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TALIS 2024 - Privacyverklaring 

 
De OESO zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt, in overeenstemming 
met haar regels voor de bescherming van persoonsgegevens. 
 
TALIS is de Teaching and Learning International Survey, een onderwijsenquête gesponsord door de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Een nationaal onderzoeksteam voert 
TALIS in elk land uit op verzoek van en namens een nationaal ministerie of ministerie van Onderwijs. 
 
TALIS biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid om bij te dragen aan onderwijsonderzoek de ontwikkeling 
van onderwijsbeleid. Leraren en schoolleiders worden gevraagd een vragenlijst van ongeveer 45 minuten in 
te vullen. Deelnemers beantwoorden vragen over onder meer de professionele ontwikkeling; hun lespraktijken; 
werktevredenheid en welzijn op het werk; en verschillende vormen van leiderschap en management op school. 
Nederland neemt, samen met landen van over de hele wereld, deel aan het onderzoek. Omdat we de 
resultaten met andere landen kunnen vergelijken, kunnen we leren van de aanpak van andere landen die voor 
dezelfde uitdagingen staan. 
 
In de vragenlijst registreren we niet alleen uw definitieve antwoorden, maar ook de acties die u uitvoert om uw 
definitieve antwoord te geven. Het gaat dan onder andere om: 
 

• Het tijdstip waarop u de vragenlijst start 

• De tijd die u nodig had om elke individuele vraag te beantwoorden 

• De tijd die u nodig had om de enquête af te ronden (laatste opgeslagen tijd). 

Met deze gegevens kunnen onderzoekers nauwkeurigheid van beantwoording nagaan en beter begrijpen hoe 
respondenten elke vraag hebben benaderd, welke informatie is gebruikt en/of welk proces is gevolgd om hun 
antwoord te voltooien. 
 
De antwoorden van deelnemers in de vragenlijst worden gepseudonimiseerd, waarbij de naam van een 
deelnemer wordt vervangen door een ID-nummer. Pseudonimisering houdt in dat persoonsgegevens zonder 
aanvullende informatie niet meer tot een persoon kunnen worden herleid. Alle gegevens worden opgeslagen, 
verwerkt en tegen samenvoeging beveiligd met behulp van technische en organisatorische maatregelen. 
Nationale centra dragen de gegevens vervolgens gepseudonimiseerd en via een beveiligde server over aan 
een aantal onderzoeksinstellingen die samenwerken met de OESO om TALIS-data verder te verwerken. Het 
gaat om de volgende onderzoeksinstellingen: de International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA), gevestigd in Duitsland en Nederland; de Australische Raad voor Onderwijsonderzoek 
(ACER), gevestigd in Australië; en RAND Europe, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de 
gegevensverwerking hebben alleen het nationale onderzoeksteam, OESO-medewerkers, TALIS 
expertgroepen en de projectteams van de onderzoeksinstellingen die met de OESO werken aan TALIS 
toegang tot de gegevens.  
 
Alle informatie die deelnemers verstrekken, wordt veilig en vertrouwelijk behandeld en opgeslagen, in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de OESO-regels voor de bescherming van 
persoonsgegevens en de technische standaarden van TALIS 2024. De resultaten van onderzoek en analyse 
uitgevoerd op TALIS-gegevens worden opgeslagen als geaggregeerde en gepseudonimiseerde informatie, 
waaruit het niet mogelijk is om een enkele persoon of school rechtstreeks te identificeren. Hoewel de resultaten 
bijvoorbeeld per land en per onderwijssector beschikbaar worden gesteld, zullen noch de deelnemers, noch 
de scholen worden geïdentificeerd in een rapport met de resultaten van het onderzoek. De TALIS-dataset 
wordt voor onbepaalde tijd bewaard voor onderzoeksdoeleinden. 
 
Nationale onderzoeksteams worden gevraagd om aan het einde van het onderzoek alle informatiebestanden 
met persoonlijke gegevens en alle gearchiveerde materialen op schoolniveau (bijvoorbeeld de 
volgformulieren) te verwijderen. Sommige nationale onderzoeksteams kunnen de aanvullende informatie, 
inclusief persoonsgegevens, bewaren voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld longitudinale studies. Indien 
van toepassing, zullen zij leraren en schoolleiders voorafgaand aan de TALIS-studie hierover informeren. 
 
Volgens de OESO-regels voor de verwerking van persoonsgegevens hebben leraren en schoolleiders het 
recht om persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, evenals om bezwaar te maken tegen de verwerking 
ervan, om verwijdering te vragen en in bepaalde omstandigheden gegevensoverdraagbaarheid te verkrijgen. 
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Uw rechten: 

• Deelname aan TALIS is vrijwillig. 

• Leraren en schoolleiders hebben het recht om zich tijdens het onderzoek op elk moment uit de 

enquête terug te trekken. 

• Leraren en schoolleiders hebben het recht om te verzoeken om de door hen verstrekte 

informatie te verwijderen of te wijzigen. 

Om deze rechten van leraren en schoolleiders uit te oefenen kunt u contact opnemen met het TALIS-team in 
Nederland, door te mailen naar Anne Groot (info@talis2024.nl). Het verwijderen of wijzigen van 
persoonsgegevens is mogelijk voordat de gegevens worden gepseudonimiseerd en opgestuurd naar de 
OESO, de contractant of zijn onderaannemers voor analysedoeleinden. Noch de OESO, noch de contractant 
of zijn onderaannemers kunnen individuele rechten rechtstreeks beheren, omdat ze alleen toegang hebben 
tot gepseudonimiseerde gegevens als onderdeel van het gegevensbeschermingsontwerp voor TALIS. Voor 
meer algemene informatie over TALIS 2024 kunt u contact opnemen met het  internationale TALIS-team van 
de OESO (eduTALIScontact@oecd.org). 
 
Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact 
op met de functionaris voor gegevensbescherming van de OESO (dpo@oecd.org) . Als u meer hulp nodig 
heeft bij het oplossen van claims met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met de OESO-commissaris voor gegevensbescherming (dpc@oecd.org). Leraren en schoolleiders 
hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun nationale toezichthoudende autoriteit. 
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