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•  In SURF werken instellingen samen 
aan de verbetering van de kwaliteit 
van onderzoek en onderwijs door 
ICT-innovatie. 

• SURF zorgt ervoor dat de 
mogelijkheden die ICT biedt 
optimaal worden benut. 

• Dankzij SURF beschikken meer dan 
1 miljoen studenten, docenten en 
onderzoekers in Nederland over de 
best mogelijke ICT-voorzieningen. 

• Brede maatschappelijke impact 
 

 
Van en voor het onderwijs 
en onderzoek 
 



Big data in het onderwijs 

Deze data zijn waardevol en informatief. Deze data zijn waardevol en informatief. 
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Graph by Rob Koper. Data science voor de realisatie van online activerend onderwijs. 

Presentation given at Dag van het Onderwijs (5 November 2015). Heerlen. The Netherlands 

Nieuwe inzichten 

Learning 
Activities 

Studytime  
in days 



Learning analytics 

Learning analytics is het 
verzamelen, analyseren en 
rapporteren van data van studenten 
en hun omgeving om zo het 
onderwijs en de omgeving waarin 
dit onderwijs plaatsvindt te 
begrijpen en verbeteren.  
 



SURF Innovatieprogramma 
Onderwijs op maat 
2015-2018 

“Met Onderwijs op Maat draagt SURF bij aan 
de ambitie van instellingen voor hoger 
onderwijs om gepersonaliseerd en flexibel 
onderwijs aan te bieden dat zo goed mogelijk 
aansluit bij de leerbehoeften van de 
individuele student.” 

Project Learning Analytics: 
Instellingen hebben inzicht in hoe learning 
analytics kunnen bijdragen aan een 
effectievere en efficiëntere begeleiding op 
maat van studenten, die aansluit op hun 
leerbehoeften. 



Learning analytics: Wie profijt? 

Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Turning Learning into Numbers. Journal of Educational 
Technology & Society. http://ifets.info/journals/15_3/4.pdf 

 
Management: 
Zij kunnen op basis van de gegevens 
beslissingen nemen over positionering  
van een opleiding. 
 
 
Docenten:  
Op basis van de gegevens  
educatieve interventies  
plegen 
 
 
Studenten:  
Reflecteren op hun  
resultaten 



Verschillende niveaus 



Is het onderwijs klaar voor learning 
analytics? 



What SURFnet can do?  



 
•  Learning analytics Readiness 

•  Learning analytics & Didactiek 

•  Privacy 

•  Architectuur & Tools 

•  Onderzoek 

•  Experimenten 
  

Learning Analytics bij SURFnet 



Readiness 



Werken aan readiness 

Ervaringen op doen 
 
•  Begin klein: Stimuleer dat 

docenten en onderzoekers 
Learning Analytics gaan 
gebruiken. 

•  Faciliteer de experimenten. 
•  Organiseer een dialoog 

rondom learning analytics 
•  Schuw niet de lastige 

onderwerpen 
•  Zorg voor de gouden driehoek: 

Onderwijs(ontwerp), ICT en 
juridisch 

Beleid ontwikkelen 
 
•  Begin aan twee kanten: top-down 

& bottom-up. 
•  Begin met experimenten, om te 

ervaren en te leren.  
•  Ontwikkel een visie & beleid over 

learning analytics. 
•  Docenten spelen een cruciale rol. 
•  Innovatie door middel van 

learning analytics vraagt om 
aandacht en kost geld.  



Welke data moeten worden 
verzameld en hoe? 

Data 



Learning analytics in 
onderwijsontwerpproces 

• Op welke typen onderwijskundige vragen geven learning analytics een 
antwoord? 

• Welke vragen zijn dat dan? En wanneer zet je deze dan in? 

• Stappenplan: 
1.  Oriëntatie op het vak; formuleren van de leerdoelen en de toetsing; 
2.  Ontwerpen van de leerfuncties, inhoud en de bijbehorende 

leeractiviteiten; 
3.  Keuzes van lesmateriaal, van werkvormen en van praktische factoren  
4.  De context, kenmerken van het vak en van de student  



LA in onderwijsontwerpproces 
Oriëntatie op het vak 
•  Heeft de student de leerdoelen gelezen? 

•  Heeft de student de informatie over het assessment 
gelezen? 

•  Kijkt de student gedurende de periode van de cursus terug 
naar de leer- en assessmentdoelen? 

Leeractiviteit 
•  Heeft de student de instructie voor de leeractiviteit 

gelezen? 
•  Als studenten samen aan een groepsopdracht werken: 

Wie heeft welk aandeel gehad in de opdracht? 
•  Heeft de student de opdracht(en) ingeleverd en wanneer? 
•  Wanneer en hoe vaak neemt student contact op met 

docent/begeleiding voor vragen en wat voor vragen 
worden er gesteld? 

•  Wanneer of hoe vaak nemen studenten contact op met 
medestudenten voor hulpvragen en wat voor vragen 
stellen ze? 

•  Welke leerpaden volgen studenten door de 
leeractiviteiten? En zijn bepaalde leerpaden effectiever 
dan andere? 

•  Op welk moment voert de student de leeractiviteiten uit? 
•  Hoeveel tijd besteden studenten aan een leeractiviteit? Is 

dat volgens de planning van de docent? 
•  Volgt de student de eigen voortgang? 

Groepsactiviteten 
•  Wat is de bijdrage van een student aan een 

groepsdiscussie? 

•  Hoe vaak heeft een student gereageerd op discussies in 
een forum / social space? 

•  Hoe omvangrijk was de bijdrage van een student aan een 
groepsdiscussie? 

•  Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarover studenten 
discussiëren? 

Toetsen  
•  Hoe dicht is de student bij het behalen van de te bereiken 

leerdoelen? 
•  Hoe vaak doet de student een formatief assessment? 
•  Kijkt de student op basis van scores op een formatieve 

toets terug naar leerdoelen en leeractiviteiten als hij zijn 
scores op een formatieve toets heeft gezien? 

•  Ondersteunen formatieve assessments de student bij het 
slagen voor het summatieve assessment? 

•  Zijn cursussen met veel kleine summatieve assessments 
beter voor de studieprestatie dan één groot summatief 
assessment aan het eind? 

•  Hoeveel pogingen heeft een student nodig om een 
assessment af te maken? 



LA in onderwijsontwerpproces 
Materialen en middelen 
•  Hoe lang heeft de student het materiaal bekeken/

gelezen? 
•  Heeft de student het materiaal gedownload? 
•  Welk materiaal wordt extra vaak bekeken, of wordt het 

meest gebruikt? 
•  Welk materiaal gebruikt de student uit eigen beweging 

(extra bronnen)? 
•  Heeft de student de video’s bekeken (hoe vaak, wanneer 

vooruit en terug gegaan?) 
•  Wat markeert de student in de tekst, welke aantekeningen 

maakt hij/zij? 

Context 
•  Hoe succesvol was de student voordat hij aan cursus 

begon? 
•  Welke voorkennis heeft de student? Heeft hij de juiste 

voorkennis? 
•  Wat is de achtergrond of motivatie van de student? 

(vooropleiding of andere opleidingen) 
•  Heeft de student het beoogde curriculum gevolgd of heeft 

hij zijn eigen traject gemaakt? 
•  Is er een relatie tussen de score van de summatieve toets 

en het studiegedrag van de student (doet de student alle 
activiteiten, leest hij/zij alle materialen, is hij/zij op tijd met 
inleveren et cetera)? 

•  Is er een relatie tussen het gebruik van de leermaterialen 
en -activiteiten en de score van de formatieve toetsen? 

•  Heeft de toetsmethode bijgedragen aan de leerdoelen? 
•  Wanneer dreigt een student te (moeten) stoppen met zijn 

studie? 

Extra vragen  

Extra vragen  



Privacy 



Privacy 



Personal data lockers 

• Een Personal Data Locker (PDL) is een dienst die 
een individu in staat stelt om zijn persoonlijke 
informatie duurzaam te beheren en te onderhouden 
en om deze, wanneer de gebruiker dit in zijn belang 
acht, te kunnen delen met anderen  

 
- Overzicht: alle relevante persoonlijke informatie komt 
(virtueel) bij elkaar 

- Beheer: aanpassen van persoonlijke informatie 
- Delen: controle over het delen van persoonlijke informatie 



Hoe werkt een personal data locker? 



• Wat te gebruiken voor data-
verzameling , opslag en analyse? 

 
• Visualisatie? 
 
• Apps voor studenten 

• Veilig en vertrouwd 

Infrastructuur en tools 



Learning analytics in 3 stappen 

LRS 

3. Stel vragen! 

Activity 
(xAPI) 

2. Integreer eenvoudig! 

? 
1. Sla alles op! 



Learning analytics architectuur 



Overzicht Xapi events 

Scheffel, M., Ternier, S., & Drachsler, H. (2016a). The Dutch xAPI Specification for Learning Activities (DSLA) – Registry. Retrieved from http://bit.ly/DutchXAPIreg 
Scheffel, M., Ternier, S., & Drachsler, H. (2016b). The Dutch xAPI Specification for Learning Activities (DSLA) – Overview. Retrieved from http://bit.ly/DutchXAPIspread 

 



Bronnen 

•  Whitepaper Hoe data de kwaliteit 
van het hoger onderwijs kunnen 
verbeteren 

•  Handreiking Learning analytics 
onder de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

•  SIG Learning Analytics 

•  Learning analytics 2016 



Bedankt voor uw aandacht! 
 

 Jocelyn.manderveld @surfnet.nl 
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