
Talis 2018: een bron van 
inspirerende inzichten

Wat is er nu met de resultaten van Talis 2013 gedaan? Deze heb-
ben laten zien waar verbetermogelijkheden liggen en hebben 
daarmee onder andere input geleverd voor het Sectorakkoord 
in het voortgezet onderwijs. Uit Talis 2013 bleek bijvoorbeeld 
dat leraren meer behoefte hadden aan professionaliseringsac-
tiviteiten en startende leraren aan meer en betere begeleiding. 
In het Sectorakkoord VO is naar aanleiding daarvan afgespro-
ken dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat startende 
leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma krijgen. 
Daarnaast krijgen leraren meer middelen voor hun professio-
nele ontwikkeling zodat zij zich voortdurend kunnen bijscho-
len. Schoolbesturen zorgen voor de randvoorwaarden (tijd, 
netwerkvorming), zodat scholen zich kunnen ontwikkelen tot 
professionele leergemeenschappen met een verbetergerichte 
cultuur. Daarnaast is ook een deel van de ambities uit Talis 
vertaald naar cao-afspraken. 
Tevens heeft Talis 2013 niet alleen op landelijk niveau 
de discussies aangewakkerd. Elke deelnemende 
school heeft een schoolrapport ontvangen waarin 
hun resultaten afgezet zijn tegen het nationale en 
internationale gemiddelde. Op veel scholen zijn 
leraren en schoolleiders op basis van deze school-
rapporten met elkaar in discussie gegaan. 

Indicatieve resultaten testfase Talis 2018
Tijdens de testfase (Field Trial) voorafgaand aan het hoofd-
onderzoek zijn de vragenlijsten van Talis 2018 getest. Voor 
deze Field Trial die plaatsvond in mei 2017, zijn 15 middelbare 
scholen benaderd voor deelname. Negen scholen hebben mee-
gedaan en zij hebben allemaal de minimale responsvereiste van 
50% van de leraren (in de steekproef) binnen de school behaald. 
In totaal hebben 140 leraren in het voortgezet onderwijs deel-
genomen aan de testfase. Dat betekent dat de testresultaten die 
hieronder vermeld staan slechts zeer indicatief zijn.
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Eens in de vijf jaar brengt het grootschalige internationale Talis-onderzoek de leer- en 
werkomgeving van leraren en schoolleiders in kaart. Talis staat voor Teaching and 
Learning International Survey en is geïnitieerd door de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en zal ook in 2018 weer worden uitgevoerd. 
De resultaten worden in de zomer van 2019 gepubliceerd. Aan het onderzoek moet 

tenminste 75% van de uitgenodigde Nederlandse scholen deelnemen om straks 
mee te worden genomen in het onderzoek. Waarom willen we dat zo graag?

H
et uiteindelijke doel van Talis 2018 is het 
genereren van concrete inzichten die leiden 
tot de verhoging van de kwaliteit van het 
onderwijs. Leraren en schoolleiders hebben 

via Talis de kans zich te laten horen en het onderwijsbeleid 
te beïnvloeden, zowel op landelijk en internationaal niveau, 

als ook op schoolniveau. Deelnemende scholen ontvangen 
een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau. Aan 

Talis doen bijna 50 landen mee. De voorbereidingen zijn mo-
menteel in volle gang.
‘Talis levert input voor discussie en leidt tot creatieve ideeën 
voor mogelijke ontwikkelingen en verbeteringen’, volgens een 
schooldirecteur in het voortgezet onderwijs die meedeed aan 
Talis in 2013 en hiermee het doel van Talis helder omschrijft. 
Nederland doet in 2018 voor de derde keer mee aan Talis. In 
2008 en 2013 hebben in Nederland alleen leraren en school-
leiders in het voortgezet onderwijs meegedaan. In 2018 kunnen 
ook leraren en schoolleiders in het basisonderwijs meedoen, 
net zoals in 2013 ook al in veel andere landen het geval was.

Wat heeft Talis 2013 Nederland gebracht?
Talis 2013 heeft veel interessante inzichten opgeleverd. Zo bleek 
bijvoorbeeld onder leraren in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs grote behoefte aan bijscholing in ICT-vaardigheden 
en het leren omgaan met verschillen en differentiëren in het on-
derwijsaanbod. Nederlandse leraren gaven aan daarbij belem-
merd te worden omdat scholingsactiviteiten op onder andere 
deze onderwerpen doorgaans niet goed pasten in hun roosters. 
Uit Talis 2013 kwam ook naar voren dat leraren in het voorgezet 
onderwijs in Nederland gemiddeld genomen zo’n 42% van hun 
tijd besteden aan lesgeven. Dit is weliswaar vergelijkbaar met 
het internationale gemiddelde, maar Nederlandse leraren zijn, 
relatief gezien, tijdens hun lessen meer tijd kwijt aan het orde 
houden in de klas en aan administratieve taken.
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Uit de testfase:
Leraren in het voortgezet onderwijs vinden dat hun opleiding 
hen het minst goed heeft voorbereid op het volgen van ontwik-
kelingen van leerlingen en hoe zij kunnen lesgeven in generieke 
vaardigheden. Daarnaast geven respondenten in het voortge-
zet onderwijs aan dat ze deelnemen aan activiteiten omtrent 
professionalisering en bijna alle ondervraagden ervaren een 
positieve impact hiervan op het lesgeven. 
Wat betreft werkdruk ervaart een deel van de leraren in het 
voorgezet onderwijs stress in hun werk. Ze kijken minder posi-
tief naar de mogelijkheden die de school biedt om hun welzijn 
te verhogen. Hierbij wijzen de leraren op verschillende factoren 
die leiden tot meer stress, onder andere de administratieve 
werkzaamheden, de verantwoordelijkheid voor de prestaties 
van de leerling en de hoeveelheid nakijkwerk. 

Hoofdonderzoek Talis 2018
In januari 2018 start het hoofdonderzoek Talis 2018. Deze editie 
van Talis richt zich onder andere op de lesstijlen van leraren, de 
tijdsbesteding van leraren en hoe leraren en schoolleiders hun 
beroep ervaren. Maar ook het thema schoolklimaat komt aan 
de orde, welke mate van zeggenschap leraren hebben op het 
schoolbeleid en de steun die wel of niet wordt ervaren vanuit 
de schoolleiding en collega’s. Daarnaast is ook leiderschap 
een thema en de wijze waarop leraren en scholen omgaan met 
verschillen tussen leerlingen, zowel in capaciteit als gedrag 
maar ook verschillen in culturele/sociale achtergronden van 
leerlingen. Verder zijn ook werkdruk en welzijn belangrijke 
thema’s in Talis 2018.

In de zomer van 2019 publiceert de OESO het eindrapport van 
Talis 2018. Daarnaast brengt Nederland twee nationale rappor-
ten uit: een voor het basisonderwijs en een voor het voorgezet 
onderwijs. •
 Tanja Koeckhoven en Linda Dominguez Alvarez zijn consultant  

bij Ecorys. Eva van der Boom is onderzoeker bij MOOZ Onderzoek. 

Ecorys is een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau. 

Op naar 75% deelname
Voor het hoofdonderzoek van Talis 2018 worden 
leraren uit het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) en 
hun schoolleiders uitgenodigd deel te nemen, evenals 
leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
en hun schoolleiders. In Nederland worden 200 scholen in 
het basisonderwijs en 150 scholen in het voortgezet onderwijs 
geselecteerd. Dit is gedaan door een onafhankelijk instituut uit 
Canada. Momenteel hebben van de 150 geselecteerde scholen 
in het voortgezet onderwijs ruim 60 scholen hun medewerking 
toegezegd. Een respons van 43% lijkt misschien een mooi resultaat, 
maar om als land meegenomen te worden in de internationale analyse 
is een minimale respons van 75% vereist. Deelname van geselecteerde 
scholen en leraren is dan ook erg belangrijk om van Talis 2018 een succes 
te maken, net zoals bij Talis 2013. 

We roepen hierbij dan ook de geselecteerde scholen, schoolleiders 
en leraren op om mee te werken aan Talis 2018. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het Nederlandse Talis team (06 39 207 
173) of een bezoek brengen aan onze website: www.talis2018.nl
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