
Onderwerpen

In het onderzoek zullen de volgende onderwerpen naar voren komen. Deze

onderwerpen zijn reeds in een pilot versie van het onderzoek succesvol behandeld:

• De feedback en waardering voor het werk van leraren op scholen. 

• De invloed van verschillende manieren van waardering en feedback op de 

uitvoering van het werk. 

• De impact van het beleid, inclusief de leiding op school, op de leeromgeving 

en het werk van leraren. 

• Omgaan met effectief leiderschap in een tijd van verantwoordelijkheid 

en deregulering.

• De mate waarin recente ontwikkelingen op het gebied van leiderschap 

en management invloed hebben op leraren en het onderwijssysteem. 

Wat is TALIS?

TALIS is het nieuwste onderzoek van de  OECD: Teaching and Learning International

Survey. Het is het eerste internationale onderzoek waarbij de focus ligt op de leer- 

en werkomgeving van leraren. TALIS biedt leraren en scholen de mogelijkheid input 

te leveren in het analyseren van het onderwijs en het ontwikkelen van beleid.

Internationale analyses geven landen de mogelijkheid te kijken naar de problemen en

te leren van de mogelijkheden in andere landen. Aan dit onderzoek werken 22 landen

mee, verdeeld over 4 continenten. 

De doelgroep 

Het TALIS onderzoek richt zich op leraren die les geven in de onderbouw van het

voortgezet onderwijs en op directeuren. Door een internationale werkgroep zijn

verschillende vragenlijsten voor leraren en directeuren opgesteld. Deze vragenlijsten

zijn uitgebreid besproken met verschillende personen, zoals the Trades Union

Advisory Council (TUAC) bij de OECD. Het kost ongeveer 45 minuten tijd om de

vragenlijst in te vullen. 

De resultaten van het onderzoek zullen anoniem gerapporteerd worden, de

individuele naam van een school, leraar of directeur zal nooit genoemd worden. 

Voor alle deelnemende landen wordt een willekeurige steekproef van scholen en

leraren getrokken.  Voor elk land – met uitzondering van de kleinere landen – zijn 

200 scholen en per school 20 leraren in de steekproef opgenomen. 

Deelnemende landen in TALIS

• Australië

• Letland

• België (Vlaanderen)

• Malta

• Brazilië

• Maleisië

• Tsjechië

• Nederland

• Denemarken

• Noorwegen

• Estland

• Polen

• Hongarije

• Portugal

• IJsland

• Spanje

• Ierland

• Slowakije 

• Italië

• Slovenië

• Zuid-Korea

• Turkije

OECD 
Teaching and Learning
International Survey



TALIS contact informatie

OECD DIRECTORATE FOR EDUCATION 

Mr. Michael Davidson and Mr. Ben Jensen

2 rue André Pascal, 

Paris 75016, France. 

Email: Michael.Davidson@OECD.org

Email: Ben. Jensen@OECD.org

TALIS NATIONAAL INFORMATIEPUNT

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam

Email: talis@regioplan.nl

TALIS INTERNATIONAL STUDY CENTER

IEA DPC

Mr. Dirk Hastedt

Mexikoring 37

22297 Hamburg, Germany

Email: talis@iea-dpc.de
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Regioplan en TALIS

In Nederland is Regioplan Beleidsonderzoek verantwoordelijk voor het verzamelen

van de gegevens. Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW staan achter

deelname van Nederland aan deze internationale vergelijking en hopen dat scholen

en leraren mee zullen werken.

TALIS tijdsplanning

De planning is:

• Verzamelen van de data: 

4 februari – 25 april 2008

• Publicatie van het rapport: 

februari/maart 2009

Talis

International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement

(IEA, Amsterdam, The Netherlands)

IEA Data Processing Center 

(IEA DPC, Hamburg, Germany)

Statistics Canada 

(Ottawa, Canada)


