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Programma

5 minuten: Kennisnet en datasturing

5 minuten: SURFnet en learning analytics

25 minuten: Case Noorderpoort

5 minuten: afsluiting Kennisnet en vragen





Rode draad 2017

• “Met en van elkaar leren”, “Van inspiratie naar doen”

• Focus op gebruik van data voor intake, begeleiding etc:
• Proces van dataverzameling en data-analyse
• Data-analyse tooling
• Veranderkundig kijken naar pilots
• Ethiek
• IBP

• Er ontstaat meer belangstelling, er is behoefte aan praktische 
instrumenten. Beleidsmatig is het onderwijsleerproces belangrijk.





En in 2018 …

• Bootcamp: kennismaken met concrete tooling, april 2018

• Ethiek: ontwikkelen van praktisch instrument om ethische vragen te 
bespreken in je project

• Learning analytics: 
• Beschrijven van usescases in MBO en HO (KN en SURFnet samen)
• Uitwerken van stappenplan voor instellingen die aan de slag willen (KN en SURFnet

samen)

• Werkconferentie, juni 2018



Beelden: André Kertesz



Contact en achtergrondinformatie

Marius van Zandwijk: m.vanzandwijk@kennisnet.nl

Aan de slag met data-analyse: welke tools zijn er voor je school

Datasturing in het MBO: stel deze 5 vragen

Kunnen we met studentgegeven het studiesucces voorspellen, case Nova 
College

Big data: van hype naar actie, case Noorderpoort

mailto:m.vanzandwijk@kennisnet.nl
https://www.kennisnet.nl/artikel/aan-de-slag-met-data-analyse-welke-tools-zijn-er-voor-jouw-school/
https://www.kennisnet.nl/artikel/datasturing-in-het-mbo-stel-deze-5-vragen/
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kunnen_we_met_studentgegevens_het_studiesucces_voorspellen.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kunnen_we_met_studentgegevens_het_studiesucces_voorspellen.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Big_data_van_hype_naar_actie.pdf






Is het onderwijs klaar voor learning analytics?

• 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? 



Wat bieden wij?

• Algemene informatie 
• Whitepaper Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren
• Learning analytics in het onderwijs: Een onderwijskundig perspectief

• Juridische informatie
• Handreiking Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens

• Experiment
• Experimenteersysteem
• Blogs LA experiment
• Documentatie LA experiment

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2016/whitepaper-la-web-def.pdf
https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-learning-analytics-in-het-onderwijs-een-onderwijskundig-perspectief.html
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/learning-analytics_wbp-editie2017_def.pdf
https://blog.surf.nl/het-learning-analytics-experiment/
https://wiki.surfnet.nl/display/laexperiment/Learning+analytics+experiment


Wie doet er mee?



Waarom dit experiment bij Noorderpoort

• Steeds meer e-learning modules, ook in het MBO

• Online leren verschilt van klassikaal leren

• Hoge eisen aan leermateriaal (toegankelijk, uitdagend, op maat 
gesneden)

• Inzicht nodig in gebruik materiaal en beleving door student tijdens 
het leerproces

• DOEL: verbeteren onderwijs, tijdig bijsturen online leergedrag



Doelen Noorderpoort

• Welk leermateriaal wordt wel gebruikt en welk juist niet

• Inleveren werk kunnen we prima volgen via de ELO

• Worden bepaalde video’s bekeken of niet, bestanden geopend of 
niet

• Wanneer voert de student de online leeractiviteiten uit

• Doet de student de toetsjes in het leermateriaal

• Volgt de student de eigen studievoortgang



Presentatie aan de klas

• Online leren, wat is dat?

• Je ziet je docent (bijna) nooit

• Hooguit vragenuurtje via Skype

• En online presentaties

• Toch moet je presteren

• Gaat dat wel goed?



Uitproberen dus

• Uitproberen zonder brokken te maken

• Dus niet zomaar een online cursus starten en hopen dat het goed 
gaat

• Dus in een klas die lessen in de klas en lessen online krijgt

• Dus een klas Digitale Vaardigheden Gevorderd

• Wij hebben lessen in de klas

• En lessen online als huiswerk



Testgroep studenten

• Keuzedeel digitale vaardigheden gevorderd

• 17 studenten

• MBO niveau 3 en niveau 4 

• Leeftijd 16 – 22 jaar

• Elke week een klassikale les

• Elke week een online les (huiswerk)



























Zelftoets in leermateriaal gemaakt



Loon naar
werken



Studiegedrag en resultaat
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Wat ziet de student

• Eigen activiteit ten 
opzichte van de andere 
studenten

• Vergelijking van eigen 
uitgevoerde 
activiteiten



Conclusies 1

• Positieve relatie tussen goed resultaat en geleverde inspanning

• De gemiddelde leerling bestaat niet

• Hoogste cijfer is van student die het langst met de opdracht bezig was

• Materiaal en toets zijn dus onderscheidend

• Toekomstige studenten kun je hier op wijzen

• Interventies plegen tijdens het leerproces, niet achteraf

• Per student een andere aanpak nodig



Conclusies 2
• We kunnen in beperkte mate studenten volgen tijdens online 

leeractiviteiten

• We kunnen niet volgen welke video’s bekeken zijn, welke documenten 
geopend

• Technisch voor docent best lastig, veel kennis van html en javascript nodig 
en analyse van de gegevens

• Belangrijke doelen die we als Noorderpoort hebben kunnen (technisch) 
nog niet worden gerealiseerd.

• Onderzoek wordt voortgezet, onder andere richting ELO Its Learning

• Meer bronnen nodig naast de toolkit van Surfnet?



Nog op te lossen

• De Java-scripts van Wikiwijs lenen zich niet goed voor combinatie 
met de tracking scripts van het Learning Analytics project

• ELO’s richten zich niet specifiek op het genereren van data over 
het leergedrag van de student (wel op niveau van bezoeken en 
ingeleverd werk)




