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Inleiding
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Inleiding

Infosessie als onderdeel van informatieverstrekking aan potentiële
kandidaten; deelname niet verplicht
Geclassificeerd als opdracht voor onderzoek & ontwikkeling
Deze presentatie met een kort verslag van deze infosessie verschijnen
op de website als toevoeging bij de oproep en worden bezorgd via mail
Ook anderszins aan kandidaat-indiener verstrekte informatie zal op
website worden geplaatst of via mail bezorgd worden aan wie interesse
betoond heeft. Dit betreft o.a. vragen die tussentijds gesteld zouden
worden.
Vormelijke vereisten:
- inschrijvingsformulier gebruiken
- tijdig indienen: uiterlijk op 12 februari 2021
- datumstempel van aangetekende zending/taxipost/… is bepalend

- Classificatie als O&O-opdracht: enkel universiteiten en hogescholen komen in
aanmerking om een voorstel in te dienen; een samenwerking tussen instellingen is
daarbij mogelijk als de meerwaarde van die samenwerking aangetoond wordt in het
voorstel. Dit wil niet zeggen dat de opdrachthouder bepaalde onderdelen niet zou
kunnen uitbesteden aan een andere partij (die geen HOI is).
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Procedure
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Procedure
Open oproep gepubliceerd op 16 december 2020;
website & mail
Infosessie op 7 januari 2021
Vragen stellen mogelijk tot en met finaliseren van voorstel; via
isabelle.erauw@ond.vlaanderen.be met
sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be in cc
Uiterste indieningsdatum voorstellen: 12 februari 2021
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Procedure
Beoordelingscommissie voorzien één à twee weken later; hou
rekening met eventuele bijkomende vragen ter verduidelijking in
deze periode
Onderhandelingen met één of meerdere kandidaatopdrachthouders mogelijk; aangepast voorstel
1 september 2021 is datum voor de start van de opdracht
(einddatum overeenkomst vastgelegd op 30 juni 2026)
Toekenning voorzien in de maand mei (m.u.v. fundamentele
onderhandelingen)
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Beoordelingscriteria
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1) Inhoudelijke en technische kwaliteit van het
voorstel
- Alle aspecten van de uitvoering (zie specifiek agendapunt)
- Sterke internationale aansturing/vereisten

Bv. respons & responsbevordering

- Communicatie- en valorisatievoorstellen
- Valorisatie na afloop van het project
- ….
- 30 punten
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2) Kwalificaties & ervaring van personeel
- Aanwezigheid van expertise m.b.t. alle onderdelen
- Ervaring met soortgelijke projecten
- Kwalificaties
- Zowel projectmedewerkers als promotoren
- Managementstructuur
- !Rol van de National Project Manager
- 20 punten

Personeel zoveel mogelijk benoemen; met concreet CV. Indien niet mogelijk:
beschrijven hoe men zal werven, welk profiel men vooropstelt.
Voor de NPM is het verplicht aan te geven wie deze rol zal opnemen.
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3) Prijscriterium
- Absoluut prijscriterium:

- goedkoopste voorstel krijgt het maximum
- overige voorstellen gescoord relatief t.o.v. het goedkoopste
voorstel:
(prijs goedkoopste voorstel/prijs voorstel)*50
- 50 punten
- Prijsvork: €1.449.855 - €1.772.045

De prijs van de ingediende voorstellen moet binnen de opgegeven prijsvork vallen;
zoniet is het voorstel onontvankelijk.
Vraag: is de prijsvork inclusief of exclusief overhead?
Antwoord: de prijsvork is inclusief alle kostencomponenten, dus ook inclusief
overhead.
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TALIS 2024
in Vlaanderen
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Teaching and Learning International Survey
- Internationaal vergelijkend onderzoek
- Bevraging van leraren en schoolleiders
- Brede range van topics
- Zowel trends als emerging topics
- Initiatiefnemer OESO (www.oecd.org\talis)
- Instrumentarium wordt internationaal vastgelegd
- Wel enige speelruimte aanwezig voor eigen toevoegingen
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TALIS in Vlaanderen
2008

2013

2018

2024

ISCED 2

x

x

x

x

ISCED 1

Nvt

x

x

x

ISCED 3

Nvt

-

-

x

ISCED 0.2
(Starting Strong)

Nvt

Nvt

-

x

Historiek van TALIS in Vlaanderen:
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/teaching-and-learninginternational-survey

De tabel vermeldt enkel de componenten waaraan Vlaanderen zal deelnemen in de
cyclus 2024.
Internationaal wordt ook de mogelijkheid geboden ISCED 0.1 (in Vlaanderen de
kinderopvang, dit is geen onderwijsbevoegdheid) mee te nemen en worden ook
bijkomende modules voor beginnende leraren en de Teacher Knowledge Survey
aangeboden.
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TALIS 2024 in Vlaanderen - Onderdelen
Kerncomponenten (internationaal)
Vragenlijsten voor leraar en schoolleider in:
- 1ste graad secundair onderwijs (ISCED 2)
- Lager onderwijs (ISCED 1)
- 2de en 3de graad secundair onderwijs (ISCED 3)
- Kleuteronderwijs (ISCED 0.2)
Vragenlijsten dienen telkens te worden afgenomen bij een
(representatieve) steekproef van elke doelpopulatie
Vlaamse versie instrumentarium beschikbaar voor ISCED 1 & 2
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TALIS in Vlaanderen - Onderdelen
Pilootonderzoek (schatting: februari 2022)
- deelname niet verplicht; te verantwoorden in
onderzoeksvoorstel
- kwantitatieve en kwalitatieve vormen
Vooronderzoek (schatting: maart-april 2023)
- schatting: 1.500 leraren in 70 scholen (gerealiseerde respons)
Hoofdonderzoek (schatting: maart-mei 2024)
- schatting: 4.500 leraren in 220 scholen (gerealiseerde respons)
Rapportering (schatting: juni 2025-maart 2026)
- initiële internationale rapportering: verwacht in oktober 2025
voor ISCED 1, 2 & 3

Vraag: zal men internationaal opnieuw kiezen voor een opdeling van de initiële
rapportering in twee volumes?
Antwoord: zowel de timing als de vorm van de rapportering staan internationaal nog
ter discussie. Uit het meest recente gesprek leiden we af dat vele landen gewonnen
zijn voor een initiële rapportering in één geheel in oktober 2025 voor ISCED 1, 2 en
3. Deze timing, later dan de eerste rapportering in eerdere cycli die telkens
plaatsvond in juni, moet dat haalbaar maken. De rapportering voor ISCED 0.2
verwachten we eerder apart en ook wat later in de tijd.
Het is echter belangrijk mee te geven dat dit gesprek internationaal zeker niet
afgesloten is. Vandaar ook de melding dat rapportering mogelijk is in de periode juni
2025 tot maart 2026. De initiële rapportering zal ook niet alle gevraagde analyses
kunnen bevatten. Dit zal aanleiding geven tot bijkomende rapporten.

16

Vragen?
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