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Programma

• Data ondersteund onderwijs

• Voorbeelden

• Even aan het werk……..

• Ambitie



Soorten Analytics
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Bron: Gartner
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What
happened?

Why did it
happen?

What will
happen?

How can we make 
it happen?



Uit technologiekompas Kennisnet: belofte van big data
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Q-Sense in a glance




Q

-S
en

se
 B

V

Q-Sense solution(I)
Methodology for learning analyticsand adaptive learning (Q owned 6D model and ‘playlist’
concept)
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Q-Monitor close-up







Even aan het werk

• Als je denkt aan analytics, welke vragen zou je als eerste willen 
beantwoorden?

• Neem 5 minuten samen met je buurman/buurvrouw.





Netwerk Analytics ‘gelijkgestemden’ 

• Wie heeft belangstelling om mee te denken over een netwerk ihkv de 
digitaliseringsagenda van saMBO-ICT, Kennisnet en Surf. 

• Neem 5 minuten met je buurman/buurvrouw om na te denken over de 
eerste taken van een netwerk.





Publicatie  met kennisnet over big data

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Big_data_van_hype_naar
_actie.pdf

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Big_data_van_hype_naar_actie.pdf


Casus: taal en rekenen

Aanmelding Inschrijving Intake 
Toets (TOA)

Resultaat 
taal en 
rekenen

TRON
Meer dan 1 niveau 
verschil met beoogd 
diploma!

Regulier
Onderwijs
programma

Examens
(o.a. CITO)

Diploma

VERPLICHT !

TRON – remedial teaching – organisatie en opbouw



Casus: taal en rekenen

TOA: 
Resultaat taal 
en rekenen

Inschrijvingen 100%

CITO-
resultaten

NAW

Opleiding
(niveau etc.)

Lavastorm

Opbouw onderzoek: lavastorm

Rapportages
Uitkomsten



De data

TOA, 40.538 regels (12.750 unieke studenten / 12.133 
studenten Nederlands/ 7.411 studenten Rekenen)

CITO, 8.333 regels (4.051 geslaagde studenten) • TRON, 
33.755 regels (2.367 unieke studenten)





Casus: taal en rekenen

Uitkomsten



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?





Studiegedrag en resultaat
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Studiegedrag en resultaat

inspanningscoefficient Cijfer
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