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Voorwoord
2021 was, net als 2020, een bijzonder jaar: het jaar begon 
in een lockdown en eindigde in een nieuwe harde lock-
down vanwege Covid-19. Voor allen, maar in het bijzonder 
ook voor leerlingen, studenten en leraren een zwaar jaar. 
Onderwijs op afstand, 1,5 meter, mondkapjes, hybride 
vormen van onderwijs met een deel van de leerlingen op 
locatie en een deel thuis. Leraren deden hun best zich 
steeds weer aan te passen aan de nieuwe situatie en hun 
leerlingen zo goed mogelijk aangehaakt te houden. Het 
deed ook een groot beroep op de digitale vaardigheden 
van zowel de leraren als de leerlingen.

Ook voor het iXperium Centre of Expertise Leren met ict 
bepaalde Covid-19 voor een groot deel de werkzaamhe-
den. De iXperiumlabs konden vele weken geen leraren en 
leerlingen ontvangen, fysieke bijeenkomsten op locatie 
gingen veelal niet door, de onderzoekers werkten over-
wegend vanuit huis en het iXperiumnetwerk was vooral 
virtueel actief. 

Tegelijkertijd was het thema Leren met ict urgenter dan 
ooit tevoren, wisten de iXperiumpartners elkaar te vinden, 
werd kennisuitwisseling en ondersteuning georganiseerd 
gericht op digitaal, hybride en blended onderwijs, werden 
webinars gegeven en podcasts gemaakt. De studenten 
van de Master Movel leverden een grote bijdrage aan de 
digitale ontwikkelingen in hun scholen. De iXperiumde-
signteams werkten verder aan doordachte ict-leerarran-
gementen en pasten hun vragen soms aan. Ons onder-
zoek leverde nieuwe inzichten op over de positieve en 
minder positieve ervaringen van leraren met het digitale 
onderwijs en over hun professionaliseringsbehoeften. 
Nieuwe onderzoeken en initiatieven werden opgestart 
naar aanleiding van de toegenomen en aangescherpte 
vragen. Nieuwe partners zijn aangehaakt en samenwer-
kingen versterkt, in de regio, in de HAN en ook landelijk. 

Er is hard gewerkt door alle betrokkenen, met mooie 
en belangrijke resultaten, zoals dit jaarverslag in beeld 
brengt. We kunnen trots zijn op het kennisintensieve net-
werk dat we samen met vele partners hebben opgebouwd 
en dat ook in 2021 verder is uitgegroeid naar een lande-
lijk, sectoroverstijgend netwerk met impact! 

Marijke Kral, Pierre Gorissen, Anne-Marieke van Loon
Lectoraat Leren met ict
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Feiten en cijfers

bereikte docenten via monitor Leren 
en lesgeven met ict in het po en vo

samenwerkende 
hogescholen en 
universiteiten

designteams actief

KION locaties (Kinder- en 
buitenschoolse opvang)

po-scholen

vo-scholen

mbo-instellingen

hbo-instellingen

Betrokken partners met een samenwerkingsovereenkomst:

75+ workshops en  
presentaties gegeven 10 publicatiesfysieke iXperiumlabs

4 Feiten en cijfers

https://urbansynergy.nl/


Evidence informed ontwikkelen en 
implementeren

• Ook in 2021 liepen er veel iXperium designteams en  
zijn er diverse producten en inzichten uit opgeleverd.  
Er is kennis gedeeld en hebben intervisiebijeenkomsten 
plaatsgevonden. 

• De vraagarticulatie voor de eerste HAN iXperum-design-
teams is opgestart.

• Nieuwe vormen als iXperium implementatieteams en 
datateams zijn ontwikkeld en opgestart (onder meer in 
kader van de MBO Onderzoekswerkplaats.

Overkoepelend en verdiepend onderzoek
• In 2021 zijn twee wetenschappelijke artikelen gepu-

bliceerd, één naar aanleiding van het project iXpeditie 
Maatwerk en één vanwege een promotietraject over 
digitaal (leren) lezen. 

• Het kennisnetwerk van bij iXpact betrokken lectoren, 
practoren en hoogleraren is in 2021 diverse keren 
bijeen geweest en aan de slag geweest met de geza-
menlijke kennisagenda en de inventarisatie van kennis-
producten met betrekking tot gepersonaliseerd Leren 
met ict. 

• In de twee onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd 
Leren met ict (po en mbo) is gekoppeld aan de prak-
tijkontwikkeling verdiepend onderzoek gedaan naar 
onder andere zelfregulatie en motivatie, naar de ict- 
geletterdheid nodig voor gepersonaliseerd leren.  
Er zijn diverse (praktijk)publicaties verschenen.

• Studenten van de Master MOVEL legden de verbinding 
tussen praktijkinnovatie en onderzoek onder meer 
in de onderzoekswerkplaats po. Zij leverden kennis-
producten op. 

Resultaten
Ontwikkelingen in het netwerk

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst iXperium 
PO Arnhem met Flores, Delta Scholengroep, Proominent 
en de Onderwijsspecialisten ging begin 2021 in werking. 
In de zomer van 2021 stapte Proominent, zoals voorzien, 
uit deze samenwerking om de verbindingen in Ede in 
plaats van in Arnhem te gaan leggen.
 
Met de po-besturen iXperium Nijmegen (Conexus, 
St. Josephscholen, SPOG, Optimus, Groeisaam) herijkten 
we de ambities, op weg naar een vernieuwde samen-
werkingsovereenkomst eind 2022. Dit leidde tot een 
bouwstenennotitie waarmee de bestuurders met de 
programmamanagers het gesprek aangingen in de eigen 
organisatie. Eind september 2021 vond een inspirerende 
ontmoeting plaats met betrokkenen vanuit de besturen 
over de bouwstenen en de wensen ten aanzien van de 
samenwerking in iXperium-verband. 

In 2021 werden verkennende gesprekken gevoerd met 
Entrea, een stichting voor speciaal onderwijs, over de 
aansluiting bij iXperium Nijmegen. Entrea participeerde 
in 2021 al aan de monitor po om de beginsituatie in 
kaart te brengen. De resultaten zijn teruggekoppeld en 
vormen mede de basis voor de eigen ambities voor de 
samenwerking.

De iXperium-samenwerking met het Gelders MBO, in het 
kader van de Gelderse Professionaliseringsagenda, ging in 

2021 een nieuwe fase in met een meerjaren-vervolgover-
eenkomst (met ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Aventus, Graaf-
schap College, ROC A12, Yuverta en TGLO HAN), gericht op 
het versterken van de impact.

De iXperium-samenwerking in Amsterdam met de Mon-
tessorischolen, HvA en Breitner kwam in 2021 op stoom. 
Zo ook de samenwerking met de voor- en buitenschoolse 
kinderopvang KION (en ROC Nijmegen) in Nijmegen.

Competentieprofielen
• In 2021 werkten we in opdracht van de Versnellingsa-

genda Onderwijsinnovatie met ict HO, samen met de 
Vrije Universiteit Brussel, IVA Onderwijs aan het Raam-
werk Docentcompetenties HO. 

Monitor
• Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen bij elf 

po-besturen bij leraren van meer dan 200 scholen.
• Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen bij de 

leraren van vo-scholen in Amsterdam, Tongerlo en 
Bergen op Zoom.

• Instrument om digitale geletterdheid te meten bij leer-
lingen/studenten: ontwikkeld (met de OU) en ingezet 
in onderzoekswerkplaats po en ook voor het mbo drie 
modulen uitgewerkt in kader onderzoekswerkplaats 
mbo.

Professionaliseren en opleiden
• De eerste lichting studenten studeerde af aan de Master 

Movel met competenties Leren en lesgeven met ict op 
Masterniveau 

• Er zijn trainers geworven, aangesteld bij HAN Academy 
en ingewerkt voor de professionalisering in het project 
HAN Open Digital Horizons. 

• Trainingen leidinggevenden en verbinders zijn ontwik-
keld en uitgevoerd.
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We werken vanuit drie programmalijnen:
• Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonali-

seerd leren. 
• De organisatie van gepersonaliseerd leren op micro-, 

meso- en macroniveau. 
• Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deel-

nemers aan de digitale samenleving.

En met een integrale aanpak met acht ingrediënten: 

iXperium Centre of Expertise Leren met ict

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (verder: 
iXperium) is een missiegedreven netwerkorganisatie 
van onderwijsorganisaties (voorschools tot en met ho), 
leraren opleidingen en onderzoek. Het HAN-lectoraat 
‘Leren met ict’ is de lead kennispartner in dit netwerk en 
draagt zorg voor de totale coördinatie. 

De partners werken samen vanuit een gedeelde visie:
Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd 
leren in een door technologie ondersteunde sociale 
leeromgeving.

De missie is om bij te dragen aan gepersonaliseerd leren 
in een door technologie ondersteunde sociale leer-
omgeving, waarin:
• de lerende met zijn/haar leerbehoeften centraal staat,
• recht wordt gedaan aan verschillen in talenten en  

ontwikkelingsbehoeften van lerenden,
• gepersonaliseerde leerpaden/leerroutes worden  

gefaciliteerd waarin leven, leren en werken in een  
doorgaande lijn worden verbonden,

• ict-geletterde deelnemers worden opgeleid voor de 
snel veranderende digitale samenleving, die over de 
competenties en motivatie beschikken om zich een 
leven lang te blijven ontwikkelen.

iXperium verbindt hiertoe kennisontwikkeling, evidence 
informed praktijkontwikkeling en professionalisering; 
onderwijs aan lerarenopleiding en onderzoek. Het 
bereiken van impact staat voorop. De focus ligt op het toe-
rusten van aankomend en zittende leraren, van leiding-
gevenden en ondersteuners in het onderwijs. 

Kennisdeling 
• Ook in 2021 is door de iXperium betrokkenen een 

bijdrage geleverd aan vele congressen en conferenties, 
zijn online kennisevents en webinars georganiseerd.

• Er verschenen vele nieuwsberichten, kennisproducten 
en podcastst via de website en social media van 
iXperium. 

Vraagarticulatie
• Naar aanleiding van de monitor Leren en lesgeven 

met ict in het po en vo zijn er met de bestuurders, 
programma managers, mediamentoren, HR-managers 
en beleidsadviseurs ambitiegesprekken gevoerd.

• Ook met de betrokkenen binnen de academies van de 
HAN zijn ambitiegesprekken gevoerd naar aanleiding 
van de monitor. Daarbij zijn werkvormen ontwikkeld en 
uitgevoerd

• Eén van de werkvormen is de Grote Schoonmaak, waar-
bij opleidingsteams gestructureerd terugblikken op het 
afstandsonderwijs en samen bepalen wat ze niet meer 
willen, wat ze zeker willen behouden en wat ze door 
willen ontwikkelen en met welke ondersteuning.

Labs
• In de diverse iXperiumlabs zijn programma’s op afstand 

ontwikkeld en uitgevoerd.
• In samenwerking met KION en ROC Nijmegen (oplei-

ding pedagogisch medewerker) is in 2021 een verken-
ning gestart naar de contouren van een iXperiumlab 
voor de kinder- en buitenschoolse opvang.

EVIDENCE INFORMED ONTWIKKELEN EN 
IMPLEMENTEREN IN IXPERIUMTEAMS

GEDEELDE 
COMPETENTIEPROFIELEN

KENNISDELEN EN 
COMMUNITYVORMING   

MONITORING

OVERKOEPELEND EN 
VERDIEPEND ONDERZOEK

PROFESSIONALISERINGVRAAGARTICULATIE

IXPERIUMLABS
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(aanklikbaar)

Februari 2021
Start Project  
HAN Open Digital Horizons
HAN Open Digital Horizons (HODH) is het 
HAN-brede professionaliseringsprogramma 
over leren en lesgeven met ict. Het iXperium 
voert de projectleiding over dit project. Doel 
is het realiseren van een evidence-informed, 
inspirerend professionaliseringstraject om 
doordacht en doelmatig te leren werken aan 
duurzame onderwijsinnovatie met en over 
ict waarin studenten worden opgeleid in een 
hoge mate van ict-geletterdheid voor leven, 
leren en werken. Als start van HODH heeft het 
iXperium de monitor Leren en lesgeven met ict 
gedaan onder alle HAN-docenten. Op basis van 
deze beginmeting heeft iedere academie een 
terugkoppeling bestaande uit een rapportage, 
een infographic, toegang tot een portal met 
resultaten ontvangen. 
In 2021 vormde het voeren van ambitie-
gesprekken, waarin met iedere academie 
ambities voor de eigen academie werden 

geformuleerd, het startpunt voor het project. In 
de loop van 2021 zijn er vier trainers geworven 
en ingewerkt om samen met onderzoekers en 
specialisten van het iXperium professionalise-
ringsactiviteiten te ontwerpen, te ontwikkelen 
en uit te voeren om met de academies aan 
deze ambities te gaan werken. 

>  Lees meer over het project HODH

Neem voor meer informatie over dit project 
contact op met: Pieter van Rooij of Marijke Kral.

Ingrediënten
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https://www.han.nl/onderwijsondersteuning/leren-werken-met-ict/open-digital-horizons/
mailto:pieter.vanrooij%40han.nl?subject=HAN%20Open%20Digital%20Horizons%20%28HODH%29
mailto:marijke.kral%40han.nl?subject=project%20HODH


April 2021 
Onderzoek promovendus Manon 
Reiber in journal ‘Computers 
and Education’
In april verscheen het artikel “Digital reading 
in a second or foreign language: A systematic 
literature review” van promovendus Manon 
Reiber, Marijke Kral en Paulien Meijer (van 
de Radboud Docenten Academie) in het 
wetenschappelijke tijdschrift “Computers & 
Education”.
Manon Reiber is lerarenopleider bij de Master 
Leraar Engels. Dit is het eerste artikel in haar 
promotieonderzoek naar het vergroten van 
hogere-orde leesvaardigheden in een digitale 
leesomgeving bij het vak Engels. Het is een 
literatuurstudie naar wat er bekend is over 
lezen in een digitale omgeving in een vreemde 
taal. Manon onderzocht vragen als “Wat weten 
we over digitaal lezen een vreemde taal? Wat 
zijn belangrijke kenmerken van digitale lees-
omgeving zelf? Waarin verschilt zo’n omgeving 
van een papieren tekst die je leest? Wat komt 
er naar voren over de taken die je uitvoert om 
tekst te begrijpen? Wat zegt het over de lezers? 
En Wat doet de tekst met de lezers?”. In het 
artikel, dat met een creative commons licentie 
gratis te downloaden is, doet Manon een aan-

tal aanbevelingen voor vervolgonderzoek: leg 
meer nadruk op digitaal lezen in een tweede 
of vreemde taal, op de ‘affordances’ van een 
digitale omgeving voor het ontwikkelen van 
leesvaardigheid, en op de rol van de docent. 
Tevens pleit ze voor een breder perspectief en 
meer variatie in onderzoeksdesigns.
In het kader van het onderzoek heeft een 
aantal iXperiumdesignteams gewerkt aan leer-
arrangementen voor digitaal lezen bij Engels, 
in iXperium Roosendaal en bij scholen voor 
voortgezet onderwijs in Nijmegen.

>  Lees het interview met Manon Reiber.
>  Bekijk de pagina over het promotieonder-

zoek van Manon.
>  Lees het artikel (in het Engels).

Neem voor meer informatie over dit onderzoek 
contact op met: Manon Reiber.

Ingrediënten

Start vanaf april 2021 
Spelend en ontdekkend 
leren met ict bij KION en 
innovatienetwerk KEI
Binnen dit project is een professionaliserings-
traject ontwikkeld waarin pedagogisch mede-
werkers aan de slag gaan met de competenties 
voor ‘spelend en ontdekkend leren met ict’. De 
professionalisering is praktijkgericht, waardoor 
pedagogisch medewerkers direct aan de slag 
kunnen gaan en technologieën uit kunnen 
proberen in hun eigen praktijk. Hierop is geza-
menlijk gereflecteerd. Daarnaast hebben de 
pedagogisch medewerkers meegebouwd aan 
een database van handleidingen die andere 
pedagogisch medewerkers van KION ook 
kunnen gebruiken. Met als doel om anderen 
te inspireren, zodat niet iedereen het wiel 
opnieuw hoeft uit te vinden en duurzaam om 
te gaan met personeel en ideeën. Binnen de 
professionalisering is niet alleen ruimte voor 
pedagogisch medewerkers, maar ook voor 
pedagogisch coaches, die via train-de-trainer 
zichzelf de stof eigen kunnen maken en de 
professionalisering daarna zelf kunnen geven.

>  Lees meer over KION Early childhood  
Innovation center (KEI) op iXperium

>  Website van het KEI innovatienetwerk
>  Filmpje over spelend en lerend ontdekken 

van KION
>  Het project Spelend en ontdekkend leren 

met ict bij KION op iXperium
>  Artikel over professionalisering van mede-

werkers van KION

Dit project maakt deel uit van het 
KEI-samenwerkingsverband.

Neem voor meer informatie over dit traject 
contact op met: Tanja van Grinsven

Ingrediënten
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https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/promoties/manon-reiber/interview-manon-reiber/
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https://www.ixperium.nl/professionalisering-medewerkers-van-kion/
https://www.ixperium.nl/professionalisering-medewerkers-van-kion/
mailto:tanja.vangrinsven%40han.nl?subject=Spelend%20en%20ontdekkend%20leren%20met%20ict%20bij%20KION%20en%20innovatienetwerk%20KEI


10 mei 2021
College van Bestuur HAN 
bezoekt iXperiumlab
Maandag 10 mei bezochten de leden van het 
College van Bestuur van de HAN, medewerkers 
en studenten van Academie Educatie in het 
gebouw van de HAN Pabo in Arnhem. Uiter-
aard maakten ze ook kennis met vertegen-
woordigers van het iXperiumlab.

Lector Marijke Kral liet zien hoe het iXperium-
lab samenwerkt in de driehoek en vanuit de 
drie programmalijnen. Partners Sylvia Veltmaat 
(Flores Onderwijs) en John Schobben (Koning 
Willem I College, voorheen ROC de Leijgraaf) 
vertelden op film wat voor hun de kracht en 
het belang is van de samenwerking in het 
iXperium. Studenten van de HAN Pabo lieten 
de drie CvB-leden zelf ervaren waar leerlingen 
en hun leraren in het iXperiumlab Arnhem 
mee werken. Bridget Kievits ontdekte bijvoor-
beeld hoe leerlingen zelf een robot bouwen en 
programmeren met Lego Mindstorm of Lego 
Wedo. Tegelijkertijd vertelde student Tessa  
hoe zij als student verschillende media en 

technologie inzet. Soms neemt ze haar stage-
klas mee naar het iXperiumlab Arnhem, een 
andere keer neemt ze materialen mee naar 
haar stageschool. “In de evaluatie van mijn 
stages vinden de leerlingen dat altijd het leukst 
dat ik ze meenemen naar het iXperiumlab”.

>  Lees het nieuwsartikel over het bezoek. 

Neem voor meer informatie over het bezoek 
contact op met: Marijke Kral.

Ingrediënten

19 april 2021
Team Blikfit wint 3e prijs core 
values bij FLL Benelux
Het team van basisschool DaVinci uit Zevenaar 
heeft de 3e prijs gewonnen bij de BeNeLux 
First Lego League in de categorie Core Values. 
Het team won de prijs voor de hechte wijze 
waarop zij samengewerkt hebben, elkaar heb-
ben gemotiveerd, leerden van en met elkaar en 
zich niet lieten tegenhouden door de uitdagin-
gen die het leren op afstand hen bood.
Eerder had het team al de regiofinale gewon-
nen. Die moest vanwege Corona online 
plaatsvinden via Microsoft Teams. De juryleden 
zaten thuis en de leerlingen namen hen soms 
letterlijk met laptop en al door de school mee, 
presenteerden hun resultaten en lieten de jury-
leden via de camera meekijken terwijl de door 
hen ontwikkelde robot opdrachten uitvoerde.
De regiofinale wordt jaarlijks georganiseerd 
door een samenwerking van het Junior Tech-
novium, de HAN Pabo en onderzoekers van het 
iXperium.

Meer weten over de First Lego League?
>  Bekijk het leerarrangement
>  Lees de de blogberichten
>  Ga naar de pagina van de First Lego League 

voor meer informatie.

Neem voor meer informatie over First Lego 
League contact op met: Petran Meertens

Ingrediënten
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https://www.davincizevenaar.nl/
https://www.ixperium.nl/ixperiums/programma/first-lego-league
https://www.ixperium.nl/tag/firstlegoleague
https://firstlegoleague.nl/
mailto:petran.meertens%40han.nl?subject=meer%20informatie%20over%20First%20Lego%20League


2 juni 2021
Eindelijk weer studenten in 
iXperiumlab Arnhem
Nadat het lab van iXperium Arnhem vanwege 
Corona tijdelijk de deuren moest sluiten had-
den we in juni 2021 eindelijk weer een groep 
studenten op bezoek. Alle studenten van HAN-
Pabo die in februari 2012 waren gestart met de 
opleiding maakten kennis met de mogelijkhe-
den van het iXperiumlab in Arnhem. Wat kun je 
er doen, welke devices zijn beschikbaar en kun 
je eventueel lenen, en wie kun je bijvoorbeeld 
om advies vragen. De studenten kregen de 
opdracht alle devices zelf te ervaren met twee 
vragen in het achterhoofd: Wat is je persoonlijk 
favoriete device? En welke meerwaarde zie je 
bij devices voor leerlingen in het basisonder-
wijs. De studenten waren enthousiast over de 
verschillende VR-brillen en over het pizzaspel 
van OSMO. Meerwaarde voor kinderen zagen 

ze vooral bij de verschillende OSMO-spellen, 
de software van Prowise en bij de inzet van 
Virtual Reality voor bovenbouwgroepen.

>  Meer informatie over het iXperiumlab 
Arnhem.

Neem voor meer informatie over de mogelijk-
heden bij het iXperiumlab Arnhem contact op 
met: Jaap Dekker

Ingrediënten
18 mei 2021 
Virtual Reality als medicijn  
of therapie
Op 18 mei was de online conferentie Tech-
nology Talks van iXperium Health waaraan 
bijna vierhonderd studenten, medewerkers 
van de HAN en externe relaties deelnamen. 
Hoofdspreker Brennan Spiegel, director of 
Health Services Research voor het academisch 
ziekenhuis Cedars-Sinai in Los Angeles, gaf 
vanuit de Verenigde Staten een lezing. Een 
panel bestaande uit een ervaringsdeskundige 
en experts ging met elkaar in gesprek over de 
inzet van VR in zorg en welzijn.
Spiegel nam het publiek in hoog tempo mee 
langs voorbeelden waar Virtual Reality wordt 
ingezet als medicijn of therapie. Met behulp 
van VR kun je niet alleen de menselijke geest 
beïnvloeden maar ook de gezondheid van 
mensen. Mensen reageren op verschillende 
manier: er is een cognitieve ervaring, een 
sensorische of een affectieve ervaring. Je kunt 
VR dus met verschillende doelen inzetten. 
Soms leidt het af van pijn, bijvoorbeeld tijdens 
het verwisselen van verband bij mensen met 
brandwonden of het kan een saaie dag in het 

ziekenhuis leuker maken, een patiënt helpen 
ontspannen, en nog veel meer. In het panel-
gesprek ging het onder andere over de moge-
lijkheden van therapie vanuit huis, de voor en 
nadelen van VR, ethische aspecten, de vraag 
wie het gaat betalen en de invloed van deze 
inzichten op het hbo-onderwijs.

>  De complete lezing kun je terugkijken  
op de site.

>  Lees meer over iXperium Health.

Meer informatie over iXperium Health bij: 
Miriam Reelick

Ingrediënten
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Zomer 2021 
Fase 3 samenwerking iXperium 
en Gelderse mbo's gestart
Sinds 2016 werken de Gelderse mbo- 
instellingen, de tweedegraads leraren-
opleidingen van de HAN en het iXperium in  
het kader van de Gelderse Professionaliserings-
agenda nauw samen op het thema Leren met 
ict. In fase 1 en 2 van het programma is de 
basis gelegd voor het bereiken van de geza-
menlijke doelen: 
• Onderwijsprofessionals in mbo-instellingen 

en aankomende mbo-docenten aan de lera-
renopleidingen van de HAN zijn aantoon-
baar competent in leren en lesgeven met  
n over ict. 

• Ict wordt effectief ingezet om recht te doen 
aan verschillen tussen studenten.

Fase 3, die gestart is in de zomer van 2021, is 
gericht op het versterken van de impact in de 
instellingen en opleidingen.
De aanpak (zie afbeelding) voorziet in een 
breedtestrategie gericht op impact, door-
werking en bereik. Daartoe gaan we aan de 
slag met de inbedding in beleid en organisatie 
bij elke instelling, het versterken van de kennis-
groep, raamwerk voor en de uitvoering 

docentprofessionalisering, professionalisering 
van leidinggevenden, verbinders en i-coaches, 
de (door)ontwikkeling van labs, de versterking 
van kennisdeling en communityvorming. De 
dieptestrategie is gericht op het evidence-in-
formed ontwikkelen en implementeren van 
nieuwe praktijken (onderwijsinnovatie met ict) 
en nieuwe kennis en instrumenten, passend 
bij de inhoudelijke ambities en vraagstukken 
van de partners. Thema’s die we hier oppakken 
zijn: gepersonaliseerd leren met ict, ict-gelet-
terdheid van mbo-studenten, de didactiek van 
blended learning.

>  Lees meer over de samenwerking Gelderse 
mbo’s.

Neem voor meer informatie over de iXperium-
samenwerking Gelderse mbo's contact op met: 
Bas Kurver.

Ingrediënten

10 juni 2021
Monitor Leren en lesgeven met 
ict uitgevoerd in het po
Hoe wordt ict ingezet in het primair onderwijs 
en welke ontwikkelingen zien we hierin? Het 
iXperium geeft met een periodieke ‘moni-
tor Leren en lesgeven met ict’ een overzicht 
van het niveau van de competenties en van 
het feitelijk lesgeven met ict. De meting is in 
2021 uitgevoerd en de resultaten zijn in 2022 
gepubliceerd. Bas Kurver, senior onderzoe-
ker, vertelt: “Tijdens corona moesten scholen 
plots over naar online lessen, tijdelijk gaf dat 
een boost aan het ict-gebruik, maar het heeft 
leraren ook geleerd dat ze nooit meer volledig 
online onderwijs willen. Gedeeltelijk online 
zien ze wel zitten”. De monitor laat ook zien 
dat het palet van in te zetten ict-middelen voor 
veel leraren niet breed is. Bas: “Omdat leraren 
ict verschillend inzetten, is het bij professiona-
lisering van belang om op maat aan te sluiten 
bij hun behoeften".

Uit het rapport blijkt verder dat ict-professio-
nalisering bij één of enkele personen binnen 
een school niet automatisch leidt tot een 
schoolbrede ontwikkeling “Leren met ict is niet 
besmettelijk”, aldus Bas. “Het is van belang om 
ook de leraren die weinig doen met ict en zich 
minder competent voelen te stimuleren om 
de eigen ontwikkeling op dit gebied ter hand 
te nemen, individueel of samen met het team. 
Daarnaast kan het lonen om op school meer 
aandacht te besteden aan het actief delen van 
de opgedane kennis en ervaring”.

>  Lees het nieuwsartikel over de meting. 
> Download het rapport.

Neem voor meer informatie over de Monitor 
Leren en lesgeven met ict contact op met: Bas 
Kurver of Carolien van Rens

Ingrediënten
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15 september 2021 
Eerste studenten master  
Ontwerpen van Eigentijds Leren  
ontvangen diploma
15 september ontvingen de eerste studenten 
van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren 
(MOVEL) hun diploma. De master is tot stand 
gekomen middels een samenwerking tussen 
Stichting Groeisaam, Stichting Primair Onder-
wijs Groesbeek (SPOG), Optimus Onderwijs, 
Flores Onderwijs, de HAN lerarenopleidingen 
(HAN Pabo en de Tweedegraads Lerarenoplei-
dingen) en de HAN-lectoraten Leren en lesge-
ven met ict, Meervoudige Professionaliteit van 
Leraren en Eigentijds Beoordelen en Beslissen. 
Leraren uit het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, mbo en hbo kunnen aan de master 
deelnemen. De master speelt in op de sterke 
behoefte aan meer kennis over onderwijsver-
nieuwing, stuurkracht van de leraar, omgaan 
met diversiteit, gepersonaliseerd leren en de 
rol van ict daarbij. Deze bijzondere opleiding 
is een mooi voorbeeld van een krachtige 
samenwerking in de driehoek onderwijs-oplei-
ding-onderzoek. Lector Marijke Kral en Helma 
Oolbekkink, lector en Academic Director van 
MOVEL, gaven de net afgestudeerde leraren 
mee: “Wees trots op jezelf. Jullie ontvangen 

naast je masterdiploma ook een certificaat dat 
je op masterniveau competent bent met Leren 
met ict, en dat is uniek in Nederland. Je bent 
niet opgeleid om adviseur te worden maar 
om zelf ict pedagogisch en didactisch ict in te 
zetten in je onderwijs. Jullie leiden leerlingen 
op die ict-geletterd zijn.”

>  Meer informatie over de Master Ontwerpen 
van Eigentijds Leren.

>  Zelfsturing van leerlingen en leergesprekken 
vanuit data – ervaring van een student.

Neem voor meer informatie over de master-
compenties leren en lesgeven met ict in de 
master Movel contact op met: Marijke Kral of 
Pierre Gorissen.

Ingrediënten

Start vanaf september 2021 
SPRONG iXpact 
Professionaliseringstrajecten 
voor ‘Verbinders’ en 
‘Leidinggevenden’’
Het iXpact consortium heeft als doel om 
sectoroverstijgend (po, po, vo, mbo, hbo) 
de aanwezige kennis op het gebied van 
gepersonaliseerd leren met ict te bundelen, 
te verbinden en verder uit te bouwen. Met een 
landelijke, sectoroverstijgende structurele 
kennisinfrastructuur wil het consortium de 
onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter 
voeden. Het consortium wordt mede mogelijk 
gemaakt door een SPRONG-subsidie. Binnen 
het consortium zijn twee professionalise-
ringstrajecten ontwikkeld op het gebied van 
gepersonaliseerd leren met ict. Een traject 
richt zich op de ‘Verbinders’ binnen onderwijs-
organisaties en hun rol in de verbinding tussen 
onderwijspraktijk, onderzoek en beleid. Het 
andere traject richt op leidinggevenden en de 
manier waarop zij sturing kunnen geven aan 
onderwijsinnovatie met ict. De deelnemers van 
de eerste lichting waren afkomstig van de HAN, 
Yuverta, Rijn-IJssel, De Onderwijsspecialisten 
(Briant College, Gentiaan College en Lichten-
beek), Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

(SPOG), Stichting Proominent en Groeisaam 
Primair Onderwijs. Ze maakten gebruik van 
de ruimte voor maatwerk en het van en met 
elkaar leren door de verschillende onderwijs-
sectoren heen. 
Loes Hendriks (beleidsadviseur onderwijs 
Yuverta): “Ik was al verbinder tussen onderwijs 
en beleid, met deze professionalisering leer ik 
hoe ik daar ook onderzoek aan toevoeg.”

Lees meer:
• Over het project iXpact
• Over het onderdeel professionalisering 

binnen iXpact
• Over het belang van een 

professionaliseringstraject
• De rolomschrijving van Verbinders

Meer informatie over de professionalise-
ringstrajecten: Tanja van Grinsven en Pierre 
Gorissen.

Ingrediënten
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29 september 2021 
Ontwerpsessie bouwstenen 
iXperium Nijmegen
Het thema leren en lesgeven met ict is urgenter 
dan ooit. Zeker in de tijd van de lockdowns 
merkte iedereen in het onderwijs het grote 
belang van de inzet van ict. De iXperiumhub 
Nijmegen wil haar ambities op dit thema ver-
groten. Om deze ambitie praktisch in te vullen 
kwam een groep van zeventig bestuurders, 
schoolleiders, leraren, onderzoekers, oplei-
ders en ondersteuners bij elkaar. Bas Kurver 
gaf een presentatie over de monitor Leren 
en lesgeven met ict voor primair onderwijs. 
Daarna verkenden de deelnemers in groepen 
wat er nodig is om doelen te bereiken. Door 
de gemengde groep van bestuurders, leraren, 
opleiders en onderzoekers ontstonden er 
mooie gesprekken. Soms weten directeuren 
en leraren niet wat er nu echt gebeurt in de 
lerarenopleidingen, weten opleiders niet welke 
kennis en producten uit onderzoek komen of 
weten onderzoekers niet altijd hoe de praktijk 
er dan uitziet. In de samenwerking gaan we 
bijvoorbeeld op zoek naar manieren om

kennis over en weer beter te ontsluiten, om de 
community meer vorm te geven en een cultuur 
te creëren waarin je als (aankomend) leraar of 
schoolleider vragen kan stellen en mag experi-
menteren. Partners kijken ook hoe ze vanuit de 
eigen organisatie leraren kunnen stimuleren en 
faciliteren.

>  Lees het artikel over de sessie.
>  Lees meer over het iXperiumlab Nijmegen.
>  Lees de Monitor Leren en lesgeven met ict in 

het po.

Neem voor meer informatie over de sessie 
contact op met: Bertwin Dijk

Ingrediënten

20 september 2021
Nieuwe samenwerkings
convenant iXperium Arnhem
Voor iXperium Arnhem hebben de samen-
werkingspartners Delta Scholengroep, Flores 
Onderwijs, Stichting Proominent, de Onder-
wijsspecialisten, HAN Pabo en het lectoraat 
Leren met ict van de HAN een nieuw samen-
werkingsconvenant voor vier jaar getekend. 
iXperium Arnhem was het eerste samenwer-
kingsverband in het netwerk van het iXperium 
en bestaat nu tien jaar. Binnen het convenant 
Leren en lesgeven met ict stimuleert de 
driehoek (onderwijs, opleiden en onderzoek) 
het leren en ontwikkelen van (toekomstige) 
leraren en leidinggevenden op het vlak van ict, 
zodat zij ict, onlosmakelijk verbinden met hun 
onderwijs, leren inzetten als middel en doel in 
hun lessen. De partners streven naar een opti-
male onderwijskwaliteit mede door de inzet 
van ict, zodat leerlingen profiteren van het 
aanbod en op deze manier worden voorbereid 
op de (digitale) samenleving.

>  Lees meer over iXperium Arnhem.

Neem voor meer informatie over deze samen-
werking contact op met: Bertwin Dijk.

Ingrediënten
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12 oktober 2021 
iXpeditie Maatwerk:  
Serious game voor integreren 
ict in het onderwijs
De serious game iXpeditie Maatwerk biedt een 
simulatie van de onderwijspraktijk en helpt 
onderwijsprofessionals bij het integreren van 
ict in hun onderwijsprogramma. Het is een 
teamspel, waarbij een schoolteam oplossin-
gen bedenkt voor hulpvragen van virtuele 
leerlingen. Het betreft een hybride spel; een 
combinatie van een digitale spelomgeving en 
face to face-elementen. De game is ontwik-
keld in samenwerking met leerkrachten van 
partnerscholen, docenten van de HAN Pabo, 
de HAN Academie IT en Mediadesign (AIM) en 
onderzoekers van het iXperium.

Anne-Marieke van Loon: “We gingen uit van 
de vraag: ‘Hoe kun je maatwerk leveren aan 
leerlingen?’. Na de eerste praktijkgerichte 
onderzoeken die we gedaan hebben blijkt 
dat de game zorgt voor een grotere bewust-
wording bij onderwijsprofessionals van de 
samenhang tussen gepersonaliseerd leren en 
ict. Deelnemers denken na over hun eigen rol 
daarin en gaan aan de slag met het inhoudelijk 
vormgeven van ict in hun eigen school. Er is 
veel behoefte aan verdere professionalisering 
op dit gebied. Als follow-up activiteit kunnen 

leraren een mediamentor van het iXperium om 
advies vragen over de verschillende toepas-
singen van ict in hun dagelijkse praktijk.” Het 
onderzoek is een RAAK-project en medegefi-
nancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO).

>  Lees meer over het project iXpeditie 
Maatwerk.

Neem voor meer informatie over het project en 
de game contact op met: Kirsten de Ries

Ingrediënten
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Plannen voor 2022
We hopen allereerst dat 2022 het jaar wordt waarin we 
weer volop aan de slag kunnen met activiteiten in de 
iXperiumlabs, met inspirerende ontmoetingen en kennis-
deelevents en dat we weer veel meer live kunnen samen-
werken in de driehoek. 

Voor 2022 staan voorts verschillende dingen op de rol:
1 We gaan met de stakeholders in en extern in gesprek 

over de begin 2022 beschikbare resultaten en aanbe-
velingen van de Katapult Peerreview. 

2 We verwerken dat in het vernieuwde businessplan 
voor de periode 2023-2027.

3 We organiseren waar mogelijk een groot iXperium- 
netwerkevent, en anders een aantal kleinere, maar 
zullen in elk geval de ontmoetingen faciliteren.

4 We bouwen verder aan ons netwerk met onder-
wijspartners, lerarenopleidingen en onderzoeks-
partners, specifiek verstevigen we de relatie met 
practoraten in het mbo en collegalectoren.

5 We werken aan een samenwerkingsovereenkomst met 
Entrea.

6 We werken met de Nijmeegse partners aan een ver-
nieuwde samenwerkingsovereenkomst voor 2023-
2027.

7 We werken aan geactualiseerde competentieprofielen 
en gedragsindicatoren voor leraren, leidinggevenden 
en ondersteuners in alle sectoren.

8 We verstevigen de onderwijs- en begeleidingsactivi-
teiten op de lijn Leren en lesgeven met ict in de Master 
Movel.

9 We bouwen (allereerst in de HAN in HAN Open Digital 
Horizons en met de MBO-partners) aan een evidence 
informed professionaliseringsaanpak waarbij de uit-
voering door de partners zelf wordt gedaan.

10 We voeren de docentenmonitor in samenwerking 
met OCenW, de MBO Raad, Doorpakken op Digita-
lisering voorjaar 2022 landelijk uit en ontwikkelen 

daarvoor zowel de portal als de (ondersteuningsin-
strumenten) voor de terugkoppeling door.

11 We ontwikkelen een zelfscan voor leerlingen en 
studenten voor hun digitale geletterdheid en zetten 
die in elk geval uit in het hbo (HAN Open Digital Hori-
zons) en Gelders mbo.

12 We versterken de activiteiten op digitale geletterd-
heid, datavaardigheid (studenten en docenten) en AI.

13 We ronden de onderzoekswerkplaats Gepersona-
liseerd Leren met ict PO af, met publicaties, zowel 
praktijkgericht als wetenschappelijk samen met de 
OU, en kennisdeelbijeenkomsten.

14 We werken met de po-partners en de OU aan een 
vervolg met een vervolgaanvraag op de onderzoeks-
werkplaats.

15 We leveren met de Kennistafel Gepersonaliseerd 
leren met ict PO casestudies en een kennisagenda op

16 Ook de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonali-
seerd Leren met ict nadert in 2022 de afronding. We 
werken voort met de implementatieteams en we 
brengen de overkoepelende opbrengsten van vier 
jaar onderzoekswerkplaats in kaart. 

17 We onderzoeken de mogelijkheden voor een vervolg 
met het mbo, samen met de mbo-partners, OCenW, 
MBO Raad en MBO Digitaal.

18 We versterken de organisatorische inbedding in 
de Academie en de HAN, in het licht van de HAN 
Organisatie ontwikkeling.

Het wordt een mooi jaar! 

15 Plannen voor 2022
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Bijlagen Organisatie

iXperium Centre of Expertise Leren met ict is een lande-
lijke netwerkorganisatie onder de vlag van de HAN waarin 
onderzoek, lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk 
samenwerken op het gebied van Leren met ict.

We zijn een kennisintensief, missiegedreven netwerk. 
De focus ligt op het bouwen aan gepersonaliseerd leren 
met ict en digitale geletterdheid. Het lectoraat Leren met 
ict van de HAN is de lead kennispartner in dit netwerk 
en is ondergebracht bij de Academie Educatie, met Aly 
Smelt-Medendorp als Academiedirecteur. De lector Leren 
met ict, Marijke Kral, is verantwoordelijk voor het inhou-
delijke beleid van het iXperium en de functionele aanstu-
ring van het kernteam (ca 15 fte).

De samenwerking tussen de partners van het iXperium 
is vastgelegd in diverse meerjaren samenwerkingsover-
eenkomsten tussen de HAN (Academie en Lectoraat) 
en regionale en/of sectorale onderwijspartners. Elk van 
deze samenwerkingen heeft een stuurgroep bestaande 
uit bestuurlijke vertegenwoordiging uit het onderwijs 
(voorzitter), de (associate) lector Leren met ict en waar de 
Academie een actieve rol speelt een vertegenwoordiger 
namens de Academie.

Voorts is voor elk langlopend, groter gesubsidieerd onder-
zoeksproject een stuurgroep ingesteld. De subsidiegever 
(bijv. NRO, RAAK/SIA) vereist een stuurgroep met verte-
genwoordiging van alle partners.

Strategisch Stakeholders Overleg
Op strategisch niveau is er twee keer per jaar overleg 
tussen de partners in het strategisch stakeholders overleg 
(SSO). Vanuit de HAN hebben daarin de lector en de  
academiedirecteur zitting. Het SSO bestond in 2021 uit  
de volgende bestuurders:

Leden Functie

Sylvia Veltmaat (voorzitter) Bestuurder Flores

Harrie van de Ven Bestuurder Optimus

Ton Leeggangers Bestuurder KION

Yvonne Kops Bestuurder Vereniging OMO

Alle van Steenis Bestuurder Montessori 
Scholengemeenschap 
Amsterdam

Ben Geerdink Bestuurder Rijn IJssel

Elke Oegema Bestuurder ROC Nijmegen

Peer van Summeren Bestuurder ROC De Leijgraaf

Ramon Puras Directeur Educatieve Faculteit 
Hogeschool van Amsterdam

Aly Smelt Directeur Academie 
Educatie HAN
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NetwerkpartnersRaad van Advies
Het iXperium heeft een Raad van Advies bestaande uit 
wetenschappers uit het relevante kennisdomein en verte-
genwoordigers vanuit de landelijke brancheorganisaties 
uit het onderwijswerkveld (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad) 
en Surf. De Raad van Advies komt twee tot drie keer per 
jaar bijeen, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de 
koers, inhoud en impact van het iXperium alsmede over 
de langlopende projecten. De Raad van Advies werd in 
2021 vertegenwoordigd door:

Leden Functie

Joke Voogt Emeritus hoogleraar ICT & 
Curriculum Universiteit van 
Amsterdam

Rob Martens Hoogleraar 
onderwijswetenschappen en 
coördinator onderzoek Open 
Universiteit, Nivoz

Perry den Brok Hoogleraar Educatie- en 
Leerwetenschappen 
Wageningen University & 
Research

Christien Bok Innovatiemanager ict en 
onderwijs SURF

Nienke van der Steeg Domeinregisseur PO-Raad

Erika Diender Vice-voorzitter VO-raad

Erwin Pierik Manager Strategie & Onderwijs 
/ Bedrijfstakgroepen MBO Raad
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Overzicht netwerkpartners 2021

Sector  Samenwerkingsverband  Onderwijspartners 

Voorschoolse educatie & 
buitenschoolse opvang 
(Voorschools & BSO) 

iXperium KION  • KION,  
• ROC Nijmegen,  
• HAN Associate degree Pedagogisch 

Educatief Professional (Ad PEP) 
• HAN Pedagogiek 

Speciaal Onderwijs (SO)    • De Onderwijsspecialisten 
• Entrea Lindenhout 

Primair Onderwijs (PO)  iXperium Arnhem  • Delta Scholengroep,
• Proominent,
• Flores onderwijs, 
• de Onderwijsspecialisten,  
• HAN Pabo 

iXperium Roermond  • Stichting Swalm & Roer, 
• De Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) ,
• Gemeente Roermond

iXperium Nijmegen  • Stichting Primair Onderwijs 
Groesbeek (SPOG), 

• Groeisaam Primair Onderwijs, 
• Optimus Primair Onderwijs, 
• Stichting Conexus,  
• St. Josephscholen, 
• HAN Pabo 

Onderzoeks-werkplaats 
GPL PO 

• Delta Scholengroep, 
• Flores onderwijs, 
• de Onderwijsspecialisten,  
• Stichting Primair Onderwijs 

Groesbeek (SPOG), 
• Groeisaam Primair Onderwijs, 
• Optimus Primair Onderwijs, 
• Stichting Conexus,  
• HAN Pabo 

Sector  Samenwerkingsverband  Onderwijspartners 

Voortgezet Onderwijs (VO)  iXperium Amsterdam  • Montessori Scholengemeenschap 
Amsterdam (MSA), 

• Breitner Academie, 
• Hogeschool van Amsterdam 

iXperium Roosendaal   • OMO scholengroep Tongerlo 

Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO) 

iXperium Gelderse 
MBO’s 

• Aventus,  
• Yuverta (voorheen Helicon),  
• Rijn IJssel,  
• ROC A12,  
• Graafschap College, 
• ROC Nijmegen, 
• HAN Tweedegraads 

lerarenopleidingen 

Onderzoeks-werkplaats 
GPL MBO 

• Koning Willem I College (voorheen 
ROC De Leijgraaf) 

• Summa College  
• Graafschap College 
• Rijnijssel 
• Mediacollege Amsterdam 
• HAN Tweedegraads 

lerarenopleidingen 

iXperium Oss  • Koning Willem I College (voorheen 
ROC De Leijgraaf) 

• HAN Tweedegraads 
lerarenopleidingen 

Hoger Beroepsonderwijs 
(HBO) 

HAN Open Digital 
Horizons (HODH) 

• Alle 14 academies van de HAN 

iXperium Health  • HAN Academie Gezondheid en 
Vitaliteit (AGV) 

• HAN Academie Mens en Maatschappij 
(AMM) 

• HAN Academie Paramedische Studies 
(APS) 

• HAN Academie Sport en Bewegen 
(ASB)
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Landelijke en regionale  
vertegenwoordiging en partners
Naast de onderwijspartners en kennispartners werk het 
iXperium samen met een groot aantal andere partners, 
zoals de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad.
Het iXperium is vertegenwoordigd in landelijke ontwikke-
lingen en programma’s zoals het Versnellingsplan Hoger 
Onderwijs, MBO Digitaal, MBO 2030, Doorpakken op  
Digitalisering MBO, de Nederlandse AI Coalitie en  
Curriculum.nu. Het iXperium werkt vanzelfsprekend 
samen met Kennisnet en SURF en is regelmatige 
gesprekspartner van OCW.
Binnen iXperium Roermond participeert de gemeente 
Roermond, binnen de AI Hub Oost Onderwijs wordt 
samengewerkt met Oost NL en Topicus.

iXperium Health
iXperium Health werkt samen en doet onderzoek met  
professionals uit het werkveld, studenten en (docent)
onderzoekers naar de rol en mogelijkheden van techno-
logie in de zorg en welzijn. Met behulp van een aantal 
externe partners worden bestaande onderzoekslijnen 
naar technologie in de zorg en welzijn gebundeld en 
uitgebreid. iXperium Health werkt structureel samen 
met Siza, Pluryn, RIBW Nijmegen & Rivierenland en het 
Radboudumc. Vanuit de HAN zijn er vier academies 
betrokken.

Verbinding met practoraten en lectoraten
In 2021 is de samenwerking met de practoraten en lecto-
raten versterkt. Het betreft de samenwerking en verbin-
ding met lectoraten of practoraten zoals het practoraat 
Innovatiesucces in het mbo van het Koning Willem I  
College, het practoraat gepersonaliseerd leren bij het 
VISTA College, het practoraat effectieve didactiek bij 
het Summa College, het practoraat Mediawijsheid bij 
het Mediacollege Amsterdam, het lectoraat Onderwijs-
innovatie en ICT van Hogeschool Windesheim, het  
lectoraat Didactiek van de Bètavakken bij de  
Hogeschool van Amsterdam. 
Ook HAN-lectoraten die binnen het thema actief zijn, 
zoals het lectoraat Networked Applications, het lectoraat 
Model-based Information Systems en het lectoraat  
Innovatie in de Care zijn kennispartners van het iXperium. 

Partners hoger onderwijs
•  Hogeschool inHolland
• Hogeschool PXL Hasselt
• Hogeschool van Amsterdam
• Hogeschool Windesheim
• IVA Onderwijs
• Open Universiteit
• Radboud Universiteit
• Technische Universiteit Eindhoven
• Tilburg University
• Vrije Universiteit Brussel
• Universiteit van Amsterdam
• Universiteit Utrecht
• Wageningen University & Research
• University of Wollongong, Australia

De mate van betrokkenheid van deze partners bestaat 
uit actieve betrokkenheid binnen netwerken, projec-
ten en onderzoekswerkplaatsen (zoals bijvoorbeeld de 
Open Universiteit en Tilburg University), begeleiding van 
promovendi, gezamenlijke publicaties of deelname in de 
Raad van Advies van het iXperium.
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Projecten in werving:
• Motivate2Learn (Radboud Universiteit (Donders  

Instituut), groot consortium, iXperium/CoE in twee 
werkpakketten, ict en motivatie)

• Mirrorme@work (Raak Pro), partner OU en mbo-  
partners iXperium

• Nationaal Onderwijslab AI (Groeifondsaanvraag 
funderend)

• Landelijke monitor MBO

Projecten

Lopende projecten:
• AllYouCanLearn (RIF) (2017-2021)
• Empower2Learn (Erasmus+) (2019-2022)
• iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd 

leren met ict PO (NRO) (2018-2022)
• MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren 

met ict (NRO) (2018-2023)
• iXpact, netwerk gepersonaliseerd leren met en over ict 

(SPRONG, SIA/NRO) (2020-2024)
• Professioneel leren en ontwikkelen van docenten HO 

(NRO)
• Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering 

in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie 
met ict (Versnellingsplan/SURF)

• Raamwerk voor docentcompetenties voor 
onderwijs innovatie met ict in het hoger onderwijs 
(Versnellingsplan/SURF)

• HAN Open Digital Horizons (2021-2025) (HAN)
• Competentiescan schoolleiders Dynamiek Scholen-

groep (Sg Dynamiek)
• Beter leren door beter slapen (RAAK) (GGM, partner)
• Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict (PO-Raad, 

NRO)
• Design Your Life (RAAK)
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Overzicht publicaties in 2021

Bakker, M., Van Rens, C., Kurver, B., Kooi, R. & Kral, M. (2021). Leren en lesgeven met ict in de Academie Educatie. Meting 2020.  
Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Download de publicatie. 

De Ries, K.E., Schaap, H., Van Loon, M.J.A.P., Kral, M.H. & Meijer, P.C. (2021). A literature review of open-ended concept maps as a research 
instrument to study knowledge and learning. Quality & Quantity Download de publicatie (Engelstalig).

Hulsen, M., Horvers, A. & Uerz, D. (2021). Spelend en ontdekkend leren met ict in de kinderopvang. Startnotitie.  
Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Download de publicatie.

Kooi, R., Korte, K de., Kurver, B., Kral, M., Bakker, M. & Rens, C. van (2021). Leren en lesgeven met ict bij de HAN. Meting 2020.  
Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Download de publicatie. 

Reiber-Kuijpers, M., Kral, M.H. & Meijer, P.C. (2021). Digital reading in a second or foreign language: A systematic literature review. 
Computers & Education 163 
Download de publicatie (Engelstalig). 

Van der Neut, I., Hulsen, M., Gorissen, P. & Kral, M. (2021). MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict (Opbrengsten uit 
jaar 1 en 2). Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Download de publicatie.

Van Loon, A.-M., Kooi, R., Van der Neut, I. & Kral, M. (2021). Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Ambities en beginsituatie van  
de scholen in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO. Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict 
Download de publicatie.

Van Loon, A.-M., Van der Neut, I., Hulsen, M. & Kral, M. (2021). Samen onderzoekend ontwerpen. Duurzame kennisontwikkeling  
in de Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict PO. Nijmegen: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict  
Download de publicatie.

Uerz, D., Van Zanten, M., Van der Neut, I., Tondeur, J., Kral, M., Gorissen, P., & Howard, S. (2021). Raamwerk docentcompetenties voor 
onderwijs met ICT in het hoger onderwijs. Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Download de publicatie

Uerz, D., Van Zanten, M., Van der Neut, I., Tondeur, J., Kral, M., Gorissen, P. & Howard, S.(2021). A framework for digital competences of 
lectures in higher education. Utrecht: Acceleration plan Educational innovation with IT. Download de publicatie (Engelstalig).
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https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/05/Monitor-leren-en-lesgeven-met-ict-Academie-Educatie-202090.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/02/Ries2021_Article_ALiteratureReviewOfOpen-endedC.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/10/Startnotitie-spelend-en-ontdekkend-leren-met-ict-in-de-kinderopvang_v2-oktober-2021.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/04/Leren-en-lesgeven-met-ict-bij-de-HAN-1.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reiber-Kuijpers_Kral_Meijer_2021.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/10/mbo-owp-tussenrapportage-okt-2021-def-IXP-005-10_broch_TussenrapportageOWP-MBO_v6web.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/07/Bouwen-aan-gepersonaliseerd-leren-met-ict-web.pdf
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2021/06/Samen-onderzoekend-ontwerpen.pdf
https://www.versnellingsplan.nl/wp-content/uploads/2021/12/Raamwerk-docentcompetities.pdf#:~:text=Raamwerk%20docentcompetenties%20Onderwijs%20ontwerpen%2C%20uitvoeren%20en%20evalueren%20Studenten,monitoren%20van%20leren%20%E2%80%A2Evalueren%20en%20bijstellen%20van%20onderwijs
https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2022/10/A-framework-for-digital-competences-of-lecturers.pdf


Financieel jaaroverzicht

De begroting van het iXperium bestaat uit financiële 
middelen vanuit eerste, tweede en derde geldstroom en 
in kind bijdragen van de onderwijspartners.

Het iXperium heeft een doorlopende orderportefeuille 
met een totale contractwaarde van ongeveer 3,5 miljoen 
euro met een omzet in 2021 van ongeveer 1,4 miljoen 
euro.

De eerste geldstroom bestaat uit een bijdrage uit de  
profileringsmiddelen en gerichte taakstelling (zoals  
binnen HAN Open Digital Horizons) van de HAN en 
R&D-gelden van de Academie Educatie. Daarnaast haalt 
het iXperium ruim de helft van haar inkomsten uit de 
tweede en derde geldstroom. Het gaat daarbij om lang-
lopende samenwerkingsverbanden, meerjarige  
(subsidie)projecten en korter lopende opdrachten.

Zowel de Academie Educatie als de onderwijspartners 
van het iXperium leveren een extra in kind bijdrage die 
minimaal gelijk is aan de financiële investering.

22


	Inhoud
	Voorwoord
	Feiten en cijfers
	Resultaten in 2021
	Highlights van 2021
	Plannen voor 2022
	Bijlagen
	Voorwoord
	Feiten en cijfers 
	Resultaten
	Highlights van 2021
	Plannen voor 2022
	Bijlagen
	Organisatie
	Netwerkpartners
	Projecten (2021)
	Overzicht publicaties in 2021
	Financieel jaaroverzicht 2021 iXperium


	Knop 291: 
	Inhoud 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 289: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 290: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 378: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 183: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 184: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 185: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 287: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 288: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 212: 
	Inhoud 3: 
	Pagina 4: 

	Knop 322: 
	Pagina 4: 

	Knop 323: 
	Pagina 4: 

	Knop 337: 
	Pagina 4: 

	Knop 338: 
	Pagina 4: 

	Knop 339: 
	Pagina 4: 

	Knop 340: 
	Pagina 4: 

	Knop 379: 
	Pagina 4: 

	Inhoud 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 330: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 331: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 341: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 342: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 343: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 344: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 380: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 293: 
	Knop 292: 
	Knop 294: 
	Knop 384: 
	Inhoud 5: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 345: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 346: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 347: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 348: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 376: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 350: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 351: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 381: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 

	Knop 321: 
	Knop 318: 
	Knop 319: 
	Knop 320: 
	Knop 366: 
	Knop 367: 
	Knop 368: 
	Knop 369: 
	Knop 370: 
	Knop 371: 
	Knop 372: 
	Knop 373: 
	Knop 374: 
	Knop 375: 
	Knop 313: 
	Knop 314: 
	Knop 312: 
	Knop 303: 
	Knop 315: 
	Knop 3015: 
	Knop 3013: 
	Knop 385: 
	Knop 3016: 
	Knop 308: 
	Knop 306: 
	Knop 386: 
	Knop 3019: 
	Knop 3017: 
	Knop 3018: 
	Knop 3020: 
	Knop 3021: 
	Knop 387: 
	Knop 3011: 
	Knop 3014: 
	Knop 302: 
	Knop 3022: 
	Knop 3023: 
	Knop 388: 
	Knop 389: 
	Knop 3024: 
	Knop 391: 
	Knop 393: 
	Knop 316: 
	Inhoud 6: 
	Pagina 15: 

	Knop 352: 
	Pagina 15: 

	Knop 353: 
	Pagina 15: 

	Knop 354: 
	Pagina 15: 

	Knop 355: 
	Pagina 15: 

	Knop 356: 
	Pagina 15: 

	Knop 358: 
	Pagina 15: 

	Knop 382: 
	Pagina 15: 

	Knop 317: 
	Inhoud 7: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 359: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 360: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 361: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 362: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 363: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 364: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 377: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 383: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 



