


• Laboratorium voor leren en lesgeven met ICT;

• Professionalisering docenten op het gebied van 
blended learning; 

• Studenten experimenteren met nieuwe 
technologieën uit het bedrijfsleven.  

Het iXperium



• Innovaties iXperium zijn onderdeel van opleidingen;

• Samenwerking bedrijven, onderwijs & iXperium.

iXperium voor studenten

• Toekomstgericht voorbereiden;

• 21st century skills.

Implementatie innovaties in het onderwijs





• Doelen:

•

Twee doelen: 
-1- mooie producten die docenten graag inzetten in de klas en studenten graag gebruiken waardoor méér studenten dieper leren;
-2- het leren onderzoekend te ontwerpen en de rugzak instrumenten die daarbij hoort mee terug te nemen naar de teams waar 

designdocenten vandaan komen om die in hun eigen teams in te zetten bij nieuwe ontwerpvragen.



• Designteams

Samenstelling designteam:
• Docenten en instructeurs

Ondersteuning designteams:
• Een onderzoeker van de HAN;
• Op aanvraag een lerarenopleider van de HAN;
• ICT, (social) media en techniek experts van 

iXperium Oss;
• Procesbegeleider vanuit de projectgroep blended

learning/iXperium Oss.
Daarnaast kan een LIO deelonderzoek verrichten.

Verbinding designteams:
• Studenten;
• Collega’s;
• Bedrijven;
• Andere scholen.



• Co-creatie voor voortdurende actualisering;

• Co-creatie breed en kennisdeling;

• Ontwikkeling product;

• Trainingen voor docenten en studenten;

• Onderzoekresultaten;

• Vervolg onderzoek/aanvullende experimenten.

Implementatie



2016-2017

2017-2018





Het designteam 

“innovaties leren van je studenten/talentontwikkeling”
onderzoekt wekelijks op woensdagochtend in het 
iXperium in Oss.

Designteam 2019-2020



De CoP is een leer- en werkgemeenschap voor mbo-
docenten en teammanagers die in hun onderwijs een stap 
willen maken met thema’s zoals gepersonaliseerd leren, 21e 
eeuwse vaardigheden en blended learning. 

Met elkaar en met experts worden eigen praktijkvragen 
beantwoord.

Meer informatie vind je op www.coplerenenict.nl

http://www.coplerenenict.nl/


De iXtruck is hét mobiele 
leslokaal voor innovatie van 
ROC de Leijgraaf. Het is een 
verlengstuk van het iXperium in 
Oss. Leijgraaf studenten van 
diverse opleidingen hebben de 
iXtruck gebouwd in 
samenwerking met de Leijgraaf 
en de regio.

iXtruck



Scan jouw vaardigheden en kansen met 
de iX-ray! 

De iX-ray app is bedoeld voor leraren en 
docenten uit het po, vo en mbo. De iX-ray
geeft met behulp van foto’s en filmpjes 
uit de onderwijspraktijk, leraren inzicht in 
hun eigen ict-gebruik. Gebruikers krijgen 
een inhoudelijke terugkoppeling over hun 
ontwikkeling.

https://www.ix-ray.nl/

https://www.ix-ray.nl/


www.ixperium.nl

Contactgegevens:

iXperium Oss
ixperium@leijgraaf.nl
Euterpelaan 100
5344 CS Oss
088-0178939
www.leijgraaf.nl 

https://www.ixperium.nl/
mailto:ixperium@leijgraaf.nl
http://www.leijgraaf.nl/

