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De data die door mbo-instellingen en andere partijen 
zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS worden verzameld, 
bieden een zee aan mogelijkheden om studenten nog 
beter te begeleiden bij hun opleiding. Bijvoorbeeld 
door de leerervaring van studenten te optimaliseren 
met de inzet van learning analytics. Het ontwerpen 
van beleid op basis van patronen die uit data zichtbaar 
worden. Het herkennen van regionale trends om hier 
snel op in te kunnen spelen. Of het signaleren van 
gedrag van individuen en ze daarmee beter te bege-
leiden. De mogelijkheden die zich (in de toekomst) 
voordoen, zijn breed: variërend van het helpen van een 
specifieke student die ineens slechter presteert, tot het 
starten van een nieuwe opleiding op basis van prognoses 
uit het bedrijfsleven. 

Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, 
zullen onderwijsinstellingen zich een datagedreven 
manier van werken eigen moeten maken. Vijf mbo- 
instellingen en DUO zijn in het diepe gesprongen door 
pilots in te richten waarbinnen eerste stappen worden 
gezet door aan de slag te gaan met data-gedreven 
onderzoek. De onderzoeken richten zich op het aan-
scherpen van beleid op basis van resultaten op  
geaggregeerd niveau; niet op resultaten die impact 
hebben op individuen. 

Aan de slag met datagedreven onderzoek 
in het mbo

Het werk in de pilots heeft ROC Friese Poort, Arcus 
Leeuwenborgh, ROC Noorderpoort, ROC van Twente, 
Summa College en DUO ervan overtuigd dat een data- 
gedreven werkwijze docenten(teams), beleidsmakers, 
intakers en marketeers kan helpen om te komen tot 
betere ondersteuning van mbo-studenten tijdens hun 
leerloopbaan. Want dat we het daarvoor doen, moet 
als een paal boven water staan! 

De pilots leveren onderzoeksresultaten op waar de 
instellingen zelf mee verder kunnen én ze leveren 
belangrijke lessen en succesfactoren op waar de hele 
sector haar voordeel mee kan doen. In deze rapportage 
wordt verslag gedaan van de resultaten van vier van de 
vijf pilots waarbinnen data analyse is uitgevoerd. Het 
onderzoek van Arcus Leeuwenborgh richt zich op de 
beschikbaarheid van databronnen en is niet gevisuali-
seerd in deze publicatie maar verwerkt in een werk- 
wijze voor datagedreven onderzoek.

Naast inhoudelijke resultaten, hebben de pilots een werkwijze voor datagedreven onderzoek opgeleverd die gevat 
zijn in een publicatie. Ook is er een handreiking opgesteld om instellingen te helpen bij het maken van de juiste 
afwegingen ten aanzien van de wet- en regelgeving rondom privacy. Alle documenten zijn te vinden op  
www.datagedrevenonderzoekmbo.nl. 

http://www.datagedrevenonderzoekmbo.nl/
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Pilots zijn er om te experimenteren. En experimenten zijn er om van te leren. De vijf uitgevoerde pilots hebben 
laten zien dat een datagedreven werkwijze veel waardevolle inzichten oplevert. Inzichten die kunnen helpen om 
de leerloopbaan van leerlingen te verbeteren. Deze pilots leverden daarnaast een aantal belangrijke inzichten op 
over de manier waarop een datagedreven onderzoek succesvol uitgevoerd kan worden. De belangrijkste geleerde 
lessen lees je hier. 

1.   Zonder goede onderzoeksvraag geen goed antwoord
 
Bij de start van de pilots is veel tijd en aandacht besteed aan het formuleren van een scherpe onderzoeksvraag. 
Toch bleek gedurende een aantal pilots dat de onderzoeksvraag leidde tot verschillende inzichten bij de betrok-
kenen over de invulling daarvan. Het kan helpen om bij de start niet alleen een onderzoeksvraag te formuleren, 
maar met alle betrokkenen ook van gedachten te wisselen over de mogelijke uitkomsten van het onderzoek. 
Welke uitspraken verwachten we aan het eind van dit onderzoek te kunnen doen? Hoe zou het antwoord op de 
onderzoeksvraag geformuleerd kunnen worden? Kijk vervolgens bij de start en gedurende het onderzoek regel-
matig of de aanpak van het onderzoek bijdraagt aan het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag. Stel dus 
continu de vraag, welke vraag je met dit onderzoek wilt beantwoorden, welke data je verzamelt en analyseert en 
hoe dit bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Een onderzoek heeft de meeste waarde als het voortkomt uit een vraag uit de praktijk. Dat kan de onderwijs- 
organisatie zijn, maar ook bijvoorbeeld de communicatieafdeling. Als het dichtbij de praktijk staat, hebben betrok-
kenen een helder beeld over waar het onderzoek aan gaat bijdragen en wat ze straks met de resultaten kunnen. 
Dit maakt het onderzoek niet alleen toepasbaar, maar ook impactvoller. Goed voorbeelden hiervan zijn de pilots 
bij ROC van Twente en Friese Poort. De ambitie van deze ROC van Twente is om alle leerlingen op de goede plek 
te krijgen: de Twentse belofte. Binnen de Friese Poort leefde bij de afdeling Marketing en Communicatie de vraag 
welke groepen onderscheiden kunnen worden binnen de instroom van nieuwe leerlingen. De onderzoeksvragen 
van de pilots bij deze instellingen hadden een directe relatie met deze bestaande vraagstukken met een hoge 
prioriteit. Daardoor bleek het makkelijker om mensen te motiveren om mee te werken aan het onderzoek.

Geleerde lessen 2.   Teveel draagvlak bestaat niet
 
Het uitvoeren van een datagedreven onderzoek is geen sinecure. Er is medewerking van veel personen van 
verschillende afdelingen en organisaties nodig om het te laten slagen. In de pilots werd duidelijk dat draagvlak 
bij een grote groep betrokkenen vanaf het vroege begin van de pilots van belang was voor het behalen van een 
succesvol resultaat. In de pilots waren de volgende partijen betrokken:

Bestuurder 
Datagedreven werken en onderzoek is vaak nieuw voor organisaties. Zolang het nog geen dagelijkse 
praktijk is, is het goed om een ambassadeur te hebben in de organisatie die kan inspireren en die 
dingen voor elkaar krijgt. Dat kan bijvoorbeeld een lid zijn van het college van bestuur zijn of de 
opleidingsdirectie. Het is in ieder geval iemand die kan helpen de juiste prioriteit te geven aan het 
project, beslissingen kan maken over budget en inzet van mensen en die organisatie meeneemt in 
de verandering.

Onderwijs expert
Het project vindt plaats in een onderwijsorganisatie en het onderzoek heeft betrekking op de leer-
loopbaan van de leerling. Dus is het belangrijk om mensen bij het project te betrekken met grote 
kennis over het onderwijs en de manier waarop dat binnen deze instelling is georganiseerd.

Communicatiemedewerker
De leerloopbaan begint al bij de eerste kennismaking met de onderwijsinstelling. In veel data- 
gedreven projecten zal er data verzameld worden die gaat over deelname aan open dagen. Mede- 
werkers van de afdeling communicatie en marketing kunnen helpen bij het vinden en ontsluiten 
van deze data. Daarnaast zijn dit vaak de medewerkers die ook inzicht hebben in de het regionale 
speelveld, de relatie met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

Informatiemanager
Data is binnen onderwijsorganisaties vaak verspreid over meerdere systemen. In sommige gevallen 
is er een datawarehouse waar gecombineerde en historische data beschikbaar is. In alle gevallen 
kan een afdeling informatiemanagement en/of ICT helpen om inzicht te krijgen in het systeem- en 
datalandschap van de organisatie en met het technisch beschikbaar maken van de data.

Functionaris gegevensbescherming
Wie datagedreven onderzoek doet, krijgt te maken met privacy en bescherming van persoons-
gegevens. Belangrijke onderwerpen waar in de meeste organisaties speciale aandacht voor is 
vanuit een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met de data over leerlingen en andere personen en organisaties. De wetgeving en 
jurisprudentie hierover is relatief nieuw en volop in beweging. Het is daarom niet altijd eenvoudig 
om te bepalen wat wel en niet mag volgens de wet. Over dit onderwerpen is een aparte verkenning 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te vinden op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.  

http://www.datagedrevenonderzoekmbo.nl/
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3.   Data is het nieuwe goud, het kost net zoveel moeite om te vinden

Ze zeggen dat data het nieuwe goud is. Als ze daarmee bedoelen dat het net zoveel moeite kost om te vinden, dan 
bevestigen de pilots deze uitspraak. Bij het ontwerpen van een onderzoeksvraag wordt vaak verondersteld dat 
bepaalde data beschikbaar zijn. In werkelijkheid kan dit tegenvallen vanwege verschillende redenen.

Technische ontsluiting
Steeds meer systemen binnen onderwijsinstellingen worden afgenomen als cloud dienst. De data in deze 
systemen staat daardoor niet meer op servers waar rechtstreekse toegang toe is. Om over de data te beschikken 
moeten koppelingen worden gerealiseerd of datadumps worden opgevraagd. 
 
Koppelbaarheid
Veel datagedreven onderzoeken maken gebruik van data uit meerdere bronnen. Om deze data te combineren is 
het van belang om deze te combineren. Voor het combineren is het van belang dat de data kan worden gekoppeld. 
Van toekomstige leerlingen die open dagen bezoeken worden bijvoorbeeld vaak naam en e-mail adres vastgelegd, 
maar zodra deze persoon daadwerkelijk ingeschreven is, identificeren we deze aan het leerlingnummer. Een 
koppeling tussen een bezoek aan een open dag en informatie over de leerloopbaan is daarom niet altijd direct te 
maken. Het kost vaak veel handwerk om data te voorzien van unieke kenmerken op basis waarvan de koppeling 
alsnog kan worden gemaakt.

Datakwaliteit
Als je eenmaal over de data beschikt en deze ook nog hebt gekoppeld blijkt vaak dat de kwaliteit van de data te 
wensen overlaat. De velden die nodig zijn voor het onderzoek zijn niet altijd ingevuld of de waarden blijken niet 
altijd te kloppen. 

Historische data
Voor veel datagedreven onderzoek is het nodig om data over een langere periode te analyseren. In veel pilots 
bleek dat bepaalde data pas enkele jaren werd geregistreerd of dat recent een nieuw systeem was geïmplemen- 
teerd en dat de data uit het oude systeem niet meer toegankelijk was. Data die je niet hebt, kun je ook niet 
analyseren. Ons advies is in dat geval om nu te beginnen met het gestructureerd vastleggen van data, zodat over 
enkele jaren wél voldoende historische data beschikbaar is.

4.   Datagedreven onderzoeken is samen onderzoeken 

Datagedreven onderzoek roept bij veel mensen het beeld op van een slimme data scientist die alleen achter zijn 
of haar computer tot briljante inzichten komt. In de praktijk blijkt dat datagedreven onderzoek meer teamsport is 
dan het werk van één briljante expert. De data moet worden gekoppeld en dat vraagt technische kennis. De data 
moet worden geanalyseerd en dat vraagt statistische kennis. De data moet worden geïnterpreteerd en dat vraagt 
inhoudelijk kennis, vaak vanuit meerdere verschillende domeinen. En deze stappen worden niet lineair doorlopen, 
maar in kleine iteraties. Een succesvol datagedreven onderzoek maakt dus slim gebruik van de expertise van ver-
schillende betrokkenen en wordt gemanaged met continue aandacht voor samenwerking en communicatie.

Binnen mbo-instellingen is de expertise zoals hierboven geschetst niet in die mate aanwezig dat zelfstandig een 
datagedreven onderzoek kan worden opgepakt. Krachten bundelen met andere instellingen en partners zoals 
DUO is daarom noodzakelijk. Maar ook dan zijn kennis en expertise nodig om een goed opdrachtgever te kunnen 
zijn voor datagedreven onderzoek. Het werken in pilots en ‘learning while doing’ dragen zeker aan bij! 

 

Resultaten van de pilots in beeld
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ROC Friese Poort heeft de ambitie om meer datagedreven te gaan werken om wendbaarder te zijn en beter aan 
te sluiten bij de omgeving. Ervaring en onderbuikgevoel zijn goede raadgevers, maar er is behoefte om aannames 
met onderzoek te toetsen of onderbouwen. Beschikbare data omzetten naar zinvolle informatie om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren, is waar het om gaat. 

Inzicht in instroom

De resultaten zijn gevisualiseerd in een zogenaamde Sankey-diagram. Een Sankey-diagram toont “stromen”.  
Elke stroom bestaat uit studenten die hetzelfde gedrag vertonen. In dit geval studenten die uitvallen, switchen  
van opleiding of juist op hun plek zitten in het eerste studiejaar. De grootte van de stroom symboliseert het aantal 
studenten. Daarnaast geeft het de lezer direct inzicht in de verhouding tussen de clusters: de drie stromen van een 
cluster bij elkaar is het totaal aantal studenten in dat cluster. Cluster E is in het geval van ROC Friese Poort heel klein.  
Het is zelfs kleiner dan het aantal uitvallers in Cluster A. Het helpt om de aandacht en focus te leggen op de groepen 
waar de impact het grootste is.

De diagram toont studentenstromen en hun werkelijke gedrag in het verleden (cohorten 2016-2017 en 2017-2018). 
Het machine learning model dat aan ROC Friese Poort is opgeleverd is een voorspellend model. Dit model levert 
inzichten op die iets zeggen over toekomstige studentenstromen. 

In cluster E  
zitten de studenten waarvan bekend is 
dat ze een open dag hebben bezocht. 

Het betreft vooral jonge instromers vanuit 
het VO op een niveau 3 of 4 opleiding. 

De kans om uit te vallen of te switchen is 
voor deze groep niet opvallend anders. 
We weten niet of dit daadwerkelijk zo is, 
of komt door de beperkte hoeveelheid 

data die hierover beschikbaar is. 

Cluster B 
is de grootste groep en doet het 

ten opzichte van de rest goed. Het 
cluster bevat weinig uitvallers en een 

gemiddeld aantal switchers. Het bestaat 
uit studenten die doorstromen uit het 
VO naar een niveau 4 opleiding. Deze 
studenten zijn gemiddeld 16,4 jaar en 
hebben een korte reisafstand naar de 

instelling. 

Cluster A  
doet het minder goed.  

Het cluster bevat de meeste switchers 
en uitvallers. Dit cluster bestaat uit 

zij-instromers. De gemiddelde leeftijd is 
19,5 jaar en de gemiddelde reisafstand 

naar de instelling is 6 km verder 
dan die van studenten in cluster B.

ROC Friese Poort richt zich binnen het project op de 
instroom van nieuwe studenten. De stip op de horizon 
is om een kwaliteitsslag te maken op de manier waarop 
nieuwe studenten binnenkomen en begeleid worden. 
Bovendien stellen toeleverende scholen vaak de vraag: 
hoe doen onze studenten het? Natuurlijk kunnen 
docenten en begeleiders daar met hun praktijkervaring 
antwoord op geven. Maar hoe mooi is het om op basis 
van data te vertellen hoe het verloop van groepen  
studenten aan het mbo is, zodat overdracht en  
begeleiding daarop aangesloten kunnen worden? 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: hoe ziet de instroom-
populatie van ROC Friese Poort er uit en wat maakt 
dat studenten in het eerste studiejaar switchen of 
uitvallen? ROC Friese Poort is nieuwsgierig of het van te 
voren bezoeken van een open dag hier impact op heeft. 
Elisabeth Leenstra, medewerker marketing & communi- 
catie bij ROC Friese Poort vertelt: “De vraag is heel 
bewust breed opgepakt met één kartrekker en diverse 
disciplines in de wagen. De combinatie van mensen uit 
onderwijs, marketing, informatiemanagement en  
studentenadministratie levert enthousiasme op en 
spin-off naar de rest van de organisatie.”

Een flinke (gepseudonimiseerde) dataset met allerlei 
kenmerken over studenten, het onderwijs en de 
regio is de basis van het onderzoek. Met behulp van 
machine learning zijn twee modellen gemaakt. Eén 
model om voorspellingen te doen over switchen en 
uitvallen in het eerste jaar en één model om studenten 
die in het model gelijk gedrag vertonen, in te delen 
in clusters. De clusterindeling is ontwikkeld op basis 
van de variabelen die in het eerste model naar voren 
kwamen als effectieve voorspellers van uitval of 
switch. Daarnaast is een uitgebreide analyse van de 
instroompopulatie gemaakt. 

Van alle factoren die zijn meegenomen in de data 
analyse, bleek het bezoeken van een open dag geen 
doorslaggevende factor in het model. Dit is groten- 
deels te wijten aan de kwaliteit van de data die daar-
over wordt verzameld. Goed nadenken over welke 
data op welke manier moet worden vastgelegd om 
van waarde te zijn in de toekomst, is één van de  
lessen die het onderzoek heeft opgeleverd. 
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Bij Noorderpoort staat het succes van de studenten voorop. Succes wordt bepaald door hoe goed studenten 
in staat zijn om toe te treden op de arbeidsmarkt of door te stromen naar een vervolgopleiding en om deel te 
nemen aan een dynamische maatschappij. Onrust die binnen opleidingen ontstaat doordat studenten (onnodig) 
vertragen of switchen zou het succes van studenten in de weg kunnen staan. 

Meer grip op studievertraging

Algemene gegevens over de populatie en het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Geprogrameerde studieduur en het percentage studenten dat korter, gelijk of langer doet 
over de opleiding

Deze figuur laat zien dat hoe langer de geprogram-

meerde studieduur van een opleiding is, hoe groter 

de kans is dat studenten de opleiding sneller door-

lopen. De kans dat studenten vertragen is bij een 

studieduur van 2 en 3 jaar het grootst.

Stapelaars zijn studenten  

die doorstromen naar een  

vervolgopleiding en de 

vervolgopleiding verkort 

doorlopen.

Deze groep gedraagt zich 

wat studievertraging 

betreft anders dan studenten 

die uit het vo doorstromen. 

Om die reden is deze groep 

uitgesloten uit het onder-

zoek.

Noorderpoort kiest er voor om zich binnen het project 
te richten op vertraging, oftewel op studenten die langer 
aan de opleiding verblijven dan de duur die er voor staat. 
Het doel is om meer grip te krijgen op de vertraging 
door in beeld te brengen op welke signalen gelet kan 
worden. De onderzoeksvraag luidt: welke kenmerken uit 
de vooropleiding houden verband met een vertraagde 
studieduur aan het mbo? 

Vanuit de onderwijspraktijk zijn twee aanvullende 
mbo-kenmerken toegevoegd aan het onderzoek, name-
lijk het aantal uren dat studenten afwezig zijn geweest 
in hun mbo-opleiding en of studenten zijn geswitcht van 
opleiding op het mbo. 

Edwin van der Weit, Business Analytics Specialist bij 
Noorderpoort en kartrekker van de pilot vertelt waarom 
Noorderpoort meedoet aan het project: “Het project 

biedt ons een mooie kans om samen met DUO en andere 
enthousiaste scholen te onderzoeken wat mogelijk is op 
het gebied van data science. We willen experimenteren 
en leren van elkaars ervaringen. Dat betekent ook dat 
we niet direct het verschil voor de student verwachten 
te maken, maar we zetten wel stappen in die richting. De 
uitkomsten bieden ons weer vervolgvragen om op door 
te gaan!” 

Een verrassend inzicht uit de pilot van Noorderpoort 
is dat switchen van opleiding een kleinere kans op 
vertraging geeft. In eerste instantie denk je al snel 
dat “onrust” in het opleidingstraject eerder leidt tot 
vertraging. Verder was het geen verrassende uitkomst 
dat meer verzuim een directe relatie heeft met meer 
vertraging op de studieduur. Dit onderstreept in die zin 
het huidige beleid om verzuim tegen te gaan; en dat kan 
ook een opsteker zijn.

Na een switch tussen  
opleidingen op het mbo is de kans  

dat studenten in hun nieuwe opleiding  
vertragen kleiner dan wanneer zij niet 
switchen. Op niveau 3 is het aandeel 
switchers zeer gering, wat maakt dat  
de kans op vertraging van 0% niet  

representatief is.

Een verrassende uitkomst is 
de relatie tussen het cijfer 
Engels op het vo en een 

vertraagde studieduur. Deze 
relatie is te zien op mbo-2, -3 
en -4. Vanaf het cijfer 7 daalt 
de kans op vertraging. Het 

aantal studenten dat instroomt 
met een gemiddeld cijfer 4 

voor Engels op het vo is zeer 
gering.

Studenten zonder vmbo diploma  
hebben een grotere kans om te vertragen in hun 

mbo-4 opleiding. Studenten die vanuit havo/
vwo doorstromen zonder diploma en studenten 
met vmbo KBL doen het iets beter. Voor GL, TL 
en havo/vwo met diploma geldt dat de kans op 
vertragen het laagste is. Hier is gekeken naar 
de aansluiting op niveau 4 omdat die groep 

studenten veruit het grootste is. Op de andere 
niveaus is, weliswaar in een kleinere populatie, 
eveneens te zien dat passende plaatsing een 

relatie heeft met een kleinere 
kans op vertragen.

In dit figuur  
is aan de linkerkant te zien hoe 

vaak studenten die niet vertragen 
(geoorloofd en ongeoorloofd)  

afwezig zijn en aan de rechterkant 
is te zien hoe vaak studenten 
die wel vertragen afwezig zijn. 
Opvallend is dat studenten die 

vertragen vaker meer afwezig zijn. 
Ten opzichte van de studenten die 

niet vertragen, is er een omslagpunt 
te zien vanaf 51-100 uur 

afwezigheid per jaar. 
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Soms hebben studenten aan het begin van hun opleiding helaas een ‘valse start’. Bijvoorbeeld wanneer studenten 
op de eerste lesdag niet beschikken over de benodigde leermiddelen. Kostbare onderwijstijd gaat verloren en 
het vraagt om extra tijd en energie om deze achterstand in te halen. Dat is vooral voor jongeren die zich in een 
kwetsbare positie bevinden een onwenselijke situatie. Het anticiperen op dergelijke problemen vraagt van ROC 
van Twente om een resultaatgerichte aanpak.

Gerichter interveniëren met data

ROC van Twente is zich bewust van de problemen waar 
jongeren in hun schoolloopbaan mee te maken kunnen 
krijgen. Waar mogelijk wil de instelling deze problemen 
voor zijn. De mogelijkheden om dat te doen, worden 
diverser en effectiever door bijvoorbeeld het analyseren 
van studentgerelateerde gegevens. Een combinatie van 
studentgegevens met gegevens uit andere levens- 
domeinen van de student, biedt een informatief 
perspectief op de problematiek en zicht op nieuwe 
oplossingsrichtingen.

ROC van Twente richt zich in de pilot op studenten die 
extra risico lopen op een valse start omdat zij financieel 
minder draagkrachtig zijn. Binnen ROC van Twente zijn 
er voorzieningen die speciaal bedoeld zijn voor deze 
studenten, maar de vraag is of studenten deze voor-
ziening ook weten te vinden en of ze er (tijdig) een 
beroep op doen. Dat hangt samen met de vraag of de 
voorzieningen kenbaar en toegankelijk zijn. De ervaring 
leert dat de voorzieningen op een laat moment worden 
aangesproken. Dit hangt deels samen met het proces 
van voorlichten - aanmelden – inschrijven; deels met de 
bewustwording van de potentiële student.

In de pilot zet ROC van Twente een eerste stap in de 
richting van antwoorden op de gestelde vragen door 
vast te stellen of gerichte dataverzameling en -analyse 
de instelling vroegtijdig op het spoor kan zetten van 
mogelijke problemen. De onderzoeksvraag luidt als 
volgt: welke kenmerken voorspellen of een student bij 
inschrijving gebruikmaakt van het Studiefonds van ROC 
van Twente of het OCW-fonds voor de aanschaf van 
leermiddelen?

Om deze vraag te beantwoorden is op basis van onder- 
zoeksliteratuur en een eerdere pilot een lijst met 
kenmerken opgesteld die mogelijk een relatie hebben 
met het gebruik maken van financiële hulp. Met behulp 
van machine learning zijn vervolgens twee modellen 
gemaakt. Eén model om voorspellingen te doen over het 

gebruik van financiële hulp en één model om studenten die 
in het model gelijk gedrag vertonen, in te delen in clusters. 
De clusterindeling is ontwikkeld op basis van de variabelen 
die in het eerste model naar voren kwamen als effectieve 
voorspellers van het gebruik van financiële hulp. 

Cluster A-D
Cluster A t/m D bevat studenten die  

ingeschreven zijn op een bol-opleiding,  
met name op niveau 4. Voor deze clusters is 
de voorspelde kans dat van financiële hulp 
gebruik wordt gemaakt, groter dan voor de 
andere clusters. Cluster A & B spannen de 

kroon. Deze clusters bestaan uit studenten die 
wonen in wijken met een lage sociale status 

en een stedelijk karakter. 

In de infographic is te zien dat de kans dat een student 
een beroep doet op aanvullende financiële voorzieningen 
samenhangt met de leeftijd en de leerweg.  De sociale 
status van de wijk is op zichzelf geen goede voorspeller, 
maar in combinatie met leeftijd en leerweg heeft het wel 
een duidelijke meerwaarde. 

 

Cluster E-H
Voor cluster E t/m H is de voorspelde 
kans kleiner dan voor de clusters A 
t/m D. In deze clusters zien we stu-

denten met een hogere leeftijd  
(23 jaar en ouder) die een bbl-opleiding 

volgen, met name op niveau 3 of 4. 
Net als in Cluster A t/m D zien we dat 
studenten uit wijken met een lagere 
sociale status meer gebruik maken 

van de middelen. 

De visualisatie van de resultaten start in het midden 
bij de voorspelde kans dat studenten in dat cluster 
gebruik maken van financiële hulp. Het gaat hier dus 
niet om het daadwerkelijke percentage studenten dat 
financiële hulp gebruikt, maar om de door het machine 
learning model voorspelde kans dat zij dat doen. 

Boven de voorspelde kans zijn de vier kenmerken te 
zien die samen de clustering bepalen: de sociale status 
van de wijken waarin studenten wonen (SCP), de mate 
waarin de wijken in stedelijk gebied liggen, de leeftijd  
van studenten en de leerweg die gevolgd wordt Voor 
elk cluster is gekeken hoe de groep studenten is 
samengesteld over de kenmerken. 

Per cluster zijn ook beschrijvende kenmerken opgenomen:  
mbo-niveau, geslacht en het aantal studenten. Deze 
laatste drie onderdelen zijn bedoeld om een beter 
beeld van de clusters te krijgen, maar zijn niet bepalend 
voor de totstandkoming van de clusters. 
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Het model heeft

Summa College streeft er naar om iedere student op zijn of haar bestemming te krijgen door het behalen van een 
diploma met doorstroom- en/of arbeidsmarktperspectief. De instelling heeft zich als doel gesteld om studenten 
maximaal te ondersteunen om uitval te voorkomen. Het intensief begeleiden van studenten die zich in een kwetsbare 
positie bevinden, is daar een belangrijk onderdeel van. Bovendien is het een landelijk speerpunt waar alle mbo- 
instellingen zich hard voor maken. 

Uitval voorspellen en voorkomen
Cluster B

71%

141 st.

Cluster A

71%

194 st.

Cluster C

52%

359 studenten

Cluster D

51%

270 studenten

Cluster F

45%

373 studenten

Cluster E

45%

445 studenten

Cluster G

37%

1026 studenten

Cluster H

37%

880 studenten

Hoge kans op uitval

Lage kans op uitval

Clusters A & B: In de resultaten zien we twee duidelijke con-

clusies. Clusters A & B bestaan uit studenten die zonder

diploma voor hun vooropleiding, starten aan hun opleiding bij

Summa College. Van alle clusters is de voorspelde kans op

uitval in het eerste jaar in deze clusters het hoogst.

Deze twee clusters bevatten daarnaast relatief veel studenten

die mogelijk in een kwetsbare positie verkeren. Voor cluster A is

dat 24% en voor cluster B 22%.

Clusters C & D: Voor clusters C & D is de voorspelde kans op

uitval in het eerste jaar kleiner, maar nog altijd bovengemiddeld.

Deze twee clusters bevatten studenten die wel een diploma

hebben gehaald op een vooropleiding, maar gedurende de

vooropleiding zijn blijven zitten.

Voor een groep studenten wordt bij de start van de 
opleiding onderkend dat zij zich in een kwetsbare  
positie bevinden. Dat kan verschillende aanleidingen 
hebben. De begeleiding van deze studenten kan daar 
vervolgens op worden toegespitst. Binnen Summa 
College leeft de vraag of er niet meer studenten zijn 
die zich in een kwetsbare positie verkeren en gebaat 
zouden zijn bij dezelfde intensieve begeleiding. Om 
een eerst stap te zetten richting antwoorden, wordt 
gekeken naar de kans dat studenten uitvallen uit de 
opleiding. 

De indicatie “kwetsbare positie” wordt nog niet zo lang 
structureel vastgelegd in de administratieve systemen 
van instellingen. Dat maakt het lastig om dit kenmerk 
mee te nemen in een onderzoek dat zich richt op uitval 
gedurende de hele opleiding. Er is nog onvoldoende 
historische data beschikbaar binnen Summa College 
om dat te doen. Daarom richt de pilot zich op uitval in 
het eerste jaar. 

De onderzoeksvraag in de pilot is: welke kenmerken 
voorspellen uitval in het eerste studiejaar en welke 
verschillen of overeenkomsten kunnen we hierin 
herkennen tussen studenten die zich wel of niet in een 
kwetsbare positie bevinden?

Om dit te onderzoeken, zijn met behulp van machine 
learning twee modellen gemaakt. Eén model om 
voorspellingen te doen over uitval in het eerste jaar en 
één model om studenten die in het model gelijk gedrag 
vertonen, in te delen in clusters. De clusterindeling is 
ontwikkeld op basis van de variabelen die in het eerste 
model naar voren kwamen als effectieve voorspellers 
van uitval. 

Gelukkig is uitval niet een fenomeen dat bij een groot 
deel van de populatie voorkomt. Dat betekent wel dat 
het lastig is om uitval te voorspellen. Een voorspel- 
model trainen werkt namelijk het nauwkeurigst op een 
grote resultaatset. Als alleen een kleine set beschikbaar 
is, wil je zeker weten dat het model alle ‘uitvallers’ 
goed voorspelt. Dit wordt bereikt door meer gevallen 
als uitvaller te voorspellen dan noodzakelijk is, met 
als nadeel dat ook meer studenten ten onrechte als 
uitvaller worden voorspeld. De voorspelde kans kan 
dan ook het beste worden geïnterpreteerd als een 
voorspelling van een risicocategorie en niet als een 
nauwkeurige uitvalkans.

Een aantal kenmerken komt naar voren als voorspellers voor uitval in het eerste jaar: het aantal examenvakken 
op het voortgezet onderwijs, het gemiddelde behaalde cijfer, het resultaat (diploma of gezakt) en het examenjaar 
zijn allemaal van voorspellende waarde. Uit de resultaten wordt duidelijk dat studenten die niet een VO-opleiding 
afronden inclusief examen een grotere kans hebben om uit te vallen op het mbo. Vertraging op de vooropleiding 
geeft eveneens een verhoogde kans, maar is minder doorslaggevend. Het tweede deel van de onderzoeksvraag 
richt zich op de verschillen en overeenkomsten tussen jongeren in een kwetsbare positie en de rest van de populatie. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de jongeren in een kwetsbare positie een belangrijk deel zijn van de groep studenten 
die uitvalt in het eerste jaar. Hun aandeel in deze groep is hoger dan in de overige groepen.

Studenten die starten bij Summa zonder diploma zijn extra belangrijk om in de gaten te houden. Ze verkeren vaker in 
een kwetsbare positie en vallen ook vaker uit in het eerste jaar van de opleiding.
 

 




