Is de Leraren Community iets voor jou?

Wil jij met OCW in gesprek over thema’s die jou
als lerarenopleider écht bezig houden?


Geef je dan op voor de Leraren
Community van het ministerie
van OCW!




Wat is de Leraren Community?

De Leraren Community is een besloten online
community met leraren uit het hele land en uit
alle onderwijssectoren. Leraren kunnen – onder
begeleiding van een onderzoeksbureau - met
elkaar het gesprek aan gaan, samen brainstormen
of juist de discussie met elkaar aangaan. Heb je
thema’s die jou als leraar bezig houden? De
community biedt voldoende ruimte om
onderwerpen aan te dragen. Door op deze manier
informatie en ervaringen met elkaar te delen,
kunnen we samen het Nederlandse onderwijs nog
beter maken!
Deze manier van het gesprek aangaan in een
online community is vernieuwend en bovendien
uniek voor de Rijksoverheid. Bijzonder aan deze
manier van het gesprek aangaan, is dat de
gebruiker (in dit geval: jij als leraar!) helemaal
centraal staat.

Interesse? Meld je nu aan!
Reageer vóór 5 mei 2017 door te mailen naar
leraar@minocw.nl



Je bent werkzaam als docent op een
PO/VO/MBO/V(SO) school, je bent een
lerarenopleider of een student aan een
lerarenopleiding.
Je bent nieuwsgierig, kritisch en wil graag je
mening geven en je ervaringen delen.
Je vindt het belangrijk dat leraren met het
ministerie van OCW in gesprek kunnen gaan
over actuele onderwijsthema’s.
Je wilt deelnemen aan een vernieuwende
manier van onderzoek, waarbij het allemaal
draait om jouw mening, visie en ervaringen.
Hoe werkt de Leraren Community?

Als leraar heb je waarschijnlijk niet veel tijd. Geen
probleem! Het deelnemen aan de Leraren
Community kost weinig tijd en is bovendien erg
flexibel; verwacht snelle, leuke vragen en
opdrachten die jij kunt maken waar en wanneer jij
dat wilt. Jullie meningen en ervaringen over actuele
onderwijsthema’s delen wij (geanonimiseerd) op de
website www.leraar.nl zodat jij – en je collega’s –
meteen kunnen zien hoe bepaalde thema’s leven
onder leraren. Dit is meteen een uitnodiging om
nog verder door te praten over deze onderwerpen!

Waarom zou je mee doen?

Als lid van de Leraren Community vertegenwoordig
jij samen met andere onderwijscollega’s de leraar
in Nederland en mag jij als eerste meedenken over
onderwijsthema’s. Op deze manier draag jij bij aan
onderwijsbeleid dat beter aansluit bij de wensen en
behoeften van de leraar.

Om de onafhankelijkheid van de Leraren Community te garanderen, heeft OCW de uitvoering ervan uitbesteed aan
onderzoeksbureau MWM2 te Amsterdam. Het bureau trekt een willekeurige steekproef uit de aanmeldingen. Mocht je
in deze steekproef zitten, dan zal MWM2 je medio april benaderen voor deelname.

