Doe mee aan TALIS en
spreek u uit over uw
werk- en leeromgeving!

www.talis2024.nl

Eén op de drie leraren in Nederland ervaart veel stress op
het werk. Tegelijkertijd ervaren veel leraren in Nederland
een grote mate van autonomie in hun lespraktijk. Dit zijn
uitkomsten van de vorige ronde van TALIS. Herkenbaar?
Hoe beleeft u uw werk- en leeromgeving?

Doe mee aan TALIS en deel uw ervaringen!
Wat is TALIS?
Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Het TALIS-onderzoek (Teaching
and Learning International Survey) brengt de werk- en leeromgeving op scholen in
kaart. TALIS biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over
onderwerpen die in Nederland bovenaan de agenda staan:
werktevredenheid van leraren en schoolleiders
ervaren werkdruk en oorzaken van werkdruk
(maatschappelijke) waardering van het lerarenberoep
begeleiding van (startende) leraren op school
professioneel leren
TALIS wordt wereldwijd in vijftig landen uitgevoerd. We kunnen de Nederlandse resultaten
daarom vergelijken met andere landen. Bovendien neemt Nederland voor de vierde keer
deel, waardoor we trends kunnen schetsen.

Welke informatie levert TALIS op?
Informatie uit TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan
het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit de vorige ronde van TALIS bleek bijvoorbeeld
het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een ondersteunend werkklimaat om het
beroep van leraar aantrekkelijk te maken en te houden. Ook bleek dat startende leraren
meer ondersteuning vragen en dat leraren tijdens hun opleiding beter voorbereid willen
worden op het lesgeven aan meertalige groepen. De resultaten van de komende ronde van
TALIS worden eind 2024 op de website www.talis2024.nl gepubliceerd.

Voortgezet onderwijs

Basisonderwijs

Uitkomsten van
de laatste ronde
van TALIS:

72%

van de tijd geven leraren
daadwerkelijk les

60%

van de leraren geeft aan best
lang te moeten wachten
voordat leerlingen stil zijn
wanneer de les begint
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Landelijk beleid
Uw school is geselecteerd om mee
te doen aan TALIS!
Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig
een aantal scholen, leraren en schoolleiders
in Nederland. U bent daar één van. Uw school
vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen
in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan
dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de
resultaten representatief zijn voor alle scholen in
Nederland. Doet u mee?

Wat houdt deelname aan TALIS in?

29%

van de leraren vindt dat
zij het onderwijsbeleid
kunnen beïnvloeden
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Landelijk beleid

26%

van de leraren vindt dat
zij het onderwijsbeleid
kunnen beïnvloeden

Dus laat je
stem horen!

Leraren en schoolleiders vullen anoniem een online vragenlijst in. Dit duurt ongeveer
45 minuten en kan op een zelfgekozen moment in de maanden februari en maart 2023.
Elke school die deelneemt wordt gevraagd een schoolcoördinator aan te wijzen. Dit is
de contactpersoon voor het TALIS-team. We vragen hem/haar om een geanonimiseerd
overzicht aan te leveren van de leraren en schoolleiders op school. Daarmee selecteren
we willekeurig een aantal leraren die (via de schoolcoordinator) een link en inlogcode
ontvangt naar een online vragenlijst. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met het
onderzoeksteam.
We werken met een vast aanspreekpunt vanuit het onderzoeksteam dat de schoolcoördinator zoveel mogelijk ondersteunt.

Wat levert deelname aan TALIS mij op?
Als dank voor de tijdsinzet ontvangen alle leraren en schoolleiders die de vragenlijst
hebben ingevuld en de schoolcoördinator een cadeaubon ter waarde van 15 euro.
Als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw
school een teambudget van 200 euro. Leuk voor bijvoorbeeld een uitje of een borrel!
De beloningen worden uiterlijk begin juni 2023 verstrekt.

Hoe meld ik me aan?
Stuur een mail naar info@talis2024.nl en geef aan wanneer en hoe wij u het beste
kunnen bereiken of wacht totdat u wordt gebeld door iemand van het TALIS-team met
meer informatie.

Wie zijn betrokken bij TALIS?
TALIS wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en
Universiteit van Amsterdam, I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA
Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO
(Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling).
Het TALIS-team in Nederland wordt ondersteund door het Lerarencollectief, AOb, CNV, FvOv, PO-raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en NRO.

Heeft u vragen over het onderzoek of
wilt u uw school aanmelden?
Neem contact op via info@talis2024.nl
Meer informatie
vindt u op
www.talis2024.nl

