ook andere docenten (tijdelijk) toe te voegen aan het team 
van het iXperium om hen zo op een niet-formele manier verder te professionaliseren in het 
gebruik van ict.  
 
In het kader van Maakonderwijs is in 2018 een studiereis georganiseerd naar Denemarken. 
In 2019 organiseert HAN Pabo een maakonderwijsconferentie, hiervoor komen de leraren 
uit Denemarken bij de Pabo op bezoek.  
 
5.1.3 iXperium Designteams 
In 2018 is een aantal lerarenopleiders aangesloten bij iXperium designteams. De iXperium 
designteams helpen een school om oplossingen te vinden voor een onderwijskundig 
vraagstuk waar ze ict bij in willen zetten. Het werken in de iXperium designteams stelt 
lerarenopleiders in staat om hun deskundigheid te delen en verder te ontwikkelen. De 
intentie is om in 2019 het concept van iXperium designteams ook binnen de Pabo in te 
zetten voor praktijkontwikkeling en professionalisering van lerarenopleiders. 
 
5.1.4 Pabo van de toekomst 
De afgelopen jaren hebben Pabo docenten in het kader van Pabo van de toekomst de 
mogelijkheid gekregen om in projectvorm te werken aan hun eigen ict-professionalisering en 
onderwijsvernieuwing. In 2018 liep er een aantal projecten: 
  1. Een docent onderzochtd e mogelijkheden van het spel Minecraft als online 
 omgeving waarin studenten en leerlingen kunnen werken aan opdrachten. Dit was 
 een project voor taal, rekenen, wiskunde en meetkunde. Het project is geland in het 
 curriculum van de Pabo en wordt voorgezet op een basisschool. 
  2. Vanuit beeldende vorming liep er een project gericht op het programma voor 
 kunsten binnen het iXperium. Samen met studenten van Artez is dit programma 
 herzien en uitgebreid. Naar aanleiding van dit project is besloten om in Nijmegen en 
 Arnhem meer in te zetten op ict rondom de kunstopleidingen.  
  3. De mogelijkheden van videobegeleiding met het programma VideoAnt zijn 
 onderzocht. In VideoAnt kunnen studenten video’s uploaden van een les die ze 
 hebben gegeven. Docenten geven hier vervolgens annotaties en feedback op. 
 VideoAnt kent nog veel andere mogelijkheden, zoals peerfeedback en intervisies. 
  4. Met het programma eTwinning is gekeken naar de online mogelijkheden voor het 
 opstarten van internationale uitwisseling. Han Pabo heeft een uitwisseling 
 georganiseerd met een lerarenopleiding uit Noord-Frankijk.  
 
5.1.5 Overige professionaliseringsprojecten 
Zo’n zeven lerarenopleiders namen deel aan een training voor procesbegeleiders van 
iXperium designteams, met de bedoeling om vanaf het studiejaar 2019-2020 het proces van 
iXperium designteams te gaan begeleiden.  
 
Het project Innovate ging over maakonderwijs. Docenten en leerlingen van zes scholen 
gingen in het Pabo gebouw en het iXperium bezig met vernieuwingen op het gebied van 
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maakonderwijs. Dit project werd gekoppeld aan het Pabo-curriculum: tweedejaars 
studenten hielpen met de organisatie en begeleidden leerlingen.  
Een ander project was een Hackaton, waar een groep mensen van een aantal partijen 
(Bureau Z, de HAN Pabo, het iXperium/CoE) onder tijdsdruk oplossingen bedacht voor 
laaggeletterdheid.  
 
5.2 HAN ILS 
 
In 2018 is de HAN ILS gaan participeren in iXperium Nijmegen met als doel een stevige 
impuls te geven op de agenda Leren met ict. Naast het aanstellen van een ict-innovator voor 
2 dagen in de week is Jochem Hiddink aangesteld als mediamentor. Hij ontvangt ILS collega’s 
en studenten in het iXperium en helpt mee om het onderwijs vorm te geven. Afgesproken is 
dat studenten en lerarenopleiders vanaf 15.00 uur de beschikking hebben over de iXperium 
ruimte en materialen. Op andere tijdstippen kan er op afspraak van het iXperium gebruik 
gemaakt worden. Voor dit studiejaar HAN ILS het doel gesteld dat alle studenten en 
docenten tenminste één keer in het iXperium moeten zijn geweest.  
HAN ILS participeert al een aantal jaar in de iXperium designteams. Ook in 2018 hebben 
enkele lerarenopleiders van HAN ILS meegelopen in iXperium designteams. De wens voor de 
komende jaren is om hierop voort te borduren en dit ook mee te nemen in de 
professionaliseringsplannen.  
In 2018 heeft HAN ILS 1,1 fte en 50.000 euro aan materialen aan infrastructuur neergezet. 
Dit begint zijn vruchten af te werpen. Hiernaast is ook geïnvesteerd in de ILS opleidingen en 
is een expertisegroep ingesteld waaraan alle opleidingen deelnemen. Deze groep collega’s 
initieert ontwikkelingen op het gebied van het curriculum en professionalisering. Zo is de 
groep bezig met het opstellen van een professionaliseringsplan voor het komend studiejaar 
(2019-2020). In dit plan gaat het iXperium een centrale rol spelen. De ontwikkelingen zijn in 
volle gang. Dit blijkt uit de iXperium agenda die inmiddels aardig gevuld is met reserveringen 
van ILS studenten en collega’s met hun studenten. Zij komen nu nog vooral om kennis te 
maken met het iXperium en de ict-toepassingen, maar er zijn ook al enkele collega’s die 
onderwijs verzorgen in het iXperium. De ambitie voor 2019 is om deze ontwikkelingen voort 
te zetten. 
 
5.3 Minor Design4Learning 
 
Ook in 2018 liep de minor Design4Learning. Zowel studenten van de HAN als van andere 
hogescholen ontwierpen ict-rijke oplossingen voor opdrachtgevers uit het 
(onderwijs)werkveld. De studenten hebben in multidisciplinaire groepen gewerkt voor twee 
opdrachtgevers: ROC Aventus en Knooppunt Techniek. Studenten hebben voor ROC Aventus 
een oplossing bedacht voor leerlingen met faalangst door de inzet van de NOA-robot. Dit 
ontwerp is zeer positief ontvangen door de opdrachtgever en zelfs genomineerd voor de 
Computable Awards 2018 in de categorie “ict-project van het jaar in het onderwijs”. Voor 
Knooppunt Techniek hebben studenten gewerkt aan een zinvol, effectief en werkbaar 
programma voor het Technieklab in Ede.  
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5.4 Honoursprogramma 
 
In februari 2018 is het tweede cohort studenten (in totaal 19) van start gegaan met het 
honoursprogramma Educatie Open Sourced (EOS). Tevens hebben de honoursstudenten van 
het 1e cohort het programma in 2018 afgesloten. Zij hebben hiervoor zelf een netwerkavond 
georganiseerd. Het honoursprogramma richt zich op ‘persoonlijkheidsontwikkeling’, 
‘onderwijs ontwerpen’, ‘ondernemerschap’ en ‘leren door en met behulp van technologie’. 
De bedoeling van het honoursprogramma is dat studenten werken aan multidisciplinaire, 
complexe vraagstukken in het kader van onderwijsinnovatie en ict. Het werkveld wordt 
steeds betrokken in de vorm van netwerkbijeenkomsten samen met de studenten.  
De eerste ervaringen zijn positief, studenten lijken een enorme persoonlijke ontwikkeling 
door te maken, zijn zelfsturend en geven in grote mate zelf richting aan hun leerproces. Ook 
zijn de studenten gemotiveerd om in verschillende contexten voor opdrachtgevers met 
(onderwijs)innovatie aan de slag te gaan. De honoursstudenten die zijn afgestudeerd 
hebben onderzoek gedaan naar o.a. innovatief leiderschap, studentparticipatie bij 
onderwijsvernieuwing en het herontwerp van een schoolgebouw.  
In 2019 wordt het programma op basis van opgedane ervaringen geëvalueerd. Er wordt dan  
ook kritisch gekeken naar concrete onderwerpen als studiebelasting, voorwaarden voor 
instroom en opbrengsten van het traject. 
 
5.5 Master Ontwerpen Van Eigentijds Leren (MOVEL) 
 
In 2018 hebben de po-besturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, in samenwerking met 
HAN Faculteit Educatie, Kenniscentrum Kwaliteit van Leraren en iXperium/CoE, onder 
penvoerderschap van SPOM, bij OCenW een aanvraag ingediend voor financiering van de 
ontwikkeling van een teammaster rond gepersonaliseerd leren met ict. Deze aanvraag is 
gehonoreerd. Een kernontwerpteam is sindsdien aan de slag gegaan met de inhoudelijke 
ontwikkeling van de contouren van de beoogde masteropleiding. De master richt zich op de 
master leraar, dat wil zeggen op het versterken van de innovatieve kracht in de rol van de 
leraar. De master verbindt kennis en vaardigheden over innovatieve leervormen aan kennis 
en vaardigheden in onderzoek aan technologische kennis. Lectoren Marijke Kral en Helma 
Oolbekking zijn de beoogde academic directors van de master en verantwoordelijk voor de 
kwaliteit. De master is verbonden aan de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met 
ict in het po. Van elk van de negen deelnemende scholen gaat minimaal één leraar de 
master volgen en pakt de bijdrage aan het ontwerp en onderzoek in de school op in het 
kader van de masteropleiding. De aanvraag voor de accreditatie van de nieuwe master is 
eind 2018 ingediend, in het voorjaar van 2019 vindt de beoordeling plaats.  
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6. Uitbreiding Netwerk iXperium  
 
Het iXperium/CoE is een netwerkorganisatie waarin we op basis van ambitie en passie 
samenwerken aan de gemeenschappelijke doelen. In 2018 is het netwerk van het 
iXperium/CoE  uitgebreid met een iXperium in Roermond waarin de stichting Swalm & Roer, 
de Nieuwste Pabo en de gemeente Roermond samen met het iXperium/CoE samenwerken. 
Tevens zijn besprekingen gevoerd met Proominent, schoolbestuur voor primair onderwijs in 
Ede. Zij sluiten per 1 januari 2019 aan bij iXperium Arnhem. Mogelijk komt er een iXperium 
Ede waardoor deze samenwerking verplaatst wordt. In 2018 zijn ook besprekingen gestart 
met schoolbestuur KPO Roosendaal over samenwerking in het iXperium Roosendaal. 
Aanvullende ambitie hier is om de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en/of 
Fontys te betrekken en de Pabo van Avans. 
 
De lerarenopleiding vo/mbo, ILS HAN, werd in 2018 partner in iXperium Nijmegen. Binnen 
de HAN startte in 2018 iXperium Health. Het is een samenwerking met Faculteit Gezondheid, 
Gedrag en Maatschappij. iXperium Health is ingericht voor studenten, opleiders en 
professionals uit zorg en welzijn en draagt bij aan de totstandkoming van een goede 
samenwerking in de driehoek die zowel onderzoeksvragen rondom leren en lesgeven met en 
over ict alsook onderzoeksvragen rondom zorgen met ict op de agenda heeft. Vanuit het 
HAN zwaartepunt Smart Region hebben we de eerste stappen gezet voor een vergelijkbare 
samenwerking met Faculteit Economie en Management en Faculteit Techniek. 
 
Met het Montessori College Nijmegen is in 2018 een intentieverklaring ondertekend om tot 
een structurele samenwerking te komen. Met de Montessori Scholengroep Amsterdam zijn 
in dit jaar verkennende gesprekken gevoerd. Als dit gaat leiden tot een samenwerking zal de 
lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam mee gaan doen. Hetzelfde geldt voor de 
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm in Hilversum samen met Hogeschool Utrecht. 
Verder hebben we een aantal verkennende gesprekken gevoerd met het Arentheem College 
en Quadraam in Arnhem en met een aantal OMO-scholen.  
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7. Bijlagen  
 
7.1. Schoolbezoeken iXperium Arnhem 
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Arrangementen 
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7.2 Schoolbezoeken iXperium Nijmegen 
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7.3 iXperium designteams 2018 
 

Samenwerking/be
stuur 

School Onderwerp Opbrengst Programmalij
n 

CLC Arnhem - De 
Basis/Fluvius 

Het Jongleren Integreren van 
mediawijsheid.  
 
 

Mediawijsheid 
workshop met 
opdrachten voor 
de leerlingen. 

Ict-
geletterdheid 

CLC Arnhem - De 
Basis/Fluvius 

De Dorendal Motivatie 
leerlingen groep 
7/8. 
 
 

In ontwikkeling. Gepersonalise
erd leren met 
ict 

CLC Arnhem - De 
Basis/Fluvius 

Anne Frank Doorlopende 
leerlijn 
computational 
thinking. 
 

Doorlopende 
leerlijn 
computational 
thinking, verwerkt 
in ateliers.  

Ict-
geletterdheid 

CLC Arnhem - De 
Basis/Fluvius 

Pieter Brueghel Maakonderwijs, 
gebruik van het 
Fablab. 
 
 

Leerarrangement 
Maakonderwijs 
met ict. 

Ict-
geletterdheid 

CLC Arnhem - 
Delta 

De Vlinder Integreren van 
computational 
thinking. 
 
 

Leerlijn 
computational 
thinking met een 
lessen format voor 
de leraar. 

Ict-
geletterdheid 

CLC Arnhem - 
Delta 

St. Ludgerus Bouwen aan eigen 
ict-leerlijn en 
leerlingen 
gepersonaliseerd 
laten leren. 

In ontwikkeling. Gepersonalise
erd leren met 
ict 
Organisatie 
gepersonlisee
rd leren met 
ict 
Ict-
geletterdheid 

CLC Arnhem - De 
Onderwijsspecialis
ten 

De Toekomst, De 
Christoffelschool, 
Vierbeek College 

Transfer bij 
rekenen 
verbeteren met 
behulp van ict. 
 

In ontwikkeling. Gepersonalise
erd leren met 
ict 

CLC Nijmegen – St. 
Joseph 

De Driemaster en 
Het Kleurrijk 

Betekenisvol leren 
met ict. 

Set van 
ontwikkelde 
betekenisvolle 
lessen met ict, 
waarin 
verschillende ict-
toepassingen 
worden gebruikt. 
Opbrengsten 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 
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meegenomen als 
onderdeel van het 
Tablio-project. 

CLC Nijmegen - 
SPOG 

Titus Brandsma Ontdekkend leren 
koppelen aan 
wereldoriëntatie 
met ict-integratie 
als verrijkend 
middel. 

Gezamenlijk 
thema 
wereldoriëntatie 
uitgewerkt met 
nieuwe inzichten 
rondom de inzet 
van ict. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

CLC Nijmegen - 
Optimus 

De Regenboog Motiveren van 
hoogbegaafde 
leerlingen. 
 

De ict-toepassing 
in ontwikkeling: 
dashboard/portfol
io-achtig karakter. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

CLC Nijmegen - 
Conexus 

De Klumpert Inzet van ict om 
leerlingen te 
helpen bij het 
gedifferentieerd 
verwerven van 
informatievaardig
heden met de Da 
Vinci methode. 

Aanvullende 
handleiding voor 
onderzoekend 
leren ontwikkeld, 
met daarin waar 
mogelijk ict 
geïntegreerd. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

CLC Nijmegen - 
Conexus 

De Windroos 
Lindenholt 

Integratie van 
aandacht voor ict-
geletterdheid in 
ontwikkelingsgeric
ht onderwijs. 
 
 

Leerlijn ict-
geletterdheid 
waardoor 
leerlingen hun 
informatievaardig
heden en ict-
vaardigheden 
ontwikkelen 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 
Ict-
geletterdheid 

Gelderse mbo’s  Aventus -
Economie en 
Handel 

Faalangstreductie 
door middel van 
humanoid robots 
bij rekenen. 

Leerarrangement 
ontwikkeld 
waarbij gebruik 
gemaakt wordt 
van de nao. Dit 
ontwerp 
was genomineerd 
voor een 
Computable 
Award 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Gelderse mbo’s  ROC Nijmegen - 
Welzijn en 
dienstverlening 

Koppeling theorie 
en praktijk door 
inzet van ict. 

Lessenreeks 
ontwikkeld met 
onder meer een e-
learning module 
theorie en een 
online ‘winkel’ 
met aanvullende 
theoriebronnen 
voor studenten. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 
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Gelderse mbo’s  Rijn IJssel - 
Schoonheidsverz
orging 

Motivatie en 
zelfregulering 
studenten 
bevorderen door 
inzet van ict. 

Theoretisch kader 
voor zelfregie, 
motivatie 
studenten en rol 
docenten; 
verkenning 
mogelijkheden 
Virtual Reality en 
experiment met 
een wiki. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Gelderse mbo’s  Graafschap 
College - 
Economie en 
Dienstverlening 

VR voor 
praktijkbeleving. 

3D videobeelden 
voor conversatie-
Duits in een 
receptie-setting. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Gelderse mbo’s Zone College / 
AOC Oost 

Studenten 
activeren bij 
lessen rekenen en 
Nederlands. 

Experiment met 
activerende 
werkvormen met 
ict (rekenlessen in 
Nearpod en 
Socrative). 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Gelderse mbo’s ROC A12 - Zorg 
en Welzijn 

Met video’s en 
visuele aspecten 
BOL studenten het 
belang van theorie 
tijdens stage of 
werk duidelijk 
maken. 

Leerarrangement 
in ontwikkeling 
dat met behulp 
van visuele 
aspecten (o.a. 
360graden video) 
bij de 
beroepsgerichte 
vakken voor 
eerstejaars BOL-
studenten als 
betekenisvol voor 
de professionele 
ontwikkeling 
wordt ervaren. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Gelderse mbo’s ROC Nijmegen / 
Rijn IJssel / OBGZ 

Het ondersteunen 
van 
zorgmedewerkers 
die met inzet van 
ict en 
zorgtechnologie 
zorg willen 
verbeteren. 

Een 
leerarrangement 
voor de praktijk 
gericht op 
sterrolhouders 
zorgtechnologie. 
Verwachte start is 
september 2019. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict  
 
Ict-
geletterdheid 

ROC de Leijgraaf ROC de Leijgraaf Computational 
thinking voor 
onderwijsassistent
en. 

Lessenserie 
waarin studenten 
OA kennismaken 
met CT en digitale 
tools. In een 
tiental lessen 
leren studenten 
over CT en digitale 

Ict-
geletterdheid 
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tools en gaan ze 
hun kennis 
inzetten in hun 
BPV. 

ROC de Leijgraaf Helicon 
Eindhoven, 
Helicon Tilburg en 
Gemeente Oss 

Het inzetten van 
een VR-tour als 
didactische 
werkvorm en de 
implementatie van 
VR als didactische 
werkvorm binnen 
de organisatie. 

Meerdere VR 
tours ontwikkeld, 
waarmee 
studenten o.a. 
kennis kunnen 
maken met 
verschillende 
beroepsomgeving
en. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 
Organisatie 
gepersonalise
eerd leren 
met ict 

ROC de Leijgraaf ROC de Leijgraaf Studenten in staat 
stellen om doelen 
binnen de 
generieke vakken 
te behalen door ze 
zelfregie op 
tempo, niveau en 
manier van leren 
te geven. 

Gestandaardiseer
de handleiding 
voor de generieke 
vakken, waarin 
studenten zelf 
keuzes maken in 
het tempo, niveau 
en manier van 
leren. Wordt 
inmiddels ingezet 
bij een van de 
Mens en 
maatschappij 
opleidingen. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Tongerlo Norbertus 
Gertrudis Lyceum 

Ontwikkelen 
hogere orde 
leesvaardigheid 
van leerlingen 
door digitale 
leesomgeving. 

Les ontworpen die 
leerlingen betrekt 
bij het te lezen 
materiaal en het 
niveau van dat 
materiaal 
bewaakt. In de les 
worden digitale 
media gebruikt en 
biedt leerlingen 
keuzevrijheid. 

Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Tongerlo  Norbertus 
Gertrudis mavo 

Gamification. In ontwikkeling. Gepersonalise
erd leren met 
ict 

Tongerlo Norbertus 
Gertrudis Lyceum 

Ict-geletterdheid. In ontwikkeling Ict-
geletterdheid 
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