Hoe doen andere leraren dat?
Vraag jij je ook wel eens af, of dat wat er op jouw school gebeurt overal gebeurt? Of jij de
enige bent die nog elke les zenuwachtig is? Wiens werkgever verwacht dat je toetsen die een
dag voor de vakantie afgenomen zijn ook meteen de dag na de vakantie nagekeken en
ingevoerd hebt? Hoeveel leraren er na een jaar van school wisselen of het vak verlaten?
Vanaf nu kun je het antwoord op deze en andere vragen krijgen. We zijn zeer verheugd dat de
populaire Engelse app Teacher Tapp met zo’n 10.000 gebruikers nu beschikbaar is voor
leraren in Nederland!
Leraren in Groot-Brittannië zijn enthousiast omdat zij
· Leren over de ervaringen van leraren van andere scholen in hun land
· De dagelijks artikelen gebruiken om te helpen bij uitdagingen
· De dagelijkse artikelen gebruiken als gratis professionele ontwikkeling
· De mogelijkheid krijgen om na te denken over hun werk en beroep
De app is een van de bouwstenen van het Expeditieteam Lerarenagenda, dat onderzoek doet
naar adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.
Het aantal gebruikers is toegenomen naar ruim 1300 accounts waarvan bijna 800 leraren
wekelijks de vragen beantwoorden. Hier zijn we trots op, maar we willen graag echt groot
worden zodat we van betekenis kunnen zijn voor de beroepsgroep
.
Gebruikers denken graag met ons mee en reacties zijn overwegend positief:
“Een mooie manier om je mening te geven, maar ook om eens even bij dingen stil te staan die
ik voor 'normaal' aanneem”
“Het is een leuke routine en de vragen passen doorgaans goed bij de belevingswereld van de
leraar.”
“Je wordt soms gedwongen na te denken over wat voor jou belangrijk is en waarom. Zeker als
je daarna met elkaar in gesprek kunt gaan. Je blijft kritisch naar jezelf kijken en heel eerlijk, ik
vind het ook gewoon leuk om vragen te beantwoorden”

Hoe werkt het
Teacher Tapp is gratis te downloaden in de appstore, snel in te stellen en gemakkelijk te
gebruiken. Op het moment dat je de school invult waar je werkzaam bent, behoor je tot het
Nederlandse panel.
Elke dag ontvang je om 16.30 uur een melding op je telefoon om drie vragen te
beantwoorden. De vragen zijn eenvoudig het duurt niet meer dan twee minuten om ze te
beantwoorden. Als je de drie vragen hebt ingevuld zie je hoe andere leraren in Nederland
vragen van de dag ervoor hebben beantwoord en krijg je een link naar een interessant artikel,
tip of blog om direct in je praktijk toe te passen.
Wekelijks presenteren we een blog op onze website waar dieper wordt ingegaan op de
resultaten van enkele vragen van de afgelopen week.

Zaterdag is leraar-dag!
Om de vragen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij deze groep, kunnen gebruikers zelf ook
vragen of onderwerpen aanleveren. Ook is het mogelijk dat onderzoekers, beleidsmakers of
andere geïnteresseerden vragen kunnen stellen via Teacher Tapp NL. Uiteraard worden
persoonlijke gegevens niet gedeeld met derden!
Nieuwsgierig of vragen?
Bezoek website van TeacherTappNL, mail ons voor vragen of suggesties,
én volg ons op Twitter.

