
Datadinsdag 11 oktober

Goede voorbeelden parade
MBO Utrecht



Programma

• Opening JaapJan

• Vier verhalen

- Margriet & Herbert (Alfa College)
- Eric (Deltion)
- Eliane en Dirk-Jan (MBO Utrecht)
- Alette (MBO Rijnland)

• PAUZE
• Discussietafels
• Borrel
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Alfa College
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Hoe krijg je mensen 
in beweging met data?

De aanpak van Alfa-college

Herbert van Hoogdalem
Margriet Bakker



Hoe het allemaal begon

Qlikview/cubes
Innovatie vanuit ons

Na Migratie PowerBI
• Innovatie vanuit

organisatie
• Informatie-eigenaren
• Focusgroepen



Opdracht stap maken in 
datagedrevenheid



Taakverdeling
Samen maken we een inventarisatie van informatievragen en wensen
Samen maken we een Functioneel Ontwerp

Wij beheren het backlog en prioriteren
Wij bouwen een informatieproduct
Wij leveren het (tussen)product aan jullie

Samen hebben we tussenoverleggen om te komen tot het eindprodukt

Wij publiceren het product en nemen het in beheer

Jullie introduceren het product, organiseren scholingen en laten het 
product in gebruik nemen door jullie gebruikers



De modelklant

De uitdaging…De kartrekker

• Datagedreven werken stimuleren
• Aangrijpingspunt vinden
• Met wie ga ik dit doen?



Proces focusgroep

Voorbereiden
• Model studentreis als vertrekpunt
• Prioriteren
• Definities data
• Visualisatie
• Ontwerpen datamodel
• Testen
• Productie

Implementeren 
• Gebruik door focusgroepleden
• Verleiden andere collega’s
• Presentaties
• Trainingen, opdrachten



Studentreis centraal - databronnen

Bereik

• Oriëntatie

Actie

• Informatie
• Open dag

Converteren

• Aanmelding

Betrekken

• Studeren
• Alumni

Bereik

•#Unieke bezoekers*
•#Fans/volgers
•#Inbound links
•Naamsbekendheid
•[Merkvoorkeur]
•[Merkassociaties]

Actie

•Tijd op site*
•# shares/likes
•#Leads**
•#Hot leads**
•#nieuwsbriefabonnees^

Conversie

•#Aanmeldingen
•% Aanmeldingen

Betrekken

•Lifetimevalue 
(verblijfsduur) 

•NPS
•#Doorstromers
•Studiesucces
•Tevredenheid opleiding
•Tevredenheid school
•Merkassociaties
•#Alumniregistraties



Stap 1: Aanmeldingen



Vervolg –wensen focusgroep

• Herkomst scholieren
• Jaarvergelijking
• Opleidingsperspectief
• Aanmeldproces



Stap 2 – toevoeging leads



Implementatie

• Introductie nieuwe opleveringen
• Trainingen met huiswerkopdrachten
• Stand-by hulp bij ad hoc vragen



• Visie en commitment management
• Van taak- naar doelgericht
• Sluit aan op de plan- en evaluatiecyclus
• Operationaliseer KPI’s in kleinere doelstellingen

(#bezoekers Open Dagen ipv “#leads verzamelen”
• Begin klein en bouw verder uit
• Meerjarenplan
• Samenwerking business + BI

Tips



Meer weten?

• Herbert van Hoogdalem, Specialist Bedrijfsinformatie
• hca.vanhoogdalem@alfa-college.nl

• Margriet Bakker, marketinganalist
• m.bakker01@alfa-college.nl



Deltion College
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Inspiratie

AI tool Hegemanbouw
weet voor dat de klant het zelf weet dat ze aan nieuwebouw toe zijn.

Vraag bij ons.
Kunnen wij ook zo iets doen om beter zicht te krijgen op onze 
studenten?



Wat willen we?

Observatie: Bij introductie afwezig / behalen rekenvakken leek 
een goede voorspeller voor uitval.
Last in first out (late aanmelders)?

Doelen: Kunnen vroegtijdig risico op uitval van studenten 
inzichtelijk krijgen?
Minder getallen meer kleurtjes
Objectiever beeld van de prestatie van de student

Uitgangspunt: Systeem is ondersteunend aan!
Hoe haal je de student uit zijn patroon, bied je hulp 
op maat?



Opzoek naar parameters:

• Behaalde studiepunten per periode
• Aanwezigheid per periode
• Reisafstand
• Eerste indruk intake (zacht gegeven) (punten)

• Vooropleiding (niveau) (hard)
• Economie in pakket (hard)
• Wiskunde / rekenen (hard)
• Duits (hard)

• Persoonlijke omstandigheden (zacht)





En toen?

Bijvangst: Gesprekken met ouder waren snel voor te bereiden / 
student bespreking versnellen. 

Bottlenecks.
• Geen toegang te “schone” data (veel werk om gegevens aan elkaar te 

koppelen)
• Beheer, veel hand werk voor de mentoren
• Veiligheid / privacy



MBO Utrecht
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Prognose studiesucces bij MBO 
Utrecht

11 oktober 2022
Door Dirk-Jan Scheffer en Eliane Boorsma



Wat was onze behoefte?

Voorkomen uitval

Input voor onderwijslogistiek



Rendemententool MBO Utrecht 



Hoe werkt de tool?



Ook inzicht in aantallen



Waar liepen we tegenaan/wat is nodig?

• Bij 1e versie nog teveel invulwerk, waardoor het niet goed werd ingevuld

• Discipline, discipline en discipline

• Veel instructie is en blijft nodig

• Collega’s met te weinig Excelkennis

• Klein aantal teams ziet tool als extra administratieve last

• Verschillen tussen tool en studentenadministratie 



Vraag

Hoe komen andere scholen aan dit soort informatie?



Extra slides



Indicatie voortgang 



(In principe) geen opvraag meer door 
SA voor onderstaande formulieren

2x per jaar

Einde schooljaar



Evaluatie 20-21: toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde Aantal keer 
genoemd (n=12)

%

Zicht op te verwachten 
rendementen

9 75%

Meer zicht/grip op voortgang 
studenten

8 67%

Zicht op wijze overgang studenten 
naar volgend jaar

5 42%

Voorkomen uitval 2 17%

Geen toegevoegde waarde 1 8%



MBO Rijnland
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Data Dinsdag 11 oktober

• Welkomstpagina 1e jaars

• Datalaag

Alette Faber
Projectmanager



De aanleiding ..
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“Brandbrief BI” in juni 2019

 Technische infrastructuur verdeeld over 3 on premise MIP-servers (spaghetti in alle variëteiten)
 Ontbreken van architectuurprincipes en relevante documentatie
 Informatievragen (“spoed”) vanuit alle hoeken van de organisatie gedreven door de “waan van de dag”
 Onduidelijke regievoering op informatievoorziening (“alternatieve feiten”)

Proces Instroom (2019)
 20% van de afmelders tijdens “onboarding” gaf als reden aan onduidelijke of niet tijdige informatie

 Klant Contact Centrum (KCC) overbelast met telefoontjes en mails, met name in zomerperiode
 Secretariaten overvolle mailboxen na zomervakantie



Van losse gegevensverzamelingen naar datalaag
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Afas Fin Afas HR Osiris

Xedule Onderwijscatalogus Office365

Topdesk Applicatie …

mbo
Rijnland
Datalaag



Datalaag als oplossing

mboRijnland Bronsystemen

externe 
doelsystemen

systeem-integratie informatie-voorziening
Management Informatie …...Persoonlijke Welkomstpagina



Persoonlijke Welkomst pagina – het idee

Persoonlijke Welkomst pagina

Informatie die voorheen in Startbrief staat komt nu op de Persoonlijke Welkomst pagina

Alleen voor 1e-jaars,voor de verschillende startmomenten

Voordelen

Student kan de informatie altijd inzien, op z’n mobiel bijvoorbeeld

Informatie kan niet kwijtraken

Er hoeven geen verschillende startbrieven i.s.m. functioneel beheer meer aangemaakt te worden 

Informatie op de Persoonlijke Welkomst-pagina voor een student in te zien door medewerkers mboRijnland (dus ook voor KCC)

Belangrijk

Student moet z’n account tijdig activeren!! 

 Mail voor activering account wordt direct na inschrijving verstuurd (en een rappel na 1 maand)

• Opleiding
• Vestiging / locatíe
• Stamgroep
• Pakketnummer (bestellen leermiddelen)
• Introductiedag
• SLB-er
• Rooster
• Flyers e.d.
• …



Aanpak
Werkgroep bestaande uit:

 Klant Contact Centrum

 Infodesks

 Vertegenwoordiger MA’s (Management Assistenten)

 Communicatie

 Ontwikkelaar 

 Functioneel beheer Office 365

Regelmatige afstemming met Procesgroep Instroom 

Langs de secretaresse overleggen om input op te halen en toelichting/instructies te geven



Werkwijze

- Sharepoint tabel

- Landingspagina

Plaats student in een 
stamgroep (Osiris)

Vul SP-lijst voor de 
stamgroep (introductiedag, 
pakketnummer, ..)

Datalaag Sharepoint

Check 
Welkomstpagina

Stuur notificatie naar 
de student(en)

Upload documenten / flyers



Persoonlijke 
Welkomstpagina 1/2



Persoonlijke 
Welkomstpagina 2/2



Evaluatie Welkomstpagina 2021

131.225 views PWP
6.650 unieke bezoekers PWP (circa 5.700 eerstejaars gestart)
1.701 views ondersteuningspagina op projectportaal
Overwegend positieve gebruikerservaring van medewerkers
Minder telefoontjes en e-mails bij secretariaten en bij KCC
Vragen beter/sneller te beantwoorden door KCC door één centraal
informatiepunt

Inzetten voor informatievoorziening van álle leerjaren
Inzetten voor álle instroommomenten
Inzetten voor VAVO
Meer rekening houden met uitzonderingen zoals BBL en hybride
onderwijs situaties

Meer focus bij student op activeren van account en ouder/verzorger
meenemen bij onder 18.

WENSEN

FEITEN

VERBETERPUNTEN
ACCOUNT

Ik vond het een fijne 
omgeving en initiatief. Het 

werkt overzichtelijk en er was 
een duidelijke instructie. 

Het was duidelijk en zijn 
minder vragen gekomen dan 

vorig jaar. 
Persoonlijk vind ik dit ook 

professioneler dan van iedere 
opleiding/college een andere 

brief. .

Ja, volgend jaar weer 
gebruiken is een goed idee. 
Graag ook voor de oudere 

jaars studenten.



Wat hebben we geleerd?
Datalaag

 Ontsluiten van informatie (wie is Wie, Welkomstpagina)

 Management informatie (dashboards)

 Systeemintegraties

Houd rekening met het tonen op een mobiel

Sturing vanuit hogerhand & inzicht geven helpt

Zorg dat je goed bereikbaar bent voor geven van hulp!
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