
Goede lunch gehad? 
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Onderwijs en onderzoek in 
dialoog, elke dag!

• Over Teacher Tapp, de resultaten, én de inzet van Teacher 
Tapp voor onderzoek

• Amber Walraven en Marieke van der Pers,  

- Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen

• Geert De Meyer, Sofie Vanassche en Pedro de Bruyckere

- Arteveldehogeschool Gent



Achtergrond Teacher Tapp

• 2017: Ontstaan in het Verenigd Koningrijk
~ 8000 dagelijkse deelnemers

• 2020: Nederland - Expeditie Lerarenagenda
~ 1100 dagelijkse deelnemers

• 2020: Vlaanderen - Arteveldehogeschool Gent
~1400 dagelijkse deelnemers

Pedro De 
Bruyckere

Geert De 
Meyer

Sofie 
Vanassche

Marieke van 
der Pers

Amber 
Walraven

Stéphanie 
Vanderheeren



Via Teacher Tapp kan iedereen werkzaam in het onderwijs dagelijks drie 
meerkeuzevragen beantwoorden die aansluiten bij de praktijk of de 
actualiteit.



16.30u

App

Antwoord

Tip

Hoe werkt het?







De verschillende vragen die we stellen

• 1) Werkvloer in beeld
• Hoe lang had je vandaag pauze?

• 2) Opinies in beeld
• Stel, je loopt langs de klas van een collega, en je ziet… wat zou jij doen?

• 3) Professionele ontwikkeling
• Wat kan je het beste doen? 

• 4) Brug slaan tussen onderzoek-praktijk 
• Welk van deze vormen van feedback zet jij regelmatig in?  

• 5) Groepsgevoel
• Staat er een plant in je lokaal? 
• Blote benen voor de klas? 



Nederland
• > 6000 geregistreerde gebruikers
• +/- 1100 respondenten per dag

Vlaanderen
• > 7500 geregistreerde gebruikers
• +/- 1400 respondenten per dag

Verenigd Koninkrijk
• > 11.000 geregistreerde gebruikers
• +/- 8000 respondenten per dag

Wie doen mee?
Primair onderwijs 950

Voortgezet onderwijs 660

vmbo 150

havo/vwo onderbouw 110

havo/vwo bovenbouw 275

vso 20

Middelbaar 
beroepsonderwijs

100

Speciaal onderwijs 60

Hoger onderwijs 75

Gebruikers juni 2022

1900



Vrouwen: 3 keer meer

< 30 jaar: n=275
30 - 39 jaar: n = 460
40 – 49 jaar: n = 480
> 50 jaar: n = 410

Leraren: n = 1350
Teamleiders/Bouwcoördinatoren: n = 290
Schoolleiders: n = 85
OOP: n=40
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Gebruikers juni 2022
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Waarom?
• Reflectie en dialoog op de werkvloer
• Laagdrempelige professionalisering
• (participatief) onderzoek

• Voor én met het werkveld
• Leraren, onderzoekers, beleidsmakers kunnen vragen indienen
• Antwoorden worden naar alle gebruikers teruggekoppeld

• Permante groep van gemotiveerde respondenten 
creëert longitudinale data

• Internationale vergelijkingen: TTUK, TTNL, TTVL



Feedback gebruikers



Mogelijkheden voor
onderzoekers

• Onderzoeksvoorstel

• Dataverzameling

• Verkennen van mogelijke verklaringen

• Valorisatie
• Rapporten/Podcasts/Materiaal

• Maar ook bijeenkomsten



Onderzoeksvoorstel – hoe vaak komt iets voor?



Onderzoeksvoorstel – checken van begrip



Dataverzameling



Zicht op 
gedeeld
begrip



Sessies op de ORD die aansluiten



Verkennen van mogelijke verklaringen



Verkennen van mogelijke verklaringen



Valorisatie



Valorisatie



Sessies op de ORD die aansluiten



Sessies op de ORD die aansluiten









Aan de slag!
• De dialoog tot stand brengen

• Wat wil jij van ‘de leraar’ weten

• Wat wil jij met ‘de leraar’ delen?

• Wat wil jij ‘de leraar’ meegeven?

 Hoe zorg je voor een ‘persoonlijke landing’



Maak tweetallen en bespreek kort: 

1. Het onderzoek waar je aan werkt

2. Hoe leraren hier een rol in spelen

3. Wat jij van leraren zou willen weten

4. Wat leraren aan dit onderzoek zouden kunnen/moeten hebben

4.   Op welke manier Teacher Tapp hierin kan bijdragen 



Tips voor een persoonlijke landing / ruimte voor
reflectie

1. Vraag eerst naar de dagelijkse realiteit/praktijk
Op mijn school…
Ik doe …

2. Hoe ervaar je..

3. Wat heb je nodig..

4. Stel, …





Werk uit in de padlet

Formuleer (grof) één of enkele vragen die jij met betrekking tot je onderzoek 
wilt stellen. 

Noteer deze in de padlet
https://padlet.com/teachertappnl/ord2022

Laat je emailadres achter als je deze vraag graag zou willen stellen, 

dan nemen we hierover contact met je op



De verschillende vragen die we stellen

• 1) Werkvloer in beeld
• Hoe lang had je vandaag pauze?

• 2) Opinies in beeld
• Stel, je loopt langs de klas van een collega, en je ziet… wat zou jij doen?

• 3) Professionele ontwikkeling
• Wat kan je het beste doen? 

• 4) Brug slaan tussen onderzoek-praktijk 
• Welk van deze vormen van feedback zet jij regelmatig in?  

• 5) Groepsgevoel
• Staat er een plant in je lokaal? 
• Blote benen voor de klas? 



Vragen?



nl.teachertapp.com
• Vragen en resultaten zoeken
• Blogs en podcasts

deleraardenkt.be
• Vragen database consulteren 
• Helaas nog niet de resultaten 
• Blogs en podcasts

Twitter

Facebook

Instagram

Volg ons!
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