
Teacher Tapp - Hoe doen andere leraren dat? 

Hoe ziet het vak er in de toekomst uit? Wie bepalen dat? Naast beleidsmakers, 
opleidingsinstituten en schoolleiders moeten het ook de leraren zelf zijn die 
toekomstbeelden helpen schetsen én werken aan realisatie daarvan. De app 
TeacherTapp is daar een goed hulpmiddel bij. 

Vraag jij je ook wel eens af of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? Hoeveel 
leraren er na een jaar van school wisselen of het vak verlaten?


Drie meerkeuzevragen 
Vanaf nu kun je het antwoord op deze en andere vragen krijgen. Via de Teacher Tapp app 
krijgt iedereen die in po, vo of mbo werkt elke dag de kans drie meerkeuzevragen te 
beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit. 
 
Ze doen dit niet zomaar. In ruil krijgen alle deelnemers: 

• een stem over onderwijs; 

• dagelijks een eerste blik op de resultaten; 

• elke dag een concrete lees-, leer- en/of kijktip waarmee ze hun dagelijkse praktijk 

kunnen verbeteren of verdiepen; 

• wekelijks een blog met nadere analyses van de resultaten. 


Momenteel zijn er nog te weinig mensen betrokken bij Teacher Tapp om representatieve 
uitspraken te kunnen doen. Toch wil men de deelnemers wekelijks een blog aanbieden, 
om zo de mogelijkheden te laten zien, en zo snel mogelijk de groep deelnemers te laten 
groeien. Momenteel hebben bijna 3800 personen de app gedownload en beantwoorden 
dagelijks ongeveer 700 leraren de vragen. Het streven is een structureel gebruik van 500 
leraren per sector (po, vo en mbo) om echt gedegen uitspraken te kunnen doen.


Lees verder of bekijk hier de poster over Teacher Tapp 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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https://nl.teachertapp.com
https://nl.teachertapp.com/wp-content/uploads/2020/09/TTNL_FlyerKort_3.0-1.pdf

