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Eigenlijk heeft de heer Luyendijk een hekel aan onder-

zoeken. “Zeker als je kijkt naar de enorme hoeveelheid die 

er op jaarbasis op de school afkomt. Toch doen we met veel 

onderzoeken mee. Een school heeft een maatschappelijke 

functie en in die rol moet de school ook bijdragen aan onder-

zoeken die tot doel hebben de kwaliteit van onderwijs, op 

welke manier ook, te verbeteren. Dat geldt ook voor  

Talis. Toevallig sloot het aan op een tevredenheids-

onderzoek onder alle scholen van onze stichting, waardoor 

het besef dat onderzoek naar het welbevinden van docenten 

belangrijk is, al aanwezig was.”

Trots op haar school

Ook Sigrid Schmits, docente tekenen,  ziet de relevantie van 

Talis. “Het invullen van de vragenlijst kostte wel enige tijd. 

Maar de onderwerpen, zoals het werkklimaat in de klassen 

en op school en de vraag of je feedback krijgt, spraken 

mij zeker aan. Zij zijn ook erg actueel, betreffen zaken die 

momenteel spelen.” De belangrijkste reden echter voor 

Sigrid om mee te doen, was dat ze trots is op haar school en 

dat ook graag wil laten weten.

Dalton Den Haag is erin geslaagd een respons van 75% 

te halen. Een prestatie die grotendeels te danken is aan 

schoolcoördinator Conny van der Linden. “Ik moest er 

wel achteraan zitten, want de meeste docenten vulden 

de vragenlijsten niet meteen in.” De persoonlijke 

ondersteuning en instructies van het Talis-team hebben 

haar daarbij geholpen. Ze vond het daardoor goed te 

volgen wat er moest gebeuren. 

Gesprek op gang brengen

Wat verwachten ze van de terugkoppeling van de resultaten 

van Talis 2013 naar de school? Sigrid Schmits is vooral 

benieuwd of andere leraren net zo denken als zijzelf.  

“Ik vind het heel normaal om na te denken over wat ik doe 

en wat er nog beter kan. Maar geldt dat ook voor mijn 

collega’s?” Ze hoopt dat de terugkoppeling een gesprek 

op gang brengt binnen het team over overeenkomsten en 

verschillen met andere scholen en over wat de school zelf 

anders kan doen. 

www.talis2013.nl
Leraren vormen de sleutel voor kwalitatief 

hoogstaand onderwijs en goed presterende  

leerlingen. Daarom zijn goed opgeleide en 

deskundige leraren onontbeerlijk. 

Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele 

schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk 

maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal 

in de Teaching and Learning International Survey (Talis) 

van de OESO. Leraren en schoolleiders in ruim 30 

landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, 

krijgen daarmee de kans zich te laten horen en het 

onderwijsbeleid te beïnvloeden.

Talis is het enige internationale onderzoek naar de leer- 

en werkomgeving van docenten en hun schoolleiders. 

In de periode februari - april 2013 wordt het onderzoek 

uitgevoerd onder een steekproef van scholen en leraren. 

Het eindrapport wordt in 2014 gepubliceerd. Daarin 

worden het lerarenbeleid en de onderwijspraktijk van ruim 

30 landen over de gehele wereld met elkaar vergeleken. 

Daarmee krijgen de deelnemende landen en hun scholen 

inzicht in de situatie in de andere landen. De uitkomsten 

zullen in Nederland worden gebruikt als input voor 

nationaal beleid. 
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Dalton Den Haag over testfase Talis 2013

Belangrijk wat 
leraren zelf vinden

Dalton Den Haag is één van de 10 geselecteerde 

scholen voor de testfase van Talis en één van de 

5 die eraan heeft deelgenomen. Op deze school 

hebben 15 van de 20 geselecteerde leraren de 

vragenlijst ingevuld.

Waar gaat Talis 2013 over? 

Talis gaat over leraren en hun schoolleiders in de 

onder   bouw van het voortgezet onderwijs. De 

vragenlijsten zijn ontwikkeld door internationale 

experts, in samenwerking met de vertegen-

woordigers van alle deelnemende landen. 

De vragenlijst voor schoolleiders gaat met 

name in op:

•		hun	opleiding	en	professionele	ontwikkeling;

•	hun	leiderschap	en	bestuur;

•	de	wijze	van	beoordeling	van	leraren;

•	het	schoolklimaat.	 

 

In de vragenlijst voor leraren komen de 

volgende aspecten aan bod:

•	 	de	opleiding	en	professionele	ontwikkeling	 

van	leraren;

•	 	de	wijze	van	beoordeling	van	leraren;

•	 	onderwijsmethoden	en	lesstijlen	van	leraren;

•	 het	schoolklimaat	en	schoolleiderschap.

Meewerken aan een goed beeld van het Nederlandse onderwijs binnen een internationaal onder-

zoek. Dat was de belangrijkste motivatie voor Dalton Den Haag om mee te doen aan de testfase 

van Talis 2013. “Des te meer data er wordt verzameld, des te betrouwbaarder zijn de resultaten,“ 

zegt rector Hans Luyendijk. En, heel eerlijk: “Bovendien kostte het mij erg weinig tijd.”

Werk- en leeromgeving van leraren centraal in Talis 2013



Het doel van de Summit is om good practices te verspreiden 

en te leren van ervaringen van andere landen, waarbij het 

vooral gaat om de succesfactoren in het onderwijsbeleid. 

Daarom worden voor de Summit de 25 landen uitgenodigd 

die het best presteerden in PISA (2009) en de vijf landen die 

zich binnen dat onderzoek het sterkst ontwikkeld hebben. De 

Summit is, zoals Annet Kil (Onderwijscoöperatie) opmerkt, 

“een ambitieus platform van best performing countries op het 

gebied van onderwijs die elkaar inspireren in het vaststellen 

van de verbeteringsagenda en het behalen van de gestelde 

doelen.” 

Onderwerpen Summit 2011 en 2012

Bij de discussies op de Summit wordt naast de good practices 

ook volop gebruik gemaakt van resultaten uit internationaal 

onderzoek zoals Talis. “Vragen waarop de Summit en ook 

Talis antwoord proberen te geven zijn:” zegt Patrick Banis 

(CNV Onderwijs), “hoe kun je leraren goede ondersteuning/

begeleiding bieden, hoe kun je hen betrekken bij innovaties 

en hoe kun je leraren goed opleiden?” “De onderwerpen 

die worden besproken zijn één op één de onderwerpen 

op de agenda van de Onderwijscoöperatie”, aldus Annet 

Kil. Een onderwerp dat op de laatste Summit aan de orde 

kwam, was de vraag of prestatiebeloning de kwaliteit van het 

onderwijs verhoogt en welke ervaring de diverse landen met 

dit instrument hebben. Walter Dresscher (AOb) is van mening 

dat “de discussies op de Summit een verrijking vormen. Het is 

belangrijk om van elkaar te leren en het geleerde ten voordele 

van de Nederlandse leraar aan te wenden.” 

Vooruitblik Summit 2013 en Talis 2013

In maart 2013 vindt de Summit plaats in Amsterdam. Een 

onderwerp dat volgens alle betrokkenen zeker niet op de 

agenda mag ontbreken is ‘peer review’ als sleutelinstrument 

voor kwaliteitszorg. Hierbij wil men ingaan op vragen als: 

Hoe pak je dat aan? Waar zijn ze in andere landen tegenaan 

gelopen en hoe hebben ze dat opgelost? Een belangrijk 

onderwerp dat de Onderwijscoöperatie daarnaast hoopt te 

bespreken is de manier waarop andere landen omgaan met 

de beroepsstandaard. Hoe kun je dit als beroepsgroep het 

beste doen, hoe doen andere landen het die hier al langer 

mee bezig zijn en is Nederland misschien een voorbeeld voor 

andere landen die nog niet zo ver zijn? Wat zijn de effecten 

op de positie van de beroepsgroep? Wat doet het met de 

beroepstrots?

Net als de Summit helpt ook Talis 2013 de betrokken 

organisaties bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Walter 

Dresscher merkt op: “PISA is een belangrijk meetinstrument 

voor het onderwijs, maar de vraag is vervolgens: welke 

factoren bepalen de verschillen in de uitkomsten per land? 

Daarvoor	 is	 Talis	 belangrijk,	 om	 die	 factoren	 te	 achterhalen;	

het geeft een doorkijkje hoe de positie van het leraarschap is 

in een bepaald onderwijsstelsel. Belangrijk is om de resultaten 

voor Nederland te kunnen vergelijken met die van andere 

landen.” Als het gaat om concrete onderwerpen waarover 

men meer wil weten, geeft CNV Onderwijs aan graag te 

achterhalen hoe leraren de professionele ruimte ervaren. “Hoe 

staan leraren tegenover nascholing, hoe ervaren ze dat? En is 

dat beeld nu anders dan een paar jaar geleden?” 

Meer informatie

Om de onderwerpen extra kracht bij te zetten, heeft een aantal 

goed presterende landen, zoals Finland en Singapore, een video 

opgenomen van een good practice in hun land. Deze video’s 

staan op de website http://pearsonfoundation.org/oecd. 

Ook Nederland is voornemens een dergelijke video maken. 

Meer informatie over de Summit is te vinden via de Talis-website  

(www.talis2013.nl).
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Het vergroten van de kwaliteit van het 

onderwijs, het verkleinen van het lerarentekort 

en het verbeteren van het imago van het 

beroep leraar staan niet alleen in Nederland 

hoog op de politieke agenda. Andere landen 

worstelen met dezelfde vraagstukken. 

Ook de regering van de VS maakte zich 

zorgen over de onderwijskwaliteit. De VS 

organiseerde daarom in 2011 en 2012 

de International Summit on the Teaching 

Profession (ISTP), samen met Education 

International (internationale vakbonden) 

en de OESO. Nederland heeft aangeboden 

om deze Summit in 2013 in Amsterdam te 

organiseren. AOb, CNV Onderwijs en de 

Onderwijscoöperatie over deze Summit en de 

rol van Talis daarbij.

Talis-thema’s op internationaal onderwijsplatform

International Summit on the Teaching 
Profession (ISTP) 2013 in Amsterdam

In 2013 wordt de International Summit on the  

Teaching Profession in Amsterdam gehouden.  

Hiervoor wordt ook een aantal schoolleiders en 

 leraren uitgenodigd, waaronder een selectie van de 

Nederlandse deelnemers aan Talis 2013, die voldaan 

hebben aan de responsvereisten.

Halbe Zijlstra (staatssecretaris van Onderwijs), Annet Kil (directeur Onderwijscoöperatie) met daarachter Hans van 
der Vlugt (directeur van de Directie Leraren, ministerie van OCW) tijdens de Summit in 2011. 

Foto: U.S. Department of Education



Goede 
begeleiding 
van beginnende 
leraren maakt 
verschil
Beginnende leraren hebben een grote 

behoefte aan professionele ontwikkeling. 

In het bijzonder willen zij vaardigheden 

ontwikkelen waarmee ze de effectieve 

lestijd kunnen vergroten. Voor deze leraren 

vormen vooral disciplineproblemen en lastig 

gedrag van leerlingen een uitdaging. Ook 

willen zij, vaker dan meer ervaren leraren, 

hun vaardigheden met betrekking tot 

klassenmanagement verbeteren. Dit staat 

in het themarapport van de OESO over 

ervaringen van nieuwe leraren uit 23 landen. 

Dit rapport is opgesteld op basis van de 

resultaten van Talis 2008.

Hoe kunnen beginnende leraren worden ondersteund in 

hun ontwikkeling in het leraarschap? Dit is in veel landen 

een actueel vraagstuk. Uit Talis 2008 bleek bijvoorbeeld 

dat beginnende leraren voor bijna net zoveel lessen staan 

ingeroosterd als hun ervaren collega’s. Terwijl beginnende 

leraren meer tijd nodig hebben om hun lesvaardigheid 

verder te ontwikkelen. Het zou goed zijn als scholen 

daarmee rekening houden in hun taakbeleid. 

Uit het themarapport van de OESO kwam ook naar voren 

dat beginnende leraren veel baat hebben bij professionele 

ontwikkelingsactiviteiten, zoals individueel of gezamenlijk 

onderzoek doen en informeel onderhoud met collega’s 

over het verbeteren van het lesgeven. Beginnende leraren 

vinden dat deze activiteiten een positieve invloed hebben 

op hun ontwikkeling als leraar. Daarnaast zijn beoordeling 

en feedback van invloed op hun werktevredenheid. Ze 

zijn hier nog positiever over dan de meer ervaren leraren. 

Het is dan ook van belang om voldoende middelen in te 

blijven zetten voor de verdere professionele ontwikkeling 

van leraren en om te zorgen voor betere beoordeling en 

feedback.

Andere themarapporten

Naast het themarapport over beginnende leraren  

heeft de OESO op basis van Talis 2008 ook 

themarapporten uitgebracht over professionele 

ontwikkeling en innovatieve lespraktijken. Deze 

rapporten zijn te downloaden via de Talis-website 

(www.talis2013.nl). Nederland heeft in 2008 wel 

deelgenomen aan Talis, maar de respons was 

onvoldoende om de resultaten te kunnen opnemen 

in de internationale rapportages. Dat geldt helaas 

ook voor deze themarapportages. Bij voldoende 

respons in 2013 kan Nederland in het vervolg ook 

worden meegenomen. 

“Belangrijke onderwerpen voor de VO-raad die in Talis 

aan de orde komen zijn opleiding en professionalisering, 

leiderschap in de school en de manier waarop leraren 

het leiderschap ervaren. VO-raad: “Uit Talis 2008 bleek 

dat er in het onderwijs te weinig gebeurde op het 

gebied van beoordeling en feedback. De afgelopen 

jaren zijn stappen gezet om dit te verbeteren. Uit Talis 

2013 moet blijken of die verbeteringen in de praktijk 

zichtbaar zijn.”

Meer scholing

Een actuele vraag is ook hoe je de professionele 

ruimte organiseert. In dit kader wil de VO-raad dat 

scholen meer investeren in scholing. “Op dit moment 

gebruiken scholen hiervoor gemiddeld maar een derde 

van het personeelsbudget dat is gereserveerd voor 

professionalisering. Uit Talis 2008 bleek dat docenten 

veel eendaagse cursussen volgden, maar dat deze 

volgens hen weinig effect hadden. Ze zouden naast 

langere cursussen/opleidingen bijvoorbeeld ook meer 

zelf onderzoek willen doen. Dat laatste sluit aan bij 

een doelstelling van de VO-raad om onderzoek door 

docenten zelf te stimuleren binnen de scholen.” 

In Nederland is de instructie van docenten nog 

onvoldoende gericht op opbrengstgericht werken, 

vindt de VO-raad. “In andere landen ligt de focus hier 

al veel meer op. Daar willen wij ook naar toe.” Uit 

Talis 2008 kwam naar voren dat docenten van mening 

waren dat zij nog onvoldoende om konden gaan met 

verschillen in de klas en niet goed wisten hoe ze het 

maximale uit hun leerlingen kunnen halen. Zeker met de 

invoering van het passend onderwijs is het goed om te 

zien of Nederlandse leraren inmiddels beter om kunnen 

gaan met verschillen tussen leerlingen en of zij hierin 

behoefte hebben aan verdere scholing.

Van ‘good’ naar ‘great’

De meetbare resultaten van Talis maken het gemakkelijker 

noodzakelijke verbeteringen in het onderwijs op de 

agenda te zetten. “En dat is nodig ook,” benadrukt de 

VO-raad, “als Nederland haar ambitie om in de top vijf 

van beste onderwijslanden te komen waar wil maken. 

Nederland blijft bij de internationale beoordeling van 

het schoolsysteem door McKinsey ‘hangen’ op ‘good’. 

Er zit al 25 jaar geen ontwikkeling in, terwijl steeds meer 

landen op dezelfde hoogte komen en andere landen wel 

op ‘great’ of zelfs ‘excellent’ uitkomen. Verbeteringen 

zijn echt nodig!’’ 

Leren van andere 
landen
Wat Talis anders maakt dan andere onderzoeken 

is dat de Nederlandse resultaten vergeleken 

kunnen worden met die van andere landen. 

“Dat is echt de meerwaarde”, vinden Sjoerd 

Slagter en Maartje Smeets van de VO-raad. 

“We kunnen veel leren van andere landen en 

van hun benadering van professionalisering. 

Stel dat in Finland bijvoorbeeld de beoordeling 

en feedback bij leraren hoog scoren en bij ons 

laag, dan kun je gericht onderzoeken hoe dat 

komt en wat je eraan kunt doen.”
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Meer weten? 
Meer informatie over de uitvoering van Talis in 

Nederland vindt u op de Talis-website www.talis2013.nl.  

Deze website bevat naast algemene informatie over de 

uitvoering ook actuele ontwikkelingen, een overzicht 

van de belangrijkste resultaten en de rapportages die 

zijn opgesteld op basis van Talis 2008 en informatie voor 

geselecteerde scholen en docenten. Op de website van 

de OESO www.oecd.org/talis vindt u meer algemene 

informatie over Talis.

Daarnaast is een brochure beschikbaar die meer inzicht 

geeft in Talis 2013. Deze kunt u downloaden op de 

website of opvragen bij het Nederlandse Talis-team. Dit 

team verzorgt de organisatie van Talis 2013 in Nederland 

in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Contactpersonen zijn Eva van der 

Boom (National Project Manager) en Mirjam Stuivenberg 

(Assistent National Project Manager). Zij zijn via de Talis-

helpdesk bereikbaar per email (talis@ecorys.com) of 

tijdens kantooruren per telefoon (010 453 85 15).

Aandacht voor de professionele ontwikkeling 

van leraren is belangrijk. Leraren bepalen in 

grote mate de kwaliteit van het onderwijs 

en zijn daarom sinds enkele jaren één van 

de aandachtspunten in het toezicht van de 

Inspectie. Dit is ook verankerd in de Wet op 

het Onderwijstoezicht (WOT). Coördinerend 

inspecteur Fije Hooglandt: “Het komt veel 

voor dat leraren geheel zelf hun ontwikkeling 

moeten oppakken. Maar als je als schoolleider 

leraren hierin ondersteunt, hebben ze er meer 

plezier in zichzelf te verbeteren.”

De Inspectie voert naast het algemene toezicht van scholen 

ook themaonderzoeken uit. In de schooljaren 2011/2012 

en 2012/2013 is de professionele ruimte van leraren daarbij 

een centraal thema. De Inspectie onderzoekt de samenhang 

tussen de wijze waarop de school de kaders hiervoor neerzet 

en de wijze waarop leraren zich binnen deze kaders weten te 

professionaliseren.

Vliegwieleffect 

De Inspectie maakt in het toezicht onderscheid tussen 

de basisvaardigheden van leraren en de complexere 

vaardigheden. Binnen het themaonderzoek naar de 

professionele ruimte wordt komend jaar nagegaan in 

hoeverre de schoolleider de leraren weet te stimuleren en 

motiveren om de complexere vaardigheden de ontwikkelen. 

Ook wordt dan nadrukkelijker gekeken of er samenhang is 

tussen de kwaliteit van het onderwijs en de invulling van de 

professionele ruimte. 

Hooglandt: “De kwaliteit van de school draait om wat 

er in de klas gebeurt en dat valt of staat met de leraar. 

Als de schoolleider leraren stimuleert zichzelf verder te 

ontwikkelen, heeft dit een vliegwieleffect. De leraar kijkt 

wat hij goed doet, wat beter kan en probeert zich dan ook 

te verbeteren. Als het klimaat in de school goed is en het is 

gebruikelijk elkaar feedback te geven, kunnen leraren zich 

ook aan elkaar spiegelen.” 

Een goed voorbeeld is een zwakke school waar Hooglandt 

zelf toezicht hield. De school had zich sterk verbeterd en 

op meerdere punten actie ondernomen. “Op de vraag wat 

nu het belangrijkste was wat de school had gedaan, zei de 

schoolleider dat zij zelfs bij goede leraren veelvuldig in de 

klas had gekeken om te kijken waar leraren zich moeten 

verbeteren. Je ziet dat zwakke scholen zich in korte tijd sterk 

kunnen ontwikkelen door veel te investeren in de kwaliteit 

van leraren.”

De leraar als speerpunt
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De volgende onderwijsorganisaties steunen de deelname van Nederland aan Talis 2013 en zijn actief betrokken: 

Planning Talis 2013:
In het voorjaar van 2012 werden de vragenlijsten van  

Talis 2013 getest onder een beperkt aantal geselecteerde 

scholen. De resultaten van deze testfase worden nu 

verwerkt in de vragenlijst die gebruikt zal worden voor het 

hoofdonderzoek. De planning daarvan is als volgt:

Najaar 2012:   Benadering geselecteerde scholen 

Januari 2013:  Steekproeftrekking van docenten in 

deelnemende scholen

Februari -april 2013:   Uitvoering onderzoek

Mei 2013-mei 2014:  Analyse en rapportage

Juni 2014:    Publicatie eindrapport en  

nationaal rapport

Juni/juli 2014:  Versturen terugkoppeling scholen

Najaar 2014:   Presentatie resultaten op regionale 

bijeenkomsten
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Als er een nieuw onderzoek wordt gestart, wordt eerst 

gekeken wat al eerder over het betreffende onderwerp 

is geschreven. Met betrekking tot de professionele 

ontwikkeling verwees de Inspectie in het Onderwijsverslag 

2010/2011 bijvoorbeeld naar het resultaat uit Talis 2008 dat 

de meeste leraren wel deelnemen aan een of andere vorm 

van professionele ontwikkeling, maar dat het daarbij niet 

altijd gaat om de meest effectieve vormen ervan. 

Scholen die deelnemen aan Talis 2013 kunnen in 2014 

een terugkoppeling krijgen van de eigen resultaten 

(mits er voldoende leraren van de desbetreffende school 

hebben deelgenomen). In deze terugkoppeling wordt een 

vergelijking gemaakt met het gemiddelde in Nederland 

en in andere Talis-landen. Hooglandt verwacht dat deze 

terugkoppeling als informatiebron gebruikt kan worden bij 

een Inspectiebezoek. “De Inspectie kijkt ook of scholen 

zichzelf evalueren en we zien het liefst dat zij daarbij een 

extern evaluatieonderzoek opzetten. Bij minder recente 

informatie verifiëren we wel of deze nog klopt.”

Fije Hooglandt (Onderwijsinspectie)


