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Waarom is het initiatief opgestart? 

 

 
• Focus op vakmanschap: prikkels om studenten 

binnen de voorgeschreven studieduur te 
diplomeren 

• Noorderpoort: ambitie om VSV te reduceren 
en gevoel dat veel informatie voorhanden was 

• Kennisnet en MBO15: ervaring opbouwen met 
innovatie met stuurinformatie . Van 
“registreren” naar “voorspellen”. 



“Data informed” aan de slag 

 



Aanpak 

Definiëren van 
begrippen is nog niet 

zo eenvoudig 

De kwaliteit van de 
gegeven valt tegen 

als we alles aan 
elkaar verbinden 

Voor ons zijn 
leerlingen 

mensen geen 
getallen 

Mag dat wel 
volgens de wet: 
die informatie 

gebruiken Hoe komen we 
aan 

specialistisch 
kennis om data 
te analyseren 



Literatuur onderzoek 

• Focus op objectieve feiten 

• Wat hebben anderen voor je al onderzocht? 

• Definieer de begrippen die je hanteert: 
bijvoorbeeld studiesucces 
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Proces inventariseren 

• Inzichtelijk maken van hoe proces nu verloopt 
en welke informatie beschikbaar komt: 
hoofdlijn 

• Maak gebruik van wat er al is: 
procesbeschrijving etc. 



Proces inventariseren 
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Data analyseren 

• Inventarisatie van gegevens + koppelen van 
bestanden 

• Statistische analyses: specifieke deskundigheid 



 



Resultaten presenteren 

• Neem de tijd en heb oog voor een 
begrijpelijke en toegankelijke presentatie 

• Kies bijvoorbeeld voor verschillende 
presentatie voor overzicht en diepgang 

• Resultaten zijn input voor gesprek: scheid 
feiten van duiding 



 



Procesaanpassingen ontwerpen 

 



Is het doel bereikt met het initiatief? 

Ja 

- Zicht krijgen op factoren die een rol spelen 
- Is absoluut gebeurd en ook goed ontvangen! 

- O.a. CvB, directeuren, beleidsgroep Instroom, 
doorstroom en uitstroom (IDU) 

 

Nee 

- Doorvertaling naar beleid en eigen organisatie 
(aanpassen van proces is lastig) 



 



Wat waren de gevolgen voor 
aanpassing van het beleid binnen de 

instelling? 
- Aantal punten zijn meegenomen in aangepast 

aanmeldings- en intakebeleid (is nog niet 
definitief vastgesteld) 

- Latere instroom = andere intake 

- Andere intake entreeopleidingen 

- Begin gemaakt met veel meer informatie 
beschikbaar stellen over student voor intaker 
(voor betere intake) 



 



 



Wat waren de ethische dilemma’s? 

• Informatie uit social media: wel of niet 
gebruiken in een dergelijk onderzoek? 

 

• Gegevens van VO-scholen: privacy issues en 
ook ethische vragen of een leerling geen 
nieuwe start verdient 



Meer informatie 

• www.kennisnet.nl/sturen 

 

• Contactinformatie 

– m.vanzandwijk@kennisnet.nl 

– 06 290 87159 

http://www.kennisnet.nl/sturen
mailto:m.vanzandwijk@kennisnet.nl


Gesprekspunten … 

Weten, is een ding. Er naar handelen een 
tweede.  

 

Eigenaarschap bij mensen die met de resultaten 
aan de slag kunnen, is essentieel. Dat dien je in 
je projectontwerp in te bouwen  

 

 



“Data informed” sturen in het MBO biedt 
kansen, zowel op niveau van de instelling als op 
niveau van de sector.  

 

Dit onderwerp kan breder worden geagendeerd 
door goede voorbeelden zichtbaar te maken. 


