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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



SURF Innovatieprogramma
Onderwijsinnovatie met ICT 
2015-2018

“Met het programma Onderwijsinnovatie met 
ICT 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

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. 

http://www.laceproject.eu/faqs/learning-analytics/



Focus



Overzicht Learning Analytics



Learning analytics voor persoonlijk leren?



• Is learning analytics echt complex?
• Hoe past learning analytics in de 

onderwijsinfrastructuur?
• Hoe verzamel je data?
• Hoe visualiseer je de data?
• Hoe regel je toestemming van 

studenten? 
• Wat vinden studenten van directe 

feedback?

Hoe dan?



In schema



Voor wie en wat levert het op?

Voor wie?
• De studenten

• De docenten en onderwijsmanagers

• De ICT-ers

Resultaat
• Een learning analytics infrastructuur

• Dataverzameling op basis van vijf onderwijsvragen

• De Xapi recipe(s) gekoppeld aan de onderwijsvragen

• Algoritmes & visualisatie

• Toestemmingsverklaring voor studenten



Wie doet ermee?



Hoe werkt het experiment?



Toestemming



Opzet van het experiment

5 stappen in Learning Analytics 
1. capture: het verzamelen van data
2. report: het rapporteren over deze data
3. predict: voorspellingen doen op basis van 

de rapportage
4. act: acteren en interveniëren op basis van 

de voorspelling
5. refine: verfijnen van dit proces en 

overnieuw beginnen bij stap 1.

* https://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB6101.pdf
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Capture

1. Track studenten
2. Verzamel activiteiten volgens recept
3. Sla ze als xAPI statements op



Capture

Thema 1: Gebruik lesmateriaal
• Welk materiaal wordt vaak gebruikt?
• Op welk moment voert de student de leeractiviteiten uit?

Thema 2: Inleveren opdrachten
• Heeft de student de opdracht(en) ingeleverd en wanneer?

Thema 3: Formatieve toetsing
• Hoe vaak doet de student een tussentijdse toets?
• Wanneer doet de student een formatieve toets?
• Heeft de student de toetsvraag beantwoord?
• Wat is de score op de toetsvraag? 
• Wat is de score van de student op de toets?

Thema 4: Monitoring studievoortgang
• Volgt de student de eigen voortgang?



Capture



Report

1. Data aggregeren
2. Datasets verbeteren
3. Data visualiseren



Report



Bronnen

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

• Handreiking Learning analytics onder 
de Wet bescherming 
persoonsgegevens

• Learning analytics in het onderwijs: Een 
onderwijskundig perspectief

• Blogs LA experiment

• Documentatie LA experiment



Bedankt voor uw aandacht!
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