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Vijf nederlandse initiatieven

1. Diagnostisch datagebruik voor directe toepassing in 
de klas

2. Gepersonaliseerde feedback aan student en leraar
3. Analyze van verschillende studentreizen in een

digitale leeromgeving
4. Adaptief leren
5. Field lab studievoortgang- het welbevinden van de 

student.
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#1. Diagnostisch datagebruik voor directe toepassing in de klas

Flipping the classroom

o Studenten volgen een online module, de 
leraar past de inhoud van de les aan, 
gebaseerd op data

o Lerarendashboard, studentendashboard in 
ontwikkeling.
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Waarin verschillen de initiatieven?

Soort data (Gartner - Analytics Maturity Model)

Beschrijvend Diagnostisch Voorspellend Voorschrijvend

Doelgroep

Eindgebruiker Facilitdeerder Bestuurder 

Mate van volwassenheid

Pionier Team College Externe keten

Soort studiedata

Student analytics Learning Analytics
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Overzicht e-learning module.
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Zicht op assessment per groep

Resultaten per student
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#2. IguideMe – Gepersonaliseerde feedback aan student en leraar

I guide My Education – IguideME

o Studenten: activeren, motiveren, 
gepersonaliseerde feedback

o Leraren: early warning system, optimaliseren
van course design

o Onderwijskundigen / Leertechadviseurs: 
optimaliseren van het gebruik van tools
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Waarin verschillen de initiatieven?

Soort data (Gartner - Analytics Maturity Model)

Beschrijvend Diagnostisch Voorspellend Voorschrijvend

Doelgroep

Eindgebruiker Facilitdeerder Bestuurder 

Mate van volwassenheid

Pionier Team College Externe keten

Soort studiedata
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Student geeft aan welk resultaat hij wenst te 
behalen



Summatieve
beoordelingen

Formatieve beoordelingen

Leerresultaten en 
voorspeld cijfer

Studentendashboard: Rasterweergave
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Design

Early Warning System
Cijferanalyze

Interactie

Dashboard voor leraren
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• # Difference between Graded and Non-graded assignments (p<0.05)
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IguideME (n=29)
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Non-graded Perusall assignment

IguideME (n=29)

Grade is not shown to students, only to researchersAverage of all assignments is 2% of the final course grade

#

Advies: grade the Perusall assignments

Beoordeelde of niet-beoordeelde opdrachten in Perusall gebruiken?

Optimaliseer het gebruik van tools
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#3. Analyse van studentreizen in een digitale leeromgeving

Datacoalitie Student Journey

o Koppelen databronnen – succes of falen van 
student in beeld

o Gegevens, die dicht bij het leren van de 
studenten liggen, worden geanalyseerd door 
datascientists. Zijn er verbanden?

o Visualisatie van het leerproces, herkennen van 
persona's van studenten of het in kaart brengen 
van het effect van feedback op het leerproces 
van de student
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Waarin verschillen de initiatieven?
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Pionier Team College Externe keten
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Student analytics Learning Analytics
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#4. Adaptief leren

Adaptief leren, gebaseerd op analyse
van het leren.

o lesstof is opgedeeld in zo klein 
mogelijke leerdoelen

o in een netwerk wordt de relatie tussen 
de leerdoelen in kaart gebracht

o gegevens uit het studieproces sturen de 
student door het lesmateriaal
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Waarin verschillen de initiatieven?
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#5. Studievoortgang – sociaal emotioneel welbevinden

Fieldlab Studievoortgang doet onderzoek 
naar:

o Studieresultaten als indicator voor 
studievoortgang

o Leerrendement als indicator voor 
studievoortgang

o Datagedreven werken aan de 
ontwikkeling van sociaal-emotionele 
vaardigheden
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Waarin verschillen de initiatieven?
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En nu?

Rol pilots
Discussiepunt
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Zij dit soort vraagstukken doel of middel in het 
veranderingsproces?



Goede voorbeelden parade deel I

Goede voorbeelden parades op 
datadinsdag
Kijk op www.publicatiesdoorpakken.nl of 
zoek op Datadinsdag
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http://www.publicatiesdoorpakken.nl/
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