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Data-ondersteund onderwijs

Team

Als team hebben we enkele wisselingen gehad 
door persoonlijke omstandigheden en andere 
prioritering van een instelling. Er is behoefte aan 
versterking van het team, het liefst door mensen 
met een onderwijsachtergrond, die daardoor de 
lerarenbehoefte kennen.

Update thema

Het team DOO levert eind januari een aantal 
concrete producten op waarmee we instellingen 
handelingsperspectief bieden om met data hun 
onderwijs te verbeteren. Daarnaast hebben we 
een werkwijze ontwikkeld waarmee we binnen 
het mbo kennis rond data-ondersteund 
onderwijs opdoen, delen en hergebruiken.

Resultaten

Bieden handelingsperspectief 
Door het bieden van een stappenplan willen we 
bewustwording én het nemen van concrete 
stappen bevorderen. Het stappenplan data-
ondersteund onderwijs is online te vinden en als 
pdf. In het stappenplan wordt consequent 
doorgelinkt naar de gemeenschappelijke 
kennisbasis (zie volgende punt).

Realiseren gemeenschappelijke kennisbasis
Op de saMBO-ICT website staat de 1.0 versie van 
de Body of Knowledge.

Overzicht lopende initiatieven
Steeds meer instellingen delen hun data-
initiatieven met elkaar. In ons live dashboard kun je 
er doorheen bladeren.
• Live interactief dashboard
• Aanmeldformulier data-initiatieven
• Infographic data-initiatieven in het mbo

(bijlage als pdf)

Opdoen, delen en hergebruiken kennis rond 
data-ondersteund onderwijs
Ons thema brengt mensen bij elkaar rondom het 
gebruik van data ten behoeve van het onderwijs-

proces. Dat kan zijn om kennis en ervaring uit te 
wisselen, maar ook om anderen te vinden met wie 
nieuwe data-initiatieven gestart kunnen worden. 
Eén van de manieren waarop dat kan gebeuren is 
in een datacoalitie. Daarvan zijn er twee gestart.
• Wat is een datacoalitie?
• Presentatie Datacoalitie datagedreven

onderzoek
• Presentatie datacoalitie Student Journey

Eerste miniconferentie data-ondersteund 
onderwijs in het mbo
Op 15 december 2020 waren zo’n 90 mensen  
te gast bij de (online) miniconferentie data-
ondersteund onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst 
bogen zij zich met elkaar over de vraag hoe zij in 
hun instellingen vaart kunnen maken met het 
gebruik van data in hun onderwijsproces.  
Gezien de positieve reacties was de conferentie 
een groot succes.
• Een verslag van de conferentie
• Alle video-opnames van de conferentie

bij elkaar

Plannen tot de zomervakantie

Body of Knowledge 
Doorontwikkeling naar versie 2. Hiervoor zullen we 
eerst de wensen van gebruikers ophalen.

Overzicht initiatieven 
De vragenlijst blijft openstaan. We doen een 
promo voor het invullen ervan en maken voor de 
zomer een vernieuwde infographic met resultaten 
uit de vragenlijst.

Handelingsperspectief. 
• Wij toetsen het door ons gemaakte stappen-

plan en ontwikkelen het door. We willen dit
doen op basis van feedback uit de praktijk en
gaan daarom begeleide sessies met
instellingen organiseren.

• We doen ervaring op in het werken met de
beide datacoalities, voor de zomer vernieuwen
wij aan de hand hiervan onze ondersteunings-
structuur.

• Wij onderzoeken de mogelijkheid voor nieuwe
datacoalities.

• Scan datavolwassenheid (afkomstig uit het
hoger onderwijs (ho)) aanpassen naar mbo,
onderzoek naar landelijke scan-tool met
centrale dataopslag voor verdere analyse. Dit
doen we uiteraard in overleg met zone
studiedata van het Versnellingsplan
Onderwijsinnovatie met ICT (ho).

Awareness en enthousiasme
Evenement voor leraren, ook om te peilen welke 
behoeftes daar liggen.

Technische drempels
Meedoen en –denken in bestaande groepen en 
initiatieven rond infrastructuur studiedata zodat 
we rond de zomer, indien nodig, een mbo-specifiek 
plan infrastructuur studiedata kunnen presenteren.

https://edu.nl/6cmxu
https://edu.nl/xxamc
https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/dataondersteund-onderwijs/knowledgebase-dataondersteund-onderwijs/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzA0ZmVlNDktMTdjZC00MTYzLTg5MDUtMjQxZDAwZjgzMTk2IiwidCI6ImEzMDI0N2Y1LWRhNzctNDk2ZS1hYmNhLWE2ZjAzM2EzMTQ5YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectioncc9e80511ae37b5dc0c4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=68BMa1eTFUGVcuZsudJjZB6LHvtR21VJpUolSDtCGRdUMFRCUDJaNUhZTEIyUVhHUEE1VUMwTVQ5Qi4u
https://xerte.deltion.nl/USER-FILES/2910-jvroom-Nottingham/media/relatie%20DOO%20-%20datacoalities%201.0.pdf
https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/12/Datacoalitie-Datagedreven-onderzoek.pdf
https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/12/Datacoalitie-Datagedreven-onderzoek.pdf
https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/12/datacoalitie-student-journey.pptx
https://www.sambo-ict.nl/2020/12/terugblik-miniconferentie-data-ondersteund-onderwijs
https://deltion.mediamission.nl/Mediasite/Channel/doo
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