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• Vragen? 
 

 

 

Inhoud presentatie 



De aanleiding 



Taakvolwassen onderwijsteams 

• Van opleidingen gegroepeerd onder teamleiders (18) naar 

onderwijsteams (47) geformeerd rondom leerlingen van een 

opleiding. 

• Samen verantwoordelijk voor het onderwijs in die opleiding 

• Analyse op basis van informatie uit het teamdashboard 

 

 

 

Omdat wij vinden dat dan ons onderwijs verbetert !!! 

De aanleiding 



Wat gebeurt er allemaal? 

Taakvolwassen onderwijsteams 

De aanleiding 



Wat gebeurt er allemaal? 

Taakvolwassenheid 

Teamdashboard 

TV - Monitor 

Teamleider 
 

Coach 

Teambegeleiding 



De bedoeling: onderwijsteams verbeteren de kwaliteit van het 

onderwijs dat zij verzorgen en gebruiken daarbij o.a. het 

dashboard als middel. 

 

Wat liep er aanvankelijk niet goed genoeg met TDB1.0? 

Uit interviews bleek dat onderwijs teams niet om meer 

informatie items verlegen zaten maar nadrukkelijk niet met de 

presentatie en het aggregatie niveau over weg konden. 

 

Wat was er nodig? 

Productbeschrijving, keuze leverancier, projectplan en 

uitvoering. 

Proces 



Productbeschrijving 



Projectplan 

Het dashboard voldoet aan moderne vormgeving, navigatie en 

techniek. 

 

Bij het openen van het team specifieke dashboard hebben zij 

direct inzicht hoe zij er zelf voorstaan en hoe dat zich verhoudt 

toe de andere onderwijsteams. 

 

Elk onderwijsteam beschikt over relevante informatie ter 

verbetering van hun onderwijskwaliteit. 

 

De set aan gegevens zoals in dashboard 1.0 blijft behouden en er 

worden filter mogelijkheden aan toegevoegd waardoor analyse 

mogelijkheden sneller uit te voeren zijn.  

 

Enquêtes zijn gevalideerd door een externe expert  

 



Keuze leverancier 

De keuze: 
De leverancier “Implementation Group” met het product Qlik Sense 
 
Motivatie: 

De toegang is ook per smartphone, het is flexibel (uitbreidingen mogelijk ook naar 

business Intelligence), heeft de moderne techniek voor de vormgeving (huisstijl 

mogelijk), lay-out en navigatie.  

Leverancier heeft ervaring met implementaties Qlikview bij MBO’s. (Qlikview) 

 

Nadeel:  

Eerste gebruiker Qliksense. Daar staat tegenover dat de leverancier veel ervaring 

heeft bij tal van ROC’s / AOC’s met QlikView voor de Management Portalen. 

 

Mits: 

Licentie technisch betaalbaar 
 

Alternatieven: 

Qlikview, Power BI, Frontis, Team Thermometer, 

Excel  

 



Onderdelen en frequentie van de verandering 

Wat zit er nu in? 

Qliksense, responsive website 

Informatie pagina 

Onderlinge ranking onderwijsteams  4x/j 

Leerling tevredenheid    4x/j 

Ouder/verzorger tevredenheid   1x/j 

Behoud van de leerlingen    4x/j 

Diploma en Jaarresultaat   1x/j 

 

Filterbestanden 

Van alle enquêtes worden filterbestanden aangeleverd waardoor 

onderwijsteams tot op klasniveau resultaten ook kunnen 

gebruiken voor het bijstellen van hun teamplannen en daardoor 

hun onderwijs kunnen verbeteren. 



Demo   met mobile 

Demo   met browser 

Demo   in deze powerpoint 

























• Website dynamisch maken 

 

• Bijbehorende Trainingen tbv ontwikkelen en onderhoud 

 

• Uitbreiding items 

 

• Ontsluiten van andere informatie bronnen. 

Doorontwikkeling en perspectief 
Stand van zaken 28 mei 2016 



• Website dynamisch maken 

 

• Bijbehorende Trainingen tbv ontwikkelen en onderhoud 

 

• Uitbreiding items 

 

• Ontsluiten van andere informatie bronnen. 

Doorontwikkeling en perspectief 
Stand van zaken 30 september 2016 



Aanpassen van: 

 

• teksten, kleuren, decimalen 

• Ranking, informatie blad 

 

Aanvullen van: 

 

• Categorieën  

• Pebbles 

 

niet 

niet 



Beheer applicatie  

*ism SQL server 

*met backup/restore 

mogelijkheden 



De stip aan de horizon 

Vragen? 


