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Agenda

- Data Platform @ Friesland College

- Data Platform sturen zonder dashboard
- Trend van huidige data platformen (steeds meer informatie, steeds groter)

- Succes wordt bepaald door de gebruikers

- Van pull naar push



Friesland College

• 7 Scholen

• 52 teams
• 8 à 12 teamleden vormen de kern. Tussen de 200 en 250 studenten

• Teamplannen

• Resultaat verantwoordelijk

• Taakgebieden (regisseurs)

• Onderwijs

• Praktijk

• Studenten Begeleiding

• Toetsing en Examinering

• Team en Organisatie

• PR en Voorlichting



Data Platform Onderwijs @ Friesland College

Mip Friesland College

- MIP op SharePoint met ontsluiting van
- Student gegevens

- Personele gegevens

- Financiële gegevens
- Qua vormgeving redelijk statisch

- Beperkte set aan gegevens

- Sinds 2 jaar gebruik van Power BI





Data Platform Onderwijs @ Friesland College

Gebruik Power BI binnen het Friesland College

• Aantrekkelijker

• Snel aanpasbaar

• Gaat verder dan dashboards alleen

• Hoe krijg je de juiste informatie op de juiste plaats

• Kan 'teveel' worden



Voorbeeld





Veranderende behoefte

• Informatie voor leidinggevenden

• Op hoog aggregatie niveau wordt informatie gegeven

• Voor detail informatie verwezen naar rapporten die apart uitgedraaid 
moesten worden

• Nieuwe discussie over rol teams leidt ook weer tot herbezinning op de te 
leveren informatie.

• Teams met meer verantwoordelijkheden vraagt om andere presentatie 
informatie, meer op detail niveau.



Maar kan ook leiden tot 'te veel'



Aan paar trends
IoT

Cognitieve services Self-Learning
systems

Big Data



Bijvoorbeeld



Maar waar betekent dit nu?

• Wens om steeds sneller en steeds meer informatie uit data te “krijgen”
• Toename in het aantal interne- en externe afnemers van data
• Toename in het aantal interne- en externe bronnen van data
• Toename in complexiteit en logica die we toevoegen aan de data

En dit alles terwijl er continu hogere eisen worden gesteld aan de omgeving

Veiligheid

Continuïteit

Schaalbaar

Gebruiksgemak



Technologisch kan het allemaal



Met standaard building blocks en best practises

Macaw Data Governance Framework

Macaw GDPR Toolkit

Data & Insight Fast Track Approach 

Power BI Implementation Ignite Program

Macaw Data Adoption Program

Azure Lift & Shift Toolkit

Macaw BI / Data Competence Center Program

Macaw Data Driven Navigator in 7 steps

Macaw Smart Data Platform Framework

Replatforming (SAP BW Microsoft)



Creëer je een platform met informatie voor iedereen

CvB

Student

Docent

Studieloopbaan begeleider

Smart Data 
Platform

Modern
Dashboarding

Smart Solutions
Facilitair

Beleidsmedewerker

Opleidingscoördinator

Teamleider
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Maar zoals Henk al zei. Het kan leiden tot teveel



Terug naar de kern, de gebruikers

CvBStudentDocent

Studieloopbaan begeleider Facilitair Beleidsmedewerker

Opleidingscoördinator

Teamleider



Elke gebruiker heeft een verhaal

08:30

20:00

Smart 
Data 

Platform
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Informatie om te motiveren, niet om af te rekenen

- Je hebt een onvoldoende voor Nederlands
- Je bent 2 uur niet aanwezig geweest bij biologie
- Je hebt morgen een SLB gesprek
- Je toets week komt eraan met 8 toetsen

- Bekostigingsdossiers niet op orde
- Onvoldoende keuzedelen gekozen
- Leerling vaak afwezig

- Je SLB-er kan je helpen met Nederlands om een voldoende te halen. 
Diverse andere leerlingen zoeken ook ondersteuning.

- Je was niet bij biologie. Wat kan er beter/anders tijdens biologie om je 
daar te ontvangen.

- Tijdens de toets week is jouw aandacht aan Engels belangrijk. Met een 
goed resultaat ben je op weg naar een leuke baan in:

- A, B, C
- Morgen heb je een SLB-gesprek. Een aantal onderwerpen zijn 

belangrijk, 1), 2), 3)
- Er komt een toets week aan.  Gebruik voor jouw profiel de volgende 

tijdsindeling voor het leren en houd het meeste vrije tijd over.



Van achteruit naar meer vooruit



Naar concrete, doelgerichte analyses



Maar waar moet er actie worden ondernomen?



En is daarvoor een dashboard nodig?

Data platform en Power BI Flow



Klik om actie te ondernemen

Smart 
Data 

Platform

CvB

StudentDocent

Studieloopbaan begeleider Facilitair

Beleidsmedewerker

Opleidingscoördinator

Teamleider
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