WERKBELEVING NEDERLANDSE LERAREN
IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Voortgezet onderwijs

Basisonderwijs

De Teaching and Learning International Survey
(TALIS) is hét internationale surveyonderzoek van de
OESO onder leraren en schoolleiders, over hun leeren werkomstandigheden. Er hebben bijna 50 landen
meegedaan met de onderbouw van het voortgezet
onderwijs en 15 met het basisonderwijs (groepen 3
t/m 8).
Het eerste deel van het OESO-rapport is op 19 juni
2019 gepubliceerd, het tweede deel op 23 maart 2020.
In Nederland was de respons in het vo bijna 80%. De
respons in het basisonderwijs was hoog (66%), maar
net niet hoog genoeg om meegenomen te worden in
de OESO-analyses; de resultaten zijn wel meegenomen in de tabellenbijlagen bij het OESO-rapport.
Met deze publicatie presenteren we een aantal
Nederlandse resultaten uit deel 2 voor het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Voor meer informatie, zie www.talis2018.nl; of neem contact op met het Nederlandse TALIS-team (talis@ecorys.com)
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