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Learning analytics in het onderwijs 

Deze data zijn waardevol en informatief. Kunnen we data ook voor de verbetering 
van het onderwijs gebruiken? 
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Learning analytics 

Learning analytics is het 
verzamelen, analyseren en 
rapporteren van data van studenten 
en hun omgeving om zo het 
onderwijs en de omgeving waarin 
dit onderwijs plaatsvindt te 
begrijpen en verbeteren.  
 
http://www.laceproject.eu/faqs/
learning-analytics/ 
 



Learning analytics: Wie profiteert? 

Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Turning Learning into Numbers. Journal of Educational 
Technology & Society. http://ifets.info/journals/15_3/4.pdf 

 
Management: 
Zij kunnen op basis van de gegevens 
beslissingen nemen over positionering  
van een opleiding. 
 
 
Docenten:  
Op basis van de gegevens  
educatieve interventies  
plegen 
 
 
Studenten:  
Reflecteren op hun  
resultaten 



Verschillende niveaus 
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Waarom is het van belang? 
Hoe hebben we het gedaan? 
Wat zijn de belangrijkste conclusies? 

30-09-16 Inzicht in studiesucces 

Waarom Hoe Wat 



Waarom is het van belang? 
Studiesucces is een belangrijke graadmeter voor het 
onderwijs en tegelijkertijd een grote uitdaging voor het 
MBO. 
 
De doelstelling is om iedere student aan passend diploma 
en baan te helpen en tevens is er een financiële prikkel 
door het nieuwe bekostigingsmodel. 
 
Kennisnet kijkt samen met de sector welke mogelijkheden 
en kansen er zijn om studiesucces te vergroten. 
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Waarom is het van belang? 
De doelstelling is om iedere student aan passend diploma 
en baan te helpen en tevens is er een financiële prikkel 
door het nieuwe bekostigingsmodel. 
 
Hoe eerder een instelling inzicht krijgt in studiesucces, hoe 
beter een student te begeleiden is.  
 
Kennisnet ondersteunt de sector met de transitie naar 
datagedreven onderwijs. Hieronder valt dit project, maar 
ook het eerdere onderzoek bij Noorderpoort. 
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Hoe hebben we het gedaan? 
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Beginnen met identificeren 
Aan de hand van welke 
(gedrags)kenmerken 
van studenten kunnen 
we vroegtijdig signaleren 
of een student een 
verhoogde kans op uitval 
heeft?  
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Identificatie 

Interventie Evaluatie 



Daarna interventies opzetten 
Welke gerichte 
interventies kunnen 
worden opgesteld naar 
aanleiding van de 
gevonden kenmerken en 
risicogroepen? 
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Identificatie 

Interventie Evaluatie 



Welke eigenschappen zijn er? 

Veel gedragskenmerken worden 
‘vastgelegd’ in verslagen of 
formulieren.  
Ook deze informatie wilden we 
meenemen 
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Gedrag en eigenschappen  
tijdens de opleiding 

 
Loopbaan Aanmelding 

Eigenschappen 

Student 
eigenschappen 

Opleidings 
eigenschappen 

Onderwijs- 
historie 



Ongestructureerde data 

 
Welke trefwoorden hebben we in de verslagen/
formulieren van een student die een 
voorspellende waarde hebben? 
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Extractie van 
relevante 

formulieren 

Random forest 
classificatie 

Logistische 
regressie op 

best-fit 

Voorspellende 
woorden 

analyseren 



Wat zijn de belangrijkste 
conclusies? 

•  Er zijn 11 correlaties gevonden 

•  Ongestructureerde data is waardevol, maar 
vraagt om aandacht, zorgvuldigheid en meer 
onderzoek 

•  Datagedreven beslissen is een mensenzaak 
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11 Correlaties gevonden 
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•  Geslacht 
•  Etniciteit 
•  Leeftijd 
•  Type vooropleiding 
•  Niveau vooropleiding 
•  Leerweg 

•  Postcodegebied 
•  Instroomniveau 

inschrijving (1 – 4) 
•  School van herkomst 
•  Leerstoornissen 
•  Domein 

 



Ongestructureerde data 
Op basis van de gebruikte formulieren kunnen we 
met 72% zekerheid zeggen of een student een 
diploma zal halen. 
 
Dit is een begin, maar nog niet voldoende om in 
de praktijk te kunnen gebruiken. Andere 
regressiemethoden kunnen hieraan een bijdrage 
leveren. 
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Agenda 
• Staat datagedreven beslissen op 

de agenda? 
• Heeft het prioriteit en is het 

urgent? 

Cultuur 
• Zijn en voelen de betrokkenen 

verantwoordelijkheid? 
• Is het doel helder en wordt het 

gesteund? 

Kennis 
• Hebben mensen voldoende kennis 

en kunde om data te 
interpreteren? 

Middelen 
• Zijn de middelen beschikbaar en 

bereikbaar? 
• Is de kwaliteit op orde? 

Datagedreven beslissen  
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Contact 
 
 
 
 
 
 
 
Willem-Jan Swiebel - info@swiebel.nl 
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Privacy?! 



Toestemming 



Wat gaat het opleveren? 



• Is learning analytics echt complex? 
• Hoe past learning analytics in de 
onderwijsinfrastructuur? 

• Hoe verzamel je data? 
• Hoe visualiseer je de data? 
• Hoe regel je toestemming van 
studenten?  

Hoe pas je dit toe in onderwijspraktijk? 



Het experiment: Voor wie en levert op? 

Voor wie? 
•  De studenten 

•  De docenten en onderwijsmanagers 

•  De ICT-ers 

•  De informatiemanagers/ICTO-medewerker & overig 
management in de organisatie 

 

Resultaat 

•  Een learning analytics architectuur 

•  Een learning analytics testopstelling 

•  Dataverzameling op basis van vijf onderwijsvragen 

•  De Xapi recipe(s) gekoppeld aan de onderwijsvragen 

•  Algoritmes & visualisatie 

•  Toestemmingsverklaring voor studenten 

•  Learning analytics kookboek: Aan de slag met learning 
analytics. 



Vragen in experiment 

 
• Heeft de student de opdracht(en) ingeleverd en wanneer? 
• Op welk moment voert de student de leeractiviteiten uit? 
• Volgt de student de eigen voortgang? 
• Hoe vaak doet de student een tussentijdse toets binnen een 
vak? 

• Welk materiaal wordt vaak gebruikt? 



Opzet van het experiment 

5 stappen in Learning Analytics (NOG Plaatje maken) 

1.  capture: het verzamelen van data 
2.  report: het rapporteren over deze data 
3.  predict: voorspellingen doen op basis van de rapportage 
4.  act: acteren en interveniëren op basis van de voorspelling  
5.  refine: verfijnen van dit proces en overnieuw beginnen bij stap 1. 
 
 
 
* https://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB6101.pdf 



Stappen 



Visualisaties 



Visualisaties 



Bronnen 

•  Whitepaper Hoe data de kwaliteit van 
het hoger onderwijs kunnen verbeteren 

•  Handreiking Learning analytics onder 
de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

•  Learning analytics in het onderwijs: Een 
onderwijskundig perspectief 

 
•  Learning analytics 2016 

•  Blogs LA experiment 



Bedankt voor uw aandacht! 
 

 Jocelyn.manderveld @surfnet.nl 
  

 
 
 
 
www.surf.nl 
 
www.surfnet.nl 
 



1. Student Tracking 

•  Activiteiten van studenten zijn verspreid over verschillende bronnen 

•  Studenten moeten op een eenduidige manier te identificeren zijn op iedere bron 

•  Het makkelijkste is om als identifier het emailadres van de student te gebruiken 
-  omdat in xAPI het emailadres één van de manieren is om gebruikers uniek te identificeren 

•  Hoe komen we achter het emailadres? 
-  de javascript code wordt geplaatst op een dienst waar de student ingelogd is (bijvoorbeeld 

het LMS van de instelling). Dan kan het emailadres door het LMS ingevuld worden. 
-  de javascript code wordt geplaatst op een dienst waar de student met SURFconext is 

ingelogd. Dan leveren attributen van SURFconext de gewenste gegevens. 
-  de javascript code wordt geplaatst op een dienst waar de student zonder in te loggen 

gebruik van maakt. In dit geval moet een cookie uitkomst bieden. 



2. Student activiteiten verzamelen 

• Voor de docent moet het makkelijk zijn om activiteiten van de 
student te verzamelen 

• dat kunnen we realiseren door de complexiteit van xAPI eruit 
te halen 

• met eenvoudige javascript code kunnen activiteiten gemeten 
worden 
- Vergelijk google analytics 



3. xAPI statements 



1.  Aggregeren in herbruikbare 
datasets  
- per student, cursus en vraag. 

2.  Post processing om data te 
vervolmaken 

3.  Visualisatie maken die 
eenduidige door een docent te 
interpreteren zijn en antwoord 
geven op zijn initiële vraag 

Over data rapporteren 



1. Datasets maken 

• Datasets bevatten statements met alle activiteiten van alle 
studenten  
- die een bepaalde cursus volgen 
- die relevant zijn voor het beantwoorden van de vraag 

• Datasets verschillen dus per cursus / per vraag 



2. Post processing 

We maken een Full Information Matrix om een zo rijk mogelijke visualisatie te geven: 
•  zorg voor een vorm van student aanmelding  

-  zodat het aantal studenten dat in de matrix staat maximaal is. 
•  koppel een start- en eindtijd aan de cursus 

-  zodat visualisaties waarin tijd verwerkt is een start en eind hebben. 
•  zorg ervoor dat 'lege' velden ingevuld worden met een default waarde. 

-  als student A een bepaald object 3x heeft bekeken, maar van student B is geen informatie in 
relatie tot dit object, vul dan in dat student B dit object 0x heeft bekeken. 

•  zorg voor een manier dat alle objecten in de matrix worden genoemd.  
-  als 1 student een bepaald object 'gebruikt', dan geldt voor alle andere studenten dat dit 

object ook wordt geactiveerd 
•  zorg voor een referentie kader bij de visualisatie 

-  benoem dus altijd het aantal studenten en het aantal activiteiten waarop de visualisatie is 
gebaseerd. 

•  defineer een context, 
-  de full information matrix koppelen we aan een visualisatie (visualisatieID) 
-  dit is een combinatie van vraagID + courseID + docentID 



3. Visualisatie 

• Een visualisatie wordt gekenmerkt door  
- een docent 
- die voor een bepaalde cursus  
- een bepaalde vraag beantwoord wil zien 

• De vraag kan voor een individuele student worden 
beantwoord of voor de groep studenten die aan deze cursus 
deelnemen 


