
DATA VIA TEACHER TAPP
 

Kan jij de leraar zijn die je zou 
willen zijn?

Altijd (N=56)
Regelmatig (N=616)
Soms (N=215)
Zelden (N=47)

De Expeditie Lerarenagenda doet onderzoek 
naar de leraar van morgen 

 
Maar dé leraar bestaat niet: het beroepsbeeld is veelzijdig. Navigeren in het 
onderwijslandschap is dynamisch en vraagt om het creëren van routes en 

afstemming van die routes door het hele systeem van leraarschap: de 
leraar, het lerarenteam, de schoolorganisatie, de lerarenopleiding en het 

beleid. Hiervoor is op alle niveaus adaptief vermogen nodig.
 

Wat is adaptief vermogen? In de context van actuele ontwikkelvraagstukken 
onderzoeken we hoe leraren en andere betrokkenen in het onderwijsveld 
betekenis geven, besluiten vormen en nieuwe handelingen voornemens 

maken. Ieder vanuit de eigen professionaliteit, maar vaak ook samen, in 
teamverband en overkoepelend over organisaties heen.

BEKIJK ONZE EXPEDITIE 
PRODUCTEN

 
Op de interactieve kaart vind je alle 

producten. Deze is te vinden 
op onze website:

https://expeditielerarenagenda.nl

De Expeditie Lerarenagenda is 
gefinancierd door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 
Projectnummer: 40.5. 19810.024.

ONZE 7 BOUWSTENEN
 

1: Bronnenonderzoek
We raadplegen en analyseren 

wetenschappelijke literatuur, vakbladen, 
beleidsdocumenten en schooldocumenten.

 
2: Conceptvalidatie met de praktijk
We bespreken vragen en tussentijdse 

inzichten met belangstellenden en
belanghebbenden uit alle hoeken van het 

onderwijsveld. 
 

3: TeacherTapp NL
We vragen dagelijks ruim duizend leraren 

(po, vo en mbo) hoe zij het leraarschap 
ervaren en waar toekomstig leraarschap 

over zou moeten gaan. 
 

4: Veldonderzoek
We verzamelen gericht data uit de praktijk 

door o.a. case studies.
 

5: Creative Commons
Onderwijs gaat over hoofd, handen en hart. 

Met creatieve methoden verkennen we 
handen en hart van toekomstig leraarschap. 

 
6: Formatieve interventies

Flankerend onderzoek naar in co-creatie 
ontwikkelde interventies en veranderingen 

in de praktijk.
 

7: Vignettenonderzoek
Verkregen inzichten worden vertaald in 

scenario’s met als doel de waarde van deze 
bevindingen te verkennen voor andere 

actoren en contexten

KLEUREN ALS 
DATAVERZAMELING

https://expeditielerarenagenda.nl/

