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iXperium Nijmegen ondersteunt teams en individuele leraren uit het 
primair onderwijs bij het inzetten van ict in hun onderwijs.  
Uitgangspunten zijn: 
• Ict inzetten om recht te doen aan de verschillen tussen de  

kinderen: personaliseren van leren. 
• De organisatie van gepersonaliseerd leren met ict.
• Voorbereiden van kinderen (en leerkrachten) op leven, leren en 

werken met ict: digitale geletterdheid.

De activiteiten van het iXperium Nijmegen zijn gericht op inspireren, 
informeren, etaleren en professionaliseren van teams en leraren. Ze 
worden uitgevoerd op de scholen zelf (iXperium@school) en in het 
iXperium Nijmegen. 

Het aanbod maken we op maat, afgestemd op jouw unieke situatie. 
Voor de scholen van Groeisaam/SPOM, SPOG, Conexus, Optimus en  
St. Josephscholen is deze dienstverlening kosteloos. 

Wees er op tijd bij en maak een afspraak voor het schooljaar  
2020-2021. Kijk op de website voor meer informatie: www.ixperium.nl 
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Maatwerk 
Het iXperium Nijmegen heeft voor teams en individuele leerkrachten 
een vast aanbod. Verderop in deze brochure lees je meer over deze 
arrangementen. 
 
Uit gesprekken met scholen komen ook specifieke vragen over leren 
en lesgeven met ict naar voren. Samen met directeur en/of teamleden 
gaan we dan op zoek naar een aanbod op maat. Dit kan bijvoorbeeld
resulteren in een inspiratiesessie over inzetten van ict bij thema-
onderwijs, meedenken over inrichting Technieklokaal of een  
arrangement op maat. 

Voor je school kun je je ook opgeven voor het project 3D-pioniers. 
Hierbij zet je je eigen 3D-printer in elkaar en samen met anderen  
ontwerp je lessen voor de 3D-printer.

Heb je een specifieke vraag over leren en lesgeven met ict? Neem dan 
contact op met een van de programmamanagers of mediamentoren. 
Wij denken graag met je mee. 



AANBOD VOOR TEAMS



iXpeditie Maatwerk
Het iXperium/Centre of Expertise heeft het spel iXpeditie Maatwerk 
ontwikkeld. Het doel van dit spel is het krijgen van inzicht in hoe je 
maatwerk met ict op school kan vormgegeven en welke organisatie- 
aspecten hierbij van belang zijn. 

In dit spel bedenken lerarenteams oplossingen voor hulpvragen van 
leerlingen. Ze denken met elkaar na over wat hierbij de rol van ict 
is en hoe ze dat op school kunnen vormgeven, zodat er recht wordt 
gedaan aan behoeften van individuele leerlingen. Ze gaan niet alleen 
in gesprek over het primaire proces maar ook over de consequenties 
voor de schoolorganisatie. Er wordt visie gevormd op maatwerk met 
ict. Je kan het spel als start van een school-ontwikkeltraject inzetten.

Het betreft een hybride spel; een combinatie van digitaal en face to 
face-elementen. Je speelt het spel onder professionele begeleiding.



iXpeditie G-Suite / iXpeditie Office 365
Op unieke wijze aan de slag met Google of Microsoft? Ga met jouw 
team mee op iXpeditie!

Spelend leren… Ook voor leerkrachten!

Google: G-Suite 
Door met jouw team deel te nemen  
aan deze ontdekkingsreis door  
G-Suite, de onderwijsomgeving van 
Google, ervaar jij op een ludieke  
manier hoe het is om gebruik te  
maken van apps zoals Google  
Classroom, Google Docs en  
Google Hangouts.

Microsoft: Office 365
Werk je met Microsoft? Ga dan op 
ontdekkingsreis door Office 365. 
Leer en ervaar met jouw team hoe 
het is om gebruik te maken van  
apps zoals Microsoft Word Online,  
Microsoft Teams en Class Onenote.

Ben je als team al gestart met G-Suite of Office 365  
en zoek je verdieping? Neem dan contact op met een 
van de mediamentoren of programmamanagers om  
het arrangement op jouw vraag af te stemmen.



De Speurneuzen: Het Mysterie van Mister X
Wie is Mister X en waar is hij geweest? Deze vragen moeten  
tijdens dit arrangement beantwoord worden. Zoeken naar  
aanwijzingen, steeds een stapje verder komen door de  
oplossingen te combineren en zo de identiteit en locatie van  
Mister X te achterhalen.

Dit arrangement laat zien hoe lesinhoud, van bijvoorbeeld  
rekenen of aardrijkskunde, via uitdagende puzzels aangeboden  
kan worden. Daarnaast is het toepassen van de 21e-eeuwse  
vaardigheden een must om de zoektocht tot een goed einde  
te brengen. Samenwerken, kritisch denken en informatie- 
vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van deze speurtocht.

Samen met het team of met je klas kun je aan dit arrangement deelne-
men. Neem je als team deel, dan speel en ervaar je het  
spel samen, waarna we jullie uitgedagen om zelf puzzels te  
bedenken die direct in de klas gebruikt kunnen worden.

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan nu als team aan.



Maak het nou!
Leren door te maken! 

Door aan de slag te gaan met Maakonderwijs stimuleer je de creatieve 
en technische vaardigheden en het probleemoplossend denkvermogen 
van je leerlingen. Hiermee stoom je hen klaar voor de toekomst.

Vanuit een experiment, challenge of ‘wicked problem’ ga je eerst samen 
met je team aan de slag. Aan de hand van bijbehorende theorieën  
dompel je jezelf onder in het Maakonderwijs in combinatie met ict. 

Welke uitdagingen kom je tegen? Welke oplossingen kun je verzinnen? 
Naar aanleiding van de eigen ervaringen tijdens deze bijeenkomst 
onderzoek je met elkaar hoe Maakonderwijs een plek kan krijgen  
binnen jullie school.



AANBOD VOOR LEERKRACHTEN



De Proeverij
In deze proeverij ervaar je als leraar een mix van allerlei verschillende 
ict-toepassingen voor je groep. Wij zorgen ervoor dat je verschillende 
smaken kunt proeven en ervaren. Aan de hand van de eigen leervraag 
krijg je een menu voorgeschoteld waarin verschillende aspecten van  
leren en lesgeven met ict aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan  
presenteren, programmeren, ontwerpen, mindmappen, film, foto’s en 
collages.

Tijdens het bezoek zie je hoe kinderen werken met de tools. Daarnaast 
krijg je uitleg over de tools en gaan we in gesprek hoe deze in te passen  
in je dagelijks onderwijs. Aan het eind van deze proeverij ga je met  
praktische voorbeelden terug naar school die je de volgende dag al in 
kunt zetten.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 3 t/m 8

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN



De Kleine Avonturier
Met spelen leren kleuters de wereld om hen heen begrijpen. Door hun 
nieuwsgierigheid is elke dag een groot avontuur. Hun leergierigheid 
laat ze ontdekken door te voelen, te ervaren, te herhalen en alles zelf 
te doen.
 
Wist je dat je puzzels tot leven kunt laten komen? Dat je op de  
maan kunt wandelen? Dat je met digitale blokken kunt bouwen?  
Dat 4-jarigen al kunnen programmeren?
 
Tijdens jullie bezoek aan het iXperium Nijmegen gaan kleuters aan de 
slag met activiteiten uit hun vertrouwde kleuterklas aangevuld met 
ict. We laten zien dat je ict op eenvoudige wijze kunt inzetten om je 
onderwijs te verrijken. Niet door kinderen alleen achter een scherm te 
zetten, maar door ze juist handelend bezig te laten zijn. Denk hierbij 
o.a. aan tekenen, vertellen, bouwen, stempelen en verhalen verzinnen.
 
Ga met je kleuters mee op avontuur en ontdek wat ict voor jouw klas 
kan betekenen.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 1-2



De Kleine Kunstenaar
In dit arrangement ervaar je als leraar hoe kinderen aan de slag 
gaan met de verschillende vormen van kunst in combinatie met ict.  
De creativiteit van de kinderen staat deze ochtend centraal. Het  
arrangement wordt opgebouwd rondom een prentenboek of kinder- 
boek. Je kiest als leraar zelf het boek uit dat centraal staat. Het  
verhaal wordt voor het bezoek aan het iXperium Nijmegen in de klas 
voorgelezen. Alle kinderen maken op school een tekening rondom het 
verhaal. Deze tekening nemen ze mee naar het bezoek. 

De kleine kunstenaars mogen ontwerpen en creëren. We doen tevens 
een beroep op de nieuwsgierigheid en de creativiteit van de kinderen. 
Met hun fantasie en hun tekening gaan ze op ontdekkingstocht langs 
verschillende toepassingen van ict. Denk hierbij o.a. aan film en  
fotografie, muziek, beeldende kunst en verhalen bedenken. 

Je doet als leraar veel inspiratie op en gaat met de mediamentor in 
gesprek over het toepassen van de ict-tools bij een volgend thema  
of kinderboek in de eigen klas. 

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 1 t/m 4



Kunst en Kids 
 
Altijd al een eigen film willen maken met jouw groep, compleet met 
decor en muziek? Dan is dit jouw kans!

Creëren staat tijdens dit arrangement centraal. Aan de hand van een 
van te voren gekozen thema gaan jouw leerlingen in groepjes aan de 
slag. Ze werken toe naar een eindproduct waarbij drama, beeldende 
vorming, creatief schrijven, muziek en tekenen worden samengevoegd. 
Dit eindproduct is een (stopmotion)film. De kinderen kunnen ook  
werken met de zogenaamde verderkijkdoos. Dit is een soort kijkdoos 
waarin de traditionele tastbare knutselwereld en de hedendaagse  
digiwereld samen komen.

Om de tijd in het iXperium zo effectief mogelijk te benutten, is het 
belangrijk dat de kinderen in groepjes in de klas alvast werken aan het 
script. In het iXperium Nijmegen gaan de kinderen op ontdekkingstocht 
langs de verschillende tools. Deze input gebruiken ze om het script te 
vertalen naar een storyboard om vervolgens concreet aan de slag te 
gaan, om zo tot een complete filmcreatie te komen.

Kunst en Kids kan alleen in het iXperium plaats vinden. 

Tijdsduur:  4 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



Kids en Clips @School  
 
Altijd al een eigen film willen maken in je eigen klas?

Creëren staat tijdens dit arrangement centraal. De leerlingen gaan in 
groepjes aan de slag met een van te voren gekozen thema. Ze werken 
toe naar een eindproduct in de vorm van film en video. Dit eindproduct 
kan een (stopmotion)film of een live-action film zijn. 

Voor dit arrangement komen wij naar jouw school toe. Om de tijd zo 
effectief mogelijk te gebruiken, is een goede voorbereiding in de klas 
belangrijk. Tijdens deze voorbereiding werken de leerlingen in groepjes 
aan hun script en het storyboard, zodat we tijdens het bezoek aan de 
klas zo snel mogelijk praktisch aan de slag kunnen. 

Wil je creatief aan de slag in je eigen klas? Schrijf je dan nu in voor dit 
arrangement. Kids en Clips is in een verkorte vorm van Kunst en Kids. 

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



VoorBEELDig naar buiten
Met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek hoeft leren niet persé 
meer in het klaslokaal plaats te vinden, maar kan het ook daarbuiten.  
We gebruiken de directe omgeving van de school en van de leerlingen 
voor het leren. Tijdens dit arrangement bezoeken we een kinder- 
boerderij of gaan we de natuur in (bijvoorbeeld naar het bos). Hier  
gaan de leerlingen met zelfgemaakte foto’s verschillende opdrachten  
uitvoeren. Als leerkracht ontdek je de mogelijkheden die ict biedt  
buiten het klaslokaal.

Een bezoek aan de kinderboerderij van de Goffert bieden wij standaard aan. 
Andere locaties zijn in overleg mogelijk.

Dit arrangement is alleen beschikbaar in de maanden maart t/m oktober.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en leren en innoveren met ict
Doelgroep:  groep 1 t/m 4



Naar buiten met ict 
Met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek hoeft leren niet persé 
meer in het klaslokaal plaats te vinden, maar kan het ook daarbuiten. 
We gebuiken de directe omgeving van de school en van de leerlingen 
voor het leren. Tijdens dit arrangement lopen de leerlingen een GPS- 
tocht en beantwoorden ze onderweg verschillende soorten vragen. 
Als vervolg op dit arrangement kun je zelf een mooie tocht buiten de 
school ontwikkelen, van kabouterpad tot mysterieuze speurtocht. Het 
iXperium Nijmegen kan hierbij ondersteunen. 

Dit arrangement is alleen beschikbaar in de maanden maart t/m oktober.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en leren en innoveren met ict
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



ICTaal
Dit talige arrangement laat op speelse wijze zien hoe je ict kunt  
toevoegen aan je huidige taalonderwijs. De onderdelen spelling,  
stellen, woordenschat, en spreken en luisteren komen aan bod.

Tijdens dit arrangement laten we zien dat er veel meer mogelijk is  
buiten de ict-mogelijkheden van de taalmethodes.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en pedagogisch-didactisch gebruik van ict
Doelgroep:  groep 3 t/m 8



Hoe presenteer jij?
Bij dit arrangement kruipen jouw leerlingen in de huid van een echte 
journalist. 

Het arrangement is opgebouwd uit twee onderdelen; onderzoeken 
en presenteren. In het eerste gedeelte gaan jouw kinderen over het 
onderwerp dat al centraal staat in jouw groep als echte journalisten op 
zoek naar meer informatie. Het beoordelen en het op waarde kunnen 
schatten van teksten zijn daarbij belangrijke vaardigheden. We  
gebruiken daarbij diverse bronnen zoals internet, boek en tijdschrift. 

In het tweede gedeelte verwerken de kinderen de informatie. Ze kiezen 
een middel om de opgedane kennis om te zetten in een eenvoudige, 
maar inhoudelijke reportage die ze presenteren in het iXperium of op 
school. Er is aandacht voor de informatieve waarde, de opbouw, de 
duidelijkheid, formulering en interactie met het publiek. 

Je verlaat als leraar het iXperium vol met inspiratie. Je hebt kennis 
gemaakt met diverse multimediale middelen om jouw lessen te  
verrijken. De kinderen verlaten het iXperium Nijmegen met een schat 
aan ervaringen, maar vooral met een aantal prachtige zelfgemaakte 
multimediale producten.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: opleiden tot ict-geletterde leerlingen en   
  ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



Show your talent
Het hoofddoel van dit arrangement is om leerlingen en leraren  
probleemoplossend te leren denken vanuit eigen talenten. Door  
middel van ict faciliteren we de leerlingen en de leraren om in hun  
eigen onderwijspraktijk met hun talenten aan de slag te gaan. Het  
arrangement bestaat uit een viertal fasen:

1. Ontdekken en onderzoeken:  
Ga op zoek naar een ict-tool die bij je past.

2. Denken:  
Welke tool(s) heb ik gezien en ervaren? Wat past het beste bij mij?

3. Uitwerken:  
Ga aan de slag met de tool om het gekozen ‘klassenonderwerp’ uit 
te werken onder (bege)leiding van ouders.

4. Delen:  
Kort presenteren naar de anderen in de groep van wat je gekozen 
en geleerd hebt.

Show Your Talent is een uniek leerarrangement van het iXperium 
Nijmegen. Het doet nadrukkelijk recht aan de verschillen tussen 
leerlingen. We verwachten wel wat voorbereiding van de leraar. In de 
klas bespreek je welk onderwerp wordt behandeld tijdens het bezoek. 
Hierbij valt te denken aan een didactisch probleem zoals bijvoorbeeld 
het oefenen van tafels, topografie of spelling. Na het bezoek aan het 
iXperium kunnen kinderen in de klas verder met de uitwerking van 
bedachte oplossingen.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen   
  en leren en innoveren met ict
Doelgroep:  groep 6 t/m 8



Programmeren & Robotica 
Eén van de taken van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden  
op hun toekomst. Dit kan door leerlingen te laten werken aan hun 21e-
eeuwse vaardigheden. Wanneer leerlingen aan de slag gaan met  
programmeren dan komen bijna alle vaardigheden aan bod. Je kunt 
er vele kanten mee op met en zonder technologie. Daarnaast zijn de  
leerlingen zeer gemotiveerd om te werken aan de opdrachten rondom 
het programmeren

Tijdens het arrangement gaan we aan de slag met verschillende  
activiteiten. Dit doen we op de computer of tablet met programma’s 
zoals Scratch, LEGO® Mindstorms, LEGO® WeDo, Beebot, Minecraft,  
Micro:bits, Hour of code, Codecombat. Daarnaast werken we ook  
unplugged. Je gaat als leraar terug naar school met een rugzak vol 
ideeën.

Tijdsduur:  2 uur
Competenties: computational thinking en leren en  
  innoveren met ict
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



Programmeren & Robotica, de verdieping
Dit arrangement is een vervolg op het programmeren en robotica  
arrangement. 

Als leerkracht ontdek je tijdens dit arrangement hoe verschillende 
21e-eeuwse vaardigheden aangeboden kunnen worden binnen een  
thema. We dagen de leerlingen uit om verschillende vaardigheden aan 
te spreken om problemen op te lossen. 

Samenwerking, probleemoplossend vermogen, computational thinking 
vaardigheden en communicatieve vaardigheden worden door de 
leerlingen geoefend en toegepast. Ook leren ze een programmeertool  
of robot van binnen en buiten kennen.

Tijdsduur:  2 uur  
Competenties: computational thinking en leren en  
  innoveren met ict
Doelgroep:  groep 5 t/m 8



De Speurneuzen: Het Mysterie van Mister X
Wie is Mister X en waar is hij geweest? Deze vragen moeten tijdens dit 
arrangement beantwoord worden. Zoeken naar aanwijzingen, steeds 
een stapje verder komen door de oplossingen te combineren en zo de 
identiteit en locatie van Mister X te achterhalen.

Dit arrangement laat zien hoe je lesinhoud, van bijvoorbeeld rekenen  
of aardrijkskunde, via uitdagende puzzels kan aanbieden. Daarnaast  
is het toepassen van de 21e-eeuwse vaardigheden een must om de  
zoektocht tot een goed einde te brengen. Samenwerken, kritisch  
denken en informatievaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van 
deze speurtocht.

Kom je met de klas? Dan spelen de kinderen het spel. Zo kun je ervaren 
hoe kinderen omgaan met deze manier van werken. Samen met jou 
onderzoeken we daarna de mogelijkheden voor bij jou in de groep. 

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan nu aan.

Tijdsduur:  2 uur  
  (het vervolg wordt in overleg vormgegeven)
Competenties: pedagogisch-didactisch gebruik van ict en  
  ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen 
Doelgroep:  groep 6 t/m 8



Daag leerlingen uit met de  
FIRST® LEGO® League

Stel je eens voor: je bent toe aan een volgende stap in de inzet van ict in  
je onderwijs. Dan is de FIRST® LEGO® League misschien wel wat je zoekt!  
De FIRST® LEGO® League is een spannend avontuur voor kinderen en  
leerkrachten boordevol onderzoek, presentaties, robotica en teamwork.

Wat is de FIRST® LEGO® League?
De FIRST® LEGO® League (FLL) is een wereldwijd spektakel. Kinderen 
tussen 9 en 14 jaar worden uitgedaagd om als wetenschappers en  
technici op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen om een 
maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Zo bedachten en presenteerden 
kinderen de afgelopen jaren diverse oplossingen voor het tekort aan 
drinkwater, fysieke en sociale problemen voor astronauten bij leven in 
de ruimte of voor het gebrek aan woonruimte in de stad.  



Hoeveel missies kan jouw LEGO®-robot aan?
Kinderen voeren verschillende challenges uit met hun eigen gebouwde 
en geprogrammeerde LEGO®-robot. Deze robot voert taken uit op een 
wedstrijdtafel die de leerlingen van tevoren zelf opbouwen: denk aan 
het afleggen van een bepaalde route, verplaatsen van huizen of het 
‘lanceren’ van een raket. Daarbij geldt een tijdslimiet van 2,5 minuut 
om zoveel mogelijk challenges te volbrengen.

Core Values
De Core Values vormen de kern van de  FIRST® LEGO® League. Kinderen 
leren dat vriendschappelijke competitie en onderlinge winst geen aparte 
doelen zijn en dat het helpen van anderen de basis is voor teamwork. 

Deelnemen?
Na de zomervakantie maken we bekend wat het nieuwe thema van de  
FIRST® LEGO® LEAGUE is. De kinderen werken vanaf dat moment aan 
de basisvaardigheden van automatiseren, samenwerken en oplossings-
gericht werken en aan presentatietechnieken. Tijdens de regiofinale  
in januari 2021 nemen de leerlingen het op tegen teams van andere  
scholen. Het iXperium Nijmegen ondersteunt je in de aanloop naar  
de regiofinale. Zo kun je met je klas gebruik maken van de volgende 
arrangementen:
• Programmeren & robotica: de basis
• Programmeren & robotica: de verdieping
• Hoe presenteer jij? 
• Show your talent

De winnaar van de regiofinale gaat door naar de BENELUX-finale en 
misschien wel naar Amerika. Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel  
contact op met een van de mediamentoren.

Scan de QR-code en  
beleef de ervaringen 
van basisschool  
‘t Vossenhol uit  
Groesbeek.





Team iXperium Nijmegen

Barbara Berends 
Mediamentor

Wouter van den Berg 
Mediamentor

Lysanne Cobussen 
Mediamentor

Marc Coolen 
Mediamentor

Jochem Hiddink 
Mediamentor VO

Corry Leenders 
Programmamanager

Erik Peperkamp 
Programmamanager

Petran Meertens 
Coördinator HAN Pabo

Lizette Donders 
Planning & organisatie

Marije van Tongeren 
Planning & organisatie



Inschrijving en informatie
Ben je geïnspireerd geraakt? 
Kijk op de site www.ixperium.nl onder iXperium Nijmegen en geef je  
op voor een arrangement.  

Voor de scholen van Groeisaam/SPOM, SPOG, Conexus,  
Optimus en St. Josephscholen is het aanbod kosteloos.

Heb je een specifieke vraag over leren en lesgeven met ict?
Wil je meer informatie of een arrangement op maat? Neem dan  
contact op voor een afspraak: mail naar nijmegen@ixperium.nl of bel 
naar (024) 353 13 31 (op werkdagen bereikbaar).

Zet alvast in je agenda!
Belangrijke data in schooljaar 2020/2021:

Heimiddag voor directeuren en bestuurders 
5 oktober 2020 

Eerste iXpiratiemiddag voor ict-coördinatoren en leerkrachten
10 november 2020

Inspiratiereis BETT-show Londen
20 tot 22 januari 2021

Tweede iXpiratiemiddag
6 april 2021


