Met laagdrempelige informatie sluit je optimaal
aan bij de interesse en hulpbehoefte van leraren.
De interesse is er!
Staat open om techniek onder de aandacht te brengen

20%

16%

25%

ja, heel erg

Wordt gestimuleerd om techniek
onder de aandacht te brengen.

ja, een beetje
64%

nee

Leraren denken echter dat je affiniteit
nodig hebt en vragen om hulp.
Is van mening dat hij /zij
veel affiniteit met techniek
moet hebben om met wetenschap en technologie aan de
slag te gaan in de klas.

44%

28%

Heeft ook daadwerkelijk
veel affiniteit met techniek.

69%

Heeft als leraar behoefte
aan ondersteuning bij
wetenschap en technologie in de klas.

Het aanbieden van snel bruikbare laagdrempelige
informatie via verschillende kanalen kan leraren helpen.

97%

Zoekt zelf naar informatie
Op de volgende manieren

Frequentie zoeken naar informatie

Gewenste informatiebronnen

internet

97%

dagelijks

9%

internet

22%

medeleerkrachten

77%

enkele keren per week

33%

relevante denkers

21%

vakbladen

65%

enkele keren per maand

42%

medeleerkrachten

17%

social media

48%

enkele keren per jaar

16%

vakbladen

13%

beurzen

28%

leidinggevenden

12%

leidinggevenden

23%

social media

8%

de overheid

7%

beurzen

7%

de overheid

1%

Top drie bezochte websites

Top drie gelezen vakbladen

kennisnet.nl

66%

Praxis Bulletin

56%

malmberg.nl

52%

JSW

36%

meestermichael.nl

35%

De wereld van het
jonge kind

33%

Top drie gebruikte social media
Onderzoek onder 281 leraren

Pinterest

81%

Youtube

52%

Facebook

“Pas het in binnen ALLE vakgebieden. Er is
ontzettend veel mee te doen! (En de kinderen
vinden het verschrikkelijk interessant én
leuk!!!).”

“Het moet laagdrempelig zijn. Makkelijk in te
zetten zonder veel voorbereiding. Methode die
differentieert.”

51%

Top drie bezochte beurzen
NOT

76%

Bijscholingsbijeenkomst

24%

Congres NIVOZ

5%

“Zoek naar uitdagende experimenten voor in de
klas, waarmee je de nieuwsgierigheid van je
leerlingen opwekt: techniek hoeft niet moeilijk
te zijn en kan leuk en inspirerend zijn voor je
leerlingen.”

