
Het Expeditieteam werkt met verschillende methoden. Eén daarvan is een 
creatieve activiteit waarbij we onderwijsprofessionals een kleurplaat 

voorleggen met de vraag:
 

Wie/waar ben jij en wie/waar zijn belangrijke anderen voor jou?
 

Het kleuren van jouw perspectief op het leraarschap staat hierbij centraal. 
Meedoen aan de kleurplaat geeft je een moment van reflectie op hoe jij het 

leraarschap en samenwerking daarin met anderen ervaart. Je wordt je daarbij 
bewust(er) van jouw eigen positie en hoe je je verhoudt tot die van anderen.

 
Jouw ingekleurde perspectief helpt ons meer te begrijpen van de manier 

waarop we in het onderwijs samenwerken aan toekomstigbestendig 
leraarschap en onderwijsveranderingen.

 
De ontvangen kleurplaten vormen de basis voor een analyse. Daarnaast 

gebruiken we ze voor een tentoonstelling in het najaar, waar we op creatieve 
manieren in gesprek zullen gaan over toekomstbestendig leraarschap. Wij 

nodigen jou daarvoor van harte uit!
 

Meedoen?
Download hier de volledige kleurplaat en lees hoe je mee kunt doen!

 
https://expeditielerarenagenda.nl/product/kleurplaat/

Reis mee met de Expeditie
Geef je eigen positie in het onderwijs kleur!

https://expeditielerarenagenda.nl/product/kleurplaat/


Meer lezen over de Expeditie?
Op onze website lees je meer over onze activiteiten en producten:

https://expeditielerarenagenda.nl

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

Kleine theoretische vensters

Vraagstuk veranderend beroepsbeeld

Vraagstuk kansenongelijkheid

Teacher Tapp

Wat is de Expeditie Lerarenagenda?
Het Expeditieteam 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. In de context van 
actuele ontwikkelvraagstukken onderzoeken we hoe leraren, schoolleiders en 
andere betrokkenen in het onderwijsveld betekenis geven, besluiten vormen 

en nieuwe handelingsvoornemens maken. 

https://expeditielerarenagenda.nl/wp-content/uploads/2022/01/Tussenrapport-Vraagstuk-1.pdf
https://expeditielerarenagenda.nl/wp-content/uploads/2022/01/20220120-Veldstudie-rapport-Expeditie-Lerarenagenda.pdf
https://expeditielerarenagenda.nl/product/beroepsbrieven-12-korte-verhalen-over-leraren/
https://expeditielerarenagenda.nl/
https://expeditielerarenagenda.nl/product/kleine-theoretische-vensters/
https://expeditielerarenagenda.nl/product/het-vraagstuk-van-het-veranderend-beroepsbeeld/
https://expeditielerarenagenda.nl/product/het-vraagstuk-kansenongelijkheid/
https://nl.teachertapp.com/

