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Inhoudsopgave

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 begeleiden. 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.

Een werkwijze voor datagedreven onderzoek

Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten,
zullen onderwijsinstellingen zich een datagedreven
manier van werken eigen moeten maken. Vijf mboinstellingen 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 aanscherpen van beleid op basis van resultaten op
geaggregeerd niveau; niet op resultaten die impact
hebben op individuen.

Het werk in de pilots heeft ROC Friese Poort, Arcus
Leeuwenborgh, ROC Noorderpoort, ROC van Twente,
Summa College en DUO ervan overtuigd dat een datagedreven 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 naast inhoudelijke resultaten een
werkwijze op voor datagedreven onderzoek. De werkwijze is verrijkt met ervaringen en voorbeelden uit de
pilots die zijn uitgevoerd. Per stap is een omschrijving
opgenomen en worden tips en handvatten gegeven
om als instelling zelf met datagedreven onderzoek aan
de slag te gaan. Voor de hele sector om gebruik van te
maken.
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De inhoudelijke resultaten en geleerde lessen uit de pilots zijn opgenomen in een aparte publicatie. Daarnaast 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.
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Een werkwijze voor datagedreven onderzoek

Wat gaan we onderzoeken?

Binnen een datagedreven onderzoek worden vijf hoofdstappen onderscheiden. Deze werkwijze richt zich op de
eerste drie stappen: de voorbereiding, de uitvoering en het inzichtelijk maken van resultaten. Dit zijn de stappen
waar binnen het project door de instellingen en DUO ervaring mee is opgedaan. De twee volgende stappen zijn
gericht op het toepassen van de resultaten in de praktijk, door het ontwerpen van interventies en beleidsaanpassingen en het monitoren daarvan. Deze stappen zijn cruciaal voor instellingen om uiteindelijk onderzoek van
toegevoegde waarde te laten zijn. Dit valt echter buiten de scope van dit project.

Elk onderzoek begint met het formuleren van een goede onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is de basis voor
ieder datagedreven onderzoek. De onderzoeksvraag bepaalt de richting en welk type onderzoek daarbij past.

Bepaal de onderzoeksvraag
Wanneer zich binnen een organisatie een probleem voordoet, kan data worden gebruikt om dit probleem beter
te begrijpen en te kunnen verklaren. De onderzoeksvraag komt daaruit voort en is het startpunt van het onderzoek. Ligt er al een onderwerp of vraag? Probeer die zo concreet mogelijk te krijgen en kijk of de vraag past bij de
kennis en ervaring van de organisatie. Is er nog geen goede onderzoeksvraag? Op pagina 27 vind je eerste hulp bij
het formuleren van een goede onderzoeksvraag.

Kies het type onderzoek
Nadat de onderzoeksvraag concreet gemaakt is, kan daarbij een passend type onderzoek gezocht worden om
antwoord op de vraag te krijgen.
Er zijn verschillende soorten onderzoeken te onderscheiden. De belangrijkste 6 soorten zijn:
Beschrijvend onderzoek (ook wel exploratief of verkennend): hierbij wordt een situatie in kaart
gebracht. Je gaat op zoek naar belangrijke kenmerken en aspecten en hun onderlinge relaties.

Vergelijkend onderzoek: hierbij wordt getracht om verschillen en overeenkomsten te duiden. Je
onderzoekt de verschillen en hoe kunnen deze verschillen ontstaan.

Definiërend onderzoek: hierbij wordt geprobeerd te typeren of classificeren. Je kijkt of je groepen
mensen kunt vinden die verschillen van elkaar.

Evaluerend onderzoek: hierbij wordt onderzoek gebruikt om achteraf een mening te vormen.
Je kijkt terug op een maatregel uit het verleden en kijkt of dit heeft gewerkt.

Verklarend onderzoek: hierbij wordt geprobeerd de oorzaak van een bepaald verschijnsel te
achterhalen. Je gaat hiermee verder dan het in kaart brengen van een verband door ook te
bepalen wat oorzaak is en wat gevolg.

Voorspellend onderzoek: hierbij wordt getracht een uitspraak te doen over de mogelijke en te
verwachte gevolgen van een verschijnsel. Je probeert in te schatten wat er in de toekomst zal
gebeuren.
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Als een instelling nog geen ervaring heeft met datagedreven onderzoek past het beter om een
eenvoudiger type onderzoek te doen. Bijvoorbeeld een beschrijvend of vergelijkend onderzoek. Een
verklarend of voorspellend onderzoek vraagt meer (technische) kennis en expertise en is complexer
in de uitvoering en aansturing.

Welke expertise is er nodig?

Na het formuleren van de onderzoeksvraag wordt gekeken welke expertise nodig is om antwoorden te kunnen
formuleren.

Verzamel kennis en kunde
Instellingen hebben veel data over de student en zijn of haar loopbaan. Om deze data effectief te kunnen gebruiken,
is kennis en kunde nodig op een aantal vlakken:

PRAKTIJKVOORBEELD
Een onderzoek dat zich richt op een concreet
probleem, kan een wereld van verschil maken. Bij
ROC van Twente starten ieder jaar enkele studenten
aan hun ICT-opleiding zonder dat ze beschikken
over een laptop. Het is ze niet gelukt om het geld
bij elkaar te krijgen, terwijl er wel studiefondsen
zijn om deze studenten te ondersteunen. In de pilot

staat daarom de vraag centraal welke kenmerken
(mede) bepalen of een student gebruik maakt van
één van de beschikbare studiefondsen voor leermiddelen. Dit is een eerste stap in de richting van voorspellen wie een extra steuntje in de rug nodig heeft,
zodat studenten met een gelijke kans kunnen starten.

Inhoudelijke vertegenwoordiging vanuit de praktijk in de vorm van (leden van) een onderwijsteam. Deze vertegenwoordiging kan plaatsvinden middels een lid in de projectgroep en een klankbordfunctie.

Kennis van werving en de instroom van nieuwe studenten die beschikbaar is bij marketing en
communicatie.

Theoretische en technische kennis over de processen en systemen die nodig zijn voor het onderzoek, voor het beoordelen van de kwaliteit van data en het bevragen van informatiesystemen
om data naar boven te halen. Deze kennis is beschikbaar bij bijvoorbeeld informatiemanagers en
functioneel beheerders.

Belangenbehartiging vanuit de subjecten van het onderzoek, zoals bijvoorbeeld een functionaris
gegevensbescherming of vertegenwoordiging van studenten.

Ervaring in het uitvoeren van empirisch onderzoek: vragen en hypothesen formuleren, uitvoeren
van literatuuronderzoek, ontwerpen van de data-analyse. Bijvoorbeeld via kwaliteitsbureaus of
onderzoeksafdelingen.

Ervaring met het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, het maken van (voorspellende) datamodellen en het werken met programmatuur die dat mogelijk maakt. Deze rol wordt de data analist
of data scientist genoemd.

Daarnaast is het raadzaam om te zorgen voor vertegenwoordiging vanuit management en bestuur.
Dit bespoedigt het nemen van beslissingen en zorgt mogelijk voor een gedragen oplossing,
aansluitend op het beleid.
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Toebedelen van rollen in het onderzoek
Verzamel de juiste kennis en kunde voor het doen van het onderzoek en verdeel de rollen goed. Zorg in ieder
geval voor een projectleider (tevens aanspreekpunt), een informatiemanager (verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie) en een data scientist (verantwoordelijk voor de data-analyses). Soms is niet alle kennis
en kunde in huis die benodigd is. Met name voor de rol van de data scientist wordt vaak gebruik gemaakt van
externe kennis. Dit kan via de bekende adviesbureaus, maar ook via kleinere gespecialiseerde bedrijven.

PRAKTIJKVOORBEELD
Binnen ROC Friese Poort zijn binnen de pilot nieuwe
samenwerkingen tot stand gekomen doordat er een
multidisciplinaire werkgroep is gevormd. Mensen uit
het onderwijs, informatiemanagement, marketing en
communicatie en de studentenadministratie
bepaalden de onderzoeksvraag en werkten gedurende
de pilot samen met twee data scientists van DUO. Zo

ontstond een goede afspiegeling van de benodigde
kennis en dat leidde binnen de instelling tot
enthousiasme en brede betrokkenheid bij het
project.

Welke kenmerken willen we bekijken?

Het uitvoeren van een datagedreven onderzoek start bij het vaststellen van de kenmerken waarvoor data
verzameld worden. Kenmerken hebben betrekking op studenten, de opleiding, het onderwijs en de regio. De
kenmerken die meegenomen worden in het onderzoek kunnen generiek van aard zijn, zoals leeftijd, leerweg en
aantal inwoners. Maar ook heel specifiek voor het doel van het onderzoek zoals: reisafstand tussen woonplaats en
instelling, eindexamencijfer Nederlands op het VO en het aantal uren afwezig in het eerste jaar van de opleiding.

Bepaal welke kenmerken meegenomen worden in het onderzoek
Het raadplegen van eerder onderzoek helpt bij het bepalen van het blikveld en geeft een eerste overzicht van de
te onderzoeken kenmerken. Vervolgens kan in een brainstorm de lijst van relevante kenmerken worden aangevuld. Nodig hiervoor collega’s uit het onderwijs uit voor input uit de praktijk. Op pagina 29 zijn ter inspiratie
kenmerken opgenomen die gebruikt zijn binnen dit project.
Houd er rekening mee dat data hebben en data beschikbaar hebben niet hetzelfde is. Data ontsluiten kost tijd,
zowel als het eigen data zijn als data van externen. Misschien moeten er database-queries worden geschreven of
toestemming worden verleend om data beschikbaar te stellen. Begin hier dus tijdig mee en kijk eventueel naar
alternatieven.

Het komen tot een goede lijst met kenmerken die je meeneemt in het onderzoek, vraagt voldoende
kennis van de materie, maar vraagt ook om keuzes. Je kunt niet alles in één onderzoek in beeld
brengen en onderzoeken: durf keuzes te maken!

PRAKTIJKVOORBEELD
De pilot van ROC Friese Poort richt zich op de instroom van nieuwe studenten. Onderzocht wordt
in hoeverre de studenten in hun eerste studiejaar
wisselen van opleiding of uitvallen. De werkgroep
was nieuwsgierig of het bezoeken van een open
dag daar verband mee houdt. Hebben studenten
die zich hebben laten informeren een kleinere
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kans om uit te vallen of te wisselen van opleiding?
Zodoende is het bezoeken van een open dag één
van de kenmerken die meegenomen is in het onderzoek. Naast kenmerken zoals reisafstand naar school,
instroom vanuit vo of mbo, toeleverende school,
etcetera.
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Hoe komen we aan de data?

CITO

CBS

SBB

Verzuimloket

Jaarverslag
BRP (GBA)

BRON

HR
Stufi

Instellingsdata

Na het opstellen van een lijst met gewenste kenmerken, kan worden gestart met een inventarisatie van de
beschikbare bronnen om de data daadwerkelijk te verzamelen. Bij de beoordeling van de bronnen wordt rekening
gehouden met de juiste definities van de kenmerken, de datakwaliteit, een passende populatie en de (tijdige)
beschikbaarheid.

Data van of met andere partijen verzamelen
Zijn de data niet ter beschikking binnen de instelling, dan kan gebruik gemaakt worden van externe bronnen of
met partijen worden samengewerkt. Vragen die beantwoord moeten worden zijn dan:
● Welke partijen bezitten relevante data? Denk aan partijen als DUO, CBS, SBB, ROA, UWV en lokale initiatieven
zoals Urban Data Centers.
● Zijn de bronnen openbaar of open beschikbaar?
● Welke bronnen vragen om aanvullende afspraken?
● Bevat de bron data op het juiste detailniveau?
● Kloppen de definities van de externe bron met de bepaalde definities van het onderzoek?
● Kunnen de ruwe data opgevraagd worden of kan het alleen in de vorm van rapportages?

Houd een goede administratie bij van de data die je uiteindelijk gebruikt in het onderzoek.
Leg bijvoorbeeld het volgende vast:
● Definitie van de kenmerken
● Omschrijving van de afhankelijke variabelen
● Populatiegegevens
● Filters en selecties die toegepast zijn
● Gebruikte bronnen
● Kwaliteitsnormen.
Om de data administratie goed op orde te houden, is op pagina 33 een handige template opgenomen.

10 Datagedreven onderzoek naar de leerloopbaan van studenten

88 kenmerken benoemd

voor 50 kenmerken zijn
bronnen gevonden

relevante data

PRAKTIJKVOORBEELD
In het project wordt samengewerkt met DUO om
data te verzamelen en te leveren. Onderwijsinstellingen delen structureel in het kader van
bekostiging al veel data met DUO. DUO heeft daardoor de mogelijkheid om de hele leerloopbaan van
een leerling te volgen. DUO verrijkt haar eigen data

met een aantal centrale bronnen, zoals data van CBS
en SBB. Hierdoor is het mogelijk om via één
toegangspunt data uit verschillende bronnen te
benaderen.
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Beoordelen van data
Bij het verzamelen van data is het belangrijk om drie dingen goed scherp te hebben:
1. datakwaliteit
2. gebruik van definities
3. historie van data.
Hieronder is elk aandachtspunt toegelicht.
Aandachtspunt 1: datakwaliteit
Data wordt niet altijd eenduidig bijgehouden in bronsystemen. Data van matige kwaliteit biedt weinig waarde
tijdens de analyse. Kijk dus kritisch of data van voldoende hoge kwaliteit is.
Datakwaliteit heeft betrekking op verschillende aspecten van data:
● Nauwkeurigheid: is de geregistreerde waarde voldoende nauwkeurig en klopt die met de werkelijkheid?
● Volledigheid: is de data volledig en is er data over alle studenten?
● Uniciteit: is er geen sprake van dubbele informatie (‘records’)?
● Tijdigheid: is de data tijdig geregistreerd ofwel, komt het tijdstip van de registratie overeen, met het tijdstip 		
van het werkelijke feit? Dit is met name relevant voor snel veranderende data.
● Conformiteit: klopt de data qua formaat met wat is afgesproken? Voorbeeld: de datum altijd in formaat
DD/MM/YYYY
● Consistentie: als er meerdere bronnen zijn, komen die dan ook overeen?
Houd al bij de verkenning van bronnen rekening met de kwaliteit van de data. Anders wordt kostbare tijd en
middelen besteed aan data van onvoldoende kwaliteit. Dan kan beter gezocht worden naar alternatieve bronnen.

Bij verschillen in definities kunnen de data soms wel via een vertaaltabel bruikbaar gemaakt worden,
maar soms is het noodzakelijk om toch een grovere indeling te gebruiken. Als bijvoorbeeld de
definitie van een onderwijsteam niet overeenkomt in verschillende bronnen, dan kun je wellicht de
indeling van de opleiding gebruiken.

Aandachtspunt 2: gebruik van definities
Voor alle kenmerken waar data voor verzameld worden, wordt een definitie opgesteld zodat duidelijk is wat er
mee wordt bedoeld. Als voorbeeld het begrip ‘switch’: gaat dat over alle wisselingen tussen opleidingen? Of gaat
het alleen over het wisselen van opleiding over domeinen heen? Zijn wisselingen van instelling hier ook onderdeel
van? Verschillen in definities zijn funest voor een goed datamodel. Als definities niet overeenkomen, kunnen de
data eigenlijk niet betrouwbaar gekoppeld worden. Zeker als het gaat over stamgegevens is het van belang, dat de
definities eenduidig zijn, denk aan de definiëring van een studiejaar.
Aandachtspunt 3: historie van data
Data veranderen in de tijd. Een woonadres nu kan anders zijn dan het adres van een paar jaar geleden. Idealiter
kun je het verleden reconstrueren met data, maar in de praktijk is dat vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. Zijn de
data die we nu beschikbaar hebben ook relevant voor een analyse over het verleden? Neem als voorbeeld reisafstand naar de opleiding. Als een student is verhuisd: wat zegt de woonplaats die hij nu heeft over zijn bereidheid destijds om te reizen?
Daarnaast kan het zijn dat binnen de instelling data in het verleden anders werd opgeslagen. Er zijn veel veranderingen geweest in registratiesystemen op het mbo. Dit heeft invloed op de beschikbaarheid en consistentie van
data.

PRAKTIJKVOORBEELD
In de pilot van Summa College is gekeken naar de
leerloopbaan van studenten die zich in een kwetsbare positie bevinden. Summa College legt dit bij de
start van de opleiding intern vast met een kenmerk
‘kwetsbare positie’ dat meegeleverd wordt door de
aanleverende school of de gemeente. Het onderzoek richt zich op studenten die de instelling reeds
verlaten hebben en gestart zijn in 2011, 2012 en

2013. Het kenmerk ‘kwetsbare positie’ wordt echter
pas vanaf het studiejaar 2013 digitaal geregistreerd
en is pas vanaf studiejaar 2016/2017 volledig betrouwbaar vastgelegd. Zodoende is er onvoldoende overlap
tussen de data over het kenmerk en de overige dataset
en kan het kenmerk niet op deze manier worden
gebruikt in de pilot.

Als definities veranderen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen of nieuwe software, kan overwogen
worden om te werken met een kleinere set door alleen records mee te nemen met de juiste definitie.
Gebruik bestaande definities waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de definitie van VSV. Dat maakt
niet alleen het vergelijken makkelijker, maar bespaart ook veel tijd en energie in het formuleren en
afstemmen van definities.
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Hoe gaan we met (de gegevens van)
studenten om?
Bij het verwerken en toepassen van data horen zorgvuldige afwegingen ten aanzien van ethiek en privacy.
Wet- en regelgeving vragen dat van een ieder die met data aan de slag gaat én het is de plicht van de onderzoeker
om zorgvuldige, ethische afwegingen te maken over de toepassing van het onderzoek.

Voldoen aan privacy wet- en regelgeving
De gegevens die voor datagedreven onderzoek worden gebruikt, gaan in belangrijke mate over studenten. Om de
privacy van studenten te beschermen, geldt voor het werken met persoonsgegevens sinds het voorjaar van 2018 de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)1 en de daaruit volgende nationale wetgeving, de uitvoeringswet
AVG (UAVG). Om de gegevens rechtmatig te kunnen gebruiken voor onderzoek, moeten de volgende vragen positief
beantwoord worden:
● Is er sprake van een specifiek en welbepaald doel?
● Kan dit doel gebaseerd worden op één van de grondslagen van artikel 6 van de AVG?
● Is er voldaan aan de zorgvuldigheidseisen?
Wat dit betekent en hoe dit kan worden toegepast op datagedreven onderzoek, is uitgebreid beschreven in een
handreiking. Hieronder wordt de hoofdlijn van de handreiking kort toegelicht. Kijk voor een uitgebreide toelichting
op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt en voor ieder scenario worden bovenstaande vragen langsgelopen. Naast deze
scenario’s zijn er natuurlijk nog andere variaties denkbaar die niet worden besproken.

Scenario A: verder verwerken eerder verzamelde data door onderwijsinstelling
Het scenario houdt het volgende in: Een onderwijsinstelling doet zelf datagedreven onderzoek met eigen data. De
gebruikte data is eerder verzameld door de instelling voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de inschrijving van
studenten. De data wordt gebruikt om een onderzoeksvraag van de instelling, die betrekking heeft op de instelling,
te beantwoorden.
De gegevens mogen alleen verwerkt worden als voorafgaand aan het opnieuw verwerken van de data het doel van
de verwerking bepaald en specifiek geformuleerd is. Dit doel dient verenigbaar te zijn met het doel waarvoor de
gegevens in eerste instantie zijn verzameld. Als de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk of historisch
onderzoek of voor statistische doeleinden dan wordt de verenigbaarheid altijd aangenomen.
Als verenigbaarheid is aangetoond, is er geen eigenstandige grondslag voor het onderzoek nodig. De zorgvuldigheidseisen uit de AVG gelden voor ieder scenario, maar voor dit scenario is het belangrijk dat de informatieplicht ook
geldt bij het opnieuw gebruiken van de gegevens.
Scenario B: nieuwe data verzamelen om onderzoek mee te doen door onderwijsinstelling
Het scenario houdt het volgende in: De instelling verzamelt nieuwe data voor het uitvoeren van een onderzoek. De data
wordt gebruikt om een onderzoeksvraag van de instelling, die betrekking heeft op de instelling, te beantwoorden.
De gegevens mogen alleen verwerkt worden als vooraf het doel van de verwerking bepaald en specifiek geformuleerd
is. Als het doel duidelijk is, moet de instelling zich baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. De
volgende grondslagen zijn in het bijzonder relevant: (a) er is toestemming van de betrokkenen, (e) het is noodzakelijk
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag en (f) er is sprake van een
gerechtvaardigd belang.
Ook voor dit scenario gelden de zorgvuldigheidseisen.
Scenario C: data uitwisselen met een andere partij
Het scenario houdt het volgende in: Een onderwijsinstelling wisselt data uit met een andere partij zoals een andere
onderwijsinstelling, DUO of een gemeente, om gezamenlijk onderzoek te doen. De andere partij verrijkt de data met
relevante data die deze partij zelf in bezit heeft. Die samengevoegde dataset wordt gebruikt om het onderzoek uit
te voeren en resultaten te verkrijgen. In dit scenario is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid
omdat de twee partijen gezamenlijk het doel en de middelen van het onderzoek bepalen. Omdat er sprake is van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, moeten hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.
Omdat twee partijen de gegevens verwerken voor een gezamenlijk onderzoek, dienen beide partijen vooraf het doel
van de verwerking te bepalen en specifiek te formuleren. Voor de grondslagen betekent dit, dat beide zich dienen te
baseren op een eigenstandige grondslag. Ook hier gelden de zorgvuldigheidseisen, waarbij de informatieplicht voor
beide partijen geldt.

1 Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, “Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van
de Europese Unie”, in het Publicatieblad van de Europese Unie (4 mei 2016), 27 april 2016.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf,
L119/33 (geraadpleegd maart-april 2019).
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Bijzondere persoonsgegevens en BSN
De scenario’s gaan uit van de verwerking van ‘reguliere’ persoonsgegevens. Voor de verwerking van het BSN van
studenten en zogenaamde bijzondere persoonsgegevens gelden andere regels dan voor reguliere persoonsgegevens
zoals naam en adres. Zo mag het BSN alleen verwerkt worden als dit wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld in het kader
van in- en uitschrijving en bekostiging. Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, seksuele gerichtheid en gegevens over
gezondheid mogen niet verwerkt worden, tenzij de verwerking gebaseerd kan worden op een uitzonderingsgrond.
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Het gesprek over ethisch handelen
Het analyseren van data kan leiden tot interessante inzichten over relaties tussen kenmerken en de leerloopbaan
van studenten. Maar hoe zorg je er voor dat studenten niet gestigmatiseerd worden? Mag en wil je beleid maken
op basis van kenmerken? Neem in je onderzoeksontwerp mee hoe je hiermee om wilt gaan. Bepaal of je ethische
grenzen opzoekt met het stellen van de onderzoeksvraag en de analyses die worden uitgevoerd. Praat met elkaar
over de wijze waarop bevindingen gepresenteerd en toegepast worden.
De discussie over ethiek wordt idealiter op meerdere momenten in het onderzoek gevoerd. Bij de start wordt
bepaald of er kenmerken zijn die sowieso niet meegenomen moeten of mogen worden. Als de resultaten er
namelijk eenmaal zijn, is het lastig om ze onder de pet te houden en ze zijn niet ‘omkeerbaar’. Benoem met de
werkgroep de uitgangspunten en wat no go’s zijn ten aanzien van ethiek. Door dit goed te doen, kunnen eventuele
zorgen in de organisatie weggenomen worden. Het is slim om daarbij de mensen te betrekken die straks in de
praktijk met de resultaten aan de slag gaan.
Zodra de eerste analyses er zijn en contouren van uitkomsten duidelijk worden, wordt gekeken of de uitkomsten
gevoelig zijn of juist heel praktisch. De uitkomsten kunnen bepalend zijn voor de wijze waarop ermee omgegaan
wordt. Dat is, zeker bij een meer explorerende onderzoeksvraag, niet altijd goed vooraf te voorspellen.

16 Datagedreven onderzoek naar de leerloopbaan van studenten
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UITVOERING

Waaruit bestaat een data-analyse?

Na het bepalen van het doel, het inventariseren van bronnen en het verzamelen van data kan de data analyse
beginnen. De stappen die gezet worden binnen de data analyse hangen van een aantal factoren af. Onder andere
de onderzoeksvraag zelf, maar ook het type onderzoeksvraag, de datakwaliteit en het aantal rijen of datapunten.
Data analyse is grofweg in te delen in 3 stappen:
● voorbereiding van de data
● selectie van de juiste methode voor de analyse
● opstellen van een lerend model.
Op de volgende pagina wordt stapsgewijs uitgelegd hoe data analyse werkt. Het is een beschrijving op hoofdlijnen; een eerste kijkje in de ‘black box’ van data analyse.

PRAKTIJKVOORBEELD
Voor 3 pilots is gebruik gemaakt van clustering.
Clustering is het indelen van de populatie op basis
van kenmerken die vooraf worden bepaald. Zo zijn
clusters ontstaan met studenten die gemiddeld een
hogere leeftijd hebben, met een lange reisafstand,
uit specifieke postcodes komen of een bepaalde
vooropleiding hebben. De kenmerken die mee
worden gegeven, kun je volledig zelf bepalen,
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maar in de pilots is gekozen voor een andere aanpak.
Eerst is gekeken welke kenmerken een verband
hadden met een hoge of lage kans op de uitkomst.
Deze kenmerken zijn voorgelegd aan de werkgroepen
en aangevuld met hun specifieke wensen. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot de clusterindeling die is
gebruikt om de populatie in te delen.
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Hoe werkt data analyse: een kijkje in de black box

Hoe werkt data analyse: een kijkje in de black box

UITVOERING

Welke stappen moet je doorlopen om te komen tot een goed model voor data analyse?

Selectie methode (=algoritme)
E
DO
TE
LS

Er zijn verschillende methoden beschikbaar en welke je kiest wordt
bepaald door wat je wilt onderzoeken. De geschiktheid van een
algoritme is afhankelijk van type data en type vraagstelling. In de
praktijk betekent het dat je middels experimenten zult ontdekken en
testen wat de beste voorspellingen oplevert.

LL
G

IN

on

CBS

rz
de

oe

v
ks

raa

algoritme A

g

algoritme B

algoritme C

algoritme D

algoritme E

Welk soort algoritme past?
Afhankelijk van de vraag kies je voor een supervised of unsupervised algoritme. Dit bepaalt mede welke methode je kunt en wilt
gebruiken.
Wat is het verschil?
Supervised: Het model leert om een bepaalde uitkomst zo goed
mogelijk te voorspellen.
Unsupervised: Je werkt niet met een hypothese, maar het model
gaat op zoek naar patronen in de data.

selectie

SBB

type vraagstelling bepaalt mede selectie algoritme
type data bepaalt mede selectie algoritme

Instellingsdata
BRP (GBA)

accuracy

data

Verzuimloket
test resultaten:

BRON
CITO

0.65 0.76 0.89

voorspellende
waarde

0.95

Stufi

Jaarverslag

precision

HR

Model werkt nog niet goed genoeg!
Na het beoordelen van de kwaliteit van het model ga je op zoek
welke verbeteringen mogelijk zijn. Misschien geef je andere of
extra data mee aan het model, maak je andere clusters, prepareer
je data anders of gebruik je een andere soort methode. Een lerend
model verandert met elke iteratie.

Nieuwe data

Data prepareren
Om data te kunnen gebruiken binnen een algoritme
moet deze geschikt zijn of geschikt gemaakt worden.
Gebruikelijke procedures om data bruikbaar te maken
zijn koppelen, verwijderen of vervangen van missende
waarden, indelen in categorieën, controle voor outliers
et cetera.
Sommige modellen werken beter als data op een specifieke manier is ingedeeld of voorbereid. Kijk dus goed
welke voorwaarden methodes stellen aan de datapreparatie.
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recall

Een “lerend” model
Een model moet worden getraind en getest. Afhankelijk
van de parameters die je meegeeft functioneert een
model beter of slechter. Daarbij zoek je altijd naar een
model dat niet alleen op de huidige dataset goede resultaten behaalt maar ook op nieuwe data.
Nieuwe data + testen verandert het model en is een
iteratief (zichzelf herhalend) proces wat de werking van
het model verbetert.

Effectiviteit
Hoe meet je hoe goed een model werkt?
De kwaliteit van het model kun je op verschillende
manieren bepalen:
- Accuracy hoe vaak is het goed voorspeld?
- Precision hoe vaak komt de voorspelling overeen met de
werkelijkheid?
- Recall hoeveel keer wordt een student gemist?

Resultaat
Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen de resultaten
ook uiteenlopen.
Bijvoorbeeld:
- Een indeling van studenten in onderscheidbare groepen.
- Een overzicht met kenmerken die een verband hebben
met uitval in het eerste jaar.
- Een overzicht van alle historische patronen op basis van
reeds afgestudeerde studenten.

Uiteindelijk is het een afweging tussen inspanning (=kosten)
en precisie. Gebruikers van het model moeten bepalen hoe
het model ingezet kan worden om een zo groot mogelijk
voordeel te behalen.
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RESULTATEN

Welk inzicht levert het ons op?

De kracht van datagedreven onderzoek, ligt in het vinden van patronen en verbanden in de data. In de praktijk
blijkt het vinden, herkennen en duiden van de patronen nog een uitdaging op zich. Onderstaande vier vragen
helpen daarbij.

Is het toeval of niet?
Voor elke conclusie geldt uiteindelijk: gaat het om een significante relatie of is het toeval? Significantie is een
waargenomen effect of relatie waarvan toeval niet waarschijnlijk is. Het niet kunnen aantonen van een verband
kan verschillende oorzaken hebben. Uiteraard kan het betekenen dat een correlatie niet bestaat, maar het kan
ook te maken hebben met de onderzoeksopzet. Bijvoorbeeld als er sprake is van een te kleine populatie, een
verkeerde hypothese of een heel klein effect.

Hoe groot is de impact van de conclusie?
Nauw verwant aan significantie is de vraag over de impact. Als we een uitspraak doen over de slagingskans van
alle jongens in het 1e leerjaar van cohort 2018/2019, dan betreft dit een kleinere groep mensen, dan wanneer we
een uitspraak doen over alle 1e jaars van de afgelopen 10 jaar. De impact is in dit laatste geval groter.

Wat is het verschil tussen de subgroep en de rest van de populatie?
Als de relaties significant zijn en de groep groot genoeg is, is de vraag hoe groot het verschil is met de vergelijkingsgroep. Wanneer de kans op studiesucces van studenten die binnen 10 km van de instelling wonen 51% is en het
gemiddelde 47% is dan heeft dit minder waarde dan wanneer het verschil 60% ten opzichte van 30% is.

Kan ik als instelling hier ook mee aan de slag?
Geeft de uitkomst voldoende aanknopingspunten voor het doen van interventies en het aanscherpen van beleid?
Als door onderzoek bijvoorbeeld wordt aangetoond dat studenten met een vergelijkbare vooropleiding een
grotere kans op uitval hebben, dan kunnen hierop beleidsmaatregelen worden ontworpen. Wanneer alleen
verschillen tussen jongens en meisjes worden aangetoond zal het lastiger zijn om beleid te ontwerpen dat hier
een positief verschil in kan maken.

PRAKTIJKVOORBEELD
Voor ROC van Twente was de aanleiding van de
pilot om groepen studenten die mogelijk extra
(financiële) hulp nodig hebben bij de aanschaf van
leermiddelen, vroegtijdig in beeld te hebben. Dat
helpt om ondersteuning in te zetten daar waar het
nodig is. Hiervoor is gekeken welke groepen
studenten in het verleden gebruik hebben
gemaakt van dergelijke mogelijkheden en of er
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verschillen zijn met groepen die daar geen gebruik
van hebben gemaakt. Dit heeft geleid tot clusters van
studenten waarbij is te zien dat sommige clusters aanzienlijk meer aanspraak hebben gemaakt op middelen
dan anderen. Als vervolg op de pilot kan binnen de
instelling bekeken worden of en hoe aan de hand van
de resultaten beleid kan worden geformuleerd.
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RESULTATEN

Hoe presenteren we de resultaten?

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.

Resultaten die voortkomen uit datagedreven onderzoek, zijn vaak complex en het vergt aandacht om ze goed te
interpreteren. Om de resultaten verder te brengen dan de werkgroep die intensief met het onderzoek is bezig
geweest, is het raadzaam om een vertaling te maken naar een visuele weergave. De begrijpelijkheid van resultaten draagt bij aan de acceptatie van de resultaten door de organisatie. Dat kan in diverse vormen zoals een
infographic, dashboard of datavisualisatie. Met een weergave van alleen hoofdzaken of opvallendheden of een
volledige weergave van alle onderzoeksresultaten. Welke keuze gemaakt wordt, hangt af van het doel en het soort
onderzoek.
Het is nuttig om iemand hiervoor in te schakelen die met afstand en creativiteit de hoofdzaken van de bijzaken
kan scheiden. Diverse vormgevers hebben zich gespecialiseerd in het ontwerpen van visualisaties op basis van
data.

Zorg er bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar een visualisatie of een publicatie altijd voor dat
wat getoond wordt helder is. Benoem (eventueel in onderliggende tekst) welke definities zijn gebruikt,
over welke tijdsperiode het gaat, etc. Het nauwkeurig benoemen van wat onderzocht is, voorkomt
misinterpretatie van onderzoeksresultaten.

PRAKTIJKVOORBEELD
De resultaten van de pilot van ROC Friese Poort 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
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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.

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.
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Handige hulpmiddelen voor
een datagedreven werkwijze

Eerste hulp bij het formuleren
van een onderzoeksvraag
Elk onderzoek begint met het formuleren van een goede onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is de basis voor
een datagedreven aanpak. Om te komen tot een goede onderzoeksvraag, kunnen de volgende stappen worden
gevolgd.

Stap 1. Het onderzoeksterrein verkennen
Het formuleren van een onderzoeksvraag begint met het kiezen en vervolgens verkennen van een onderzoeksterrein. Het onderzoeksterrein is het brede onderwerp of domein waarbinnen je op een datagedreven manier
onderzoek wilt doen. Bijvoorbeeld het onderwerp ‘sociale veiligheid op school’. Voor het kiezen van een onderzoeksterrein binnen een onderwijsinstelling kan gebruik worden gemaakt van onderstaand hulpmiddel met
onderwerpen per thema.
Instroom

Op de instelling

Uitstroom

Student

Instroomprofielen
Taal- en
rekenachterstanden

Rendementen
Verzuim/VSV
Cijfers en diploma’s

Alumni
Leven lang leren

Opleiding

Schoolhistorie

Opstroomprofielen
Learning analytics

Doorstoom naar HBO
Leven lang leren

Omgeving

Demografie
Populatie

Reisafstand
Bijbanen en stages

Kans op werk
Regio-eigenschappen

Dit hulpmiddel is bedoeld om mogelijke onderzoeksterreinen te identificeren. Gaat de aandacht vooral naar de
instroom, de periode op de onderwijsinstelling of de uitstroom? En gaat de aandacht vooral naar de student, naar
de opleiding of naar de omgeving (zoals bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt)? Op elke combinatie van deze
elementen zijn verschillende onderzoeksterreinen te benoemen.
Deze onderzoeksterreinen kunnen verder verkend worden door het formuleren en beantwoorden van een aantal
verkenningsvragen. Voorbeelden van verkenningsvragen bij het onderwerp ‘opstroom binnen mbo’ zijn:
●
●
●
●
●
●

Wat zien wij als opstroom als instelling?
Wat zijn gehanteerde definities van opstroom of afstroom?
Welke ontwikkelingen zijn er in het denken over stapelen van opleidingen en opstroom?
Hoe kunnen we achterhalen of iemand kan, wil, of zal opstromen?
Hoe gaan we om met opstroom die niet leidt tot extra diploma’s?
Welke instrumenten heb je als school om opstroom te bevorderen en afstroom te beperken?

Het beantwoorden van de verkenningsvragen is vaak goed mogelijk door raadpleging van literatuur. Als je toegang
hebt tot mensen met specifieke kennis over het onderzoeksterrein, dan kan het enorm helpen om hen te spreken
over de verkenningsvragen.
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Stap 2. Het onderzoeksterrein afbakenen
Nadat je meer inzicht hebt gekregen in het onderzoeksterrein, is het van belang om focus aan te brengen door het
onderzoeksterrein af te bakenen. Je zult een keuze moeten maken tussen alle mogelijke onderzoeksvragen binnen
het onderzoeksterrein. De volgende vragen kunnen helpen met kiezen:
●
●
●
●

Wat heeft meerwaarde voor mijn instelling?
Wat vind ik zelf interessant?
Zijn de benodigde data beschikbaar?
Waar vermoed ik interessante uitkomsten?

Kenmerken ter inspiratie

Mbo-opleiding

Stap 3. De conceptvraag formuleren

Kenmerk

Bron

Op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 kan de onderzoeksvraag worden geformuleerd. Formuleer een vraag
voor het gekozen onderzoeksterrein en met de gekozen afbakening. Geef in de vraag aan, wat het doel is van het
onderzoek: verklaren, beschrijven, evalueren of adviseren.

Domeincode van de inschrijving op het mbo

BRON – DUO

Domeinnaam van de inschrijving op het mbo

BRON – DUO

Datum waarop de student is ingeschreven

BRON – DUO

Cohort waarop de student is ingeschreven

BRON – DUO

Niveau van de inschrijving bij instroom op de instelling

BRON - DUO

Sector van de inschrijving bij instroom op de instelling

BRON – DUO

Type inschrijving/ leerweg van de inschrijving bij instroom op
de instelling (BOL, BBL)

BRON - DUO

Crebo Nr van de opleiding

BRON - DUO

Woonplaats van de instelling

BRON - DUO

Aantal jaar dat de student ingeschreven staat tot het moment van
diplomeren?

BRON - DUO

Hoogst behaalde diploma student (op of na het mbo)

BRON – DUO

Aantal begeleidingsformulieren of gevoerde begeleidingsgesprekken

Instellingsspecifiek - LVS

Heeft de student zijn mbo-diploma behaald?

BRON – DUO

Gemiddeld resultaat mbo op kerntaak niveau

Instellingsspecifiek - LVS

Indicator: heeft de student langdurig verzuimd op het mbo?

verzuimregister - DUO

Indicator: is de student geswitcht tijdens zijn verblijf op het mbo?

BRON - DUO

Indicator: betreft het een student woonachtig in Nederland (ja of nee)

Instellingsspecifiek - LVS / docentteam

Indicator: zijn er opleidingsactiviteiten gericht op doorstroom?
Bijv. doorstroom keuzedeel

Instellingsspecifiek - LVS / docentteam

Indicator: is er minimaal een startkwalificatie behaald (ja of nee)

BRON - DUO

Opleidingstraject mbo: directe doorstroom/omzwervingen

MBO/DUO

Reisafstand naar mbo

MBO: berekenen

zou ik een bestaand voorspelmodel willen toetsen of verbeteren, door het toevoegen van meer kenmerken of het
gebruik van andere algoritmes of wil ik liever kijken naar andere aspecten van studiesucces?

Reistijd naar mbo

Berekenen obv reisvorm

Reisvorm naar mbo (OV/fiets/auto)

CBS (Mobiliteitsmonitors)

Indicator: is de student horizontaal geswitcht op het mbo?

BRON - DUO

hoe kan ik op een nauwkeurige manier ook tussentijds studiesucces meten? Naar welke resultaat variabelen zou ik
dan willen kijken?

Indicator: is de student verticaal geswitcht op het mbo?

BRON - DUO

Indicator: is de student uitgevallen in het eerste jaar?

BRON - DUO

Indicator: is de student uitgevallen na het eerste jaar?

BRON - DUO

vanuit leven lang ontwikkelen, wil ik mij meer gaan richten op het opleiden van de werkzame beroepsbevolking,
maar hoe krijg ik zicht aan welke (soort) opleidingen behoefte is?

Indicator: Is de student uitgestroomd uit het mbo (ja of nee)

BRON – DUO

Hoeveel uur is iemand in totaal afwezig geweest

Instellingsspecifiek - LVS

welke mogelijkheden zijn er om meer zicht te krijgen op de alumni en hun plek in vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt?

Hoeveel uur is iemand gemiddeld afwezig geweest tijdens zijn verblijf
op het mbo per jaar.

Instellingsspecifiek - LVS

Aantal keer melding in verzuimregister

verzuimregister - DUO

Stap 4. De vraag toetsen aan een aantal eisen
Wanneer de onderzoeksvraag is geformuleerd, kan deze worden getoetst aan een aantal eisen. Een goede onderzoeksvraag is:
●
●
●
●

scherp geformuleerd
enkelvoudig
origineel
niet gebaseerd op aannames.

Bespreek de onderzoeksvraag met een aantal direct betrokkenen en kijk kritisch naar bovenstaande eisen. Doorstaat
je onderzoeksvraag deze toets? Dan ben je erin geslaagd een goede onderzoeksvraag op te stellen. Hieronder volgen
enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die op basis van bovenstaande stappen zijn opgesteld.
Voorbeeldvragen:
welke groepen studenten kan ik als instelling herkennen, die gelijk gedrag vertonen op het gebied van studiesucces?
welke bronnen en gegevens heb ik als instelling of zie ik in het veld die we kunnen ontsluiten om ons inzicht te
verrijken?
zijn er specifieke veranderingen of trends in mijn instelling, regio of populatie waar ik me op zou willen richten?
Bijvoorbeeld een nieuwe campus, de integratie van 2 ROC’s of macro-economische verwachtingen.
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Vooropleiding
Kenmerk

Bron

Type vo opleiding

BRON – DUO

Elementcode van de laatste vo-inschrijving

BRON – DUO

Opleidingsnaam behorend bij de elementcode van de laatste
inschrijving in het vo.

BRON – DUO

Sector van de inschrijving op het vmbo voor instroom in het mbo

BRON – DUO

Sector van de laatste inschrijving in het vo.

BRON – DUO

Het niveau van de vooropleiding op het vo of mbo (vmbo basis, -kader, etc)

BRON – DUO

Indicator: heeft de student een diploma behaald op het vo (ja of nee)

BRON - DUO

Niveau van eventueel eerder behaalde mbo-diploma's

BRON – DUO

Instroom type (direct vanuit het vo, geswitcht vanuit een andere
mbo-instelling of instroomt van buiten het onderwijs)

BRON - DUO

Didactische lesvorm: frontaal/projectgestuurd/inductief/deductief

Instellingsspecifiek - LVS / docentteam

Aansluiting vooropleiding op de mbo-opleiding (Passende plaatsing,
Onderplaatsing, Bovenplaatsing)

BRON – DUO

Gemiddeld cijfer behaald op het centraal examen voor Engels

Kenmerk

Bron

Mate van doorstroom (hoeveelheid)

BRON - DUO

Indicator: is de overstap activiteit samen met hbo opgezet/uitgevoerd
(ja of nee)

Instellingsspecifiek - LVS / docentteam

Indicator: is de gekozen hbo-instelling de dichtstbijzijnde (ja of nee)

Berekenen

Indicator: is de gekozen hbo-instelling de dichtstbijzijnde (ja of nee)
met die opleiding

Berekenen

Indicator: is de student horizontaal geswitcht op het hbo?

BRON - DUO

Indicator: is de student verticaal geswitcht op het hbo?

BRON - DUO

Indicator: is de student uitgevallen in het eerste jaar?

BRON - DUO

Indicator: is de student uitgevallen na het eerste jaar?

BRON - DUO

Leerjaar hbo waarin student is uitgeschreven

BRON – DUO

Reden van uitschrijving hbo

DUO/Hbo-instelling

Student
Kenmerk

Bron

BRON - DUO

Geslacht van de student

BRP – DUO

Gemiddeld cijfer behaald op het centraal examen voor Nederlands

BRON - DUO

4 positie postcode van de student bij instroom

BRP – DUO

Gemiddeld cijfer behaald op het centraal examen voor wiskunde

BRON - DUO
BRON - DUO

Indicatie wonend in armoedeprobleemcumulatie gebied (APCG)
obv postcode4

CBS - Berekend

Gemiddeld eindexamencijfer op de vooropleiding

Indicator: is de student afgestroomd (naar een lager niveau) op het vo? BRON - DUO

Indicator: is de student verhuisd tijdens het opleidingstraject?

Mbo

Indicator: heeft de student leerweg ondersteuning op het vo gehad?

BRON - DUO

Is er een verschil tussen gemeente van vo school en mbo school?

BRON – DUO

Indicator: is de student opgestroomd (naar een hoger niveau) op het vo? BRON - DUO

Leeftijd van de student bij instroom

BRON - DUO

Indicator: is de student blijven zitten op het vo?

BRON - DUO

Leeftijd student bij uitstroom cq doorstroom

Berekenen

Indicator: komt het profiel of de afdeling op het vo overeen met het
domein op het mbo (gebaseerd op de twee grootste stromen tussen
beide)?

BRON - DUO

Aantal bijzonderheden bij intake

Instellingsspecifiek - LVS

Indicator: is er contact geweest met de student voor de intake?

Instellingsspecifiek - LVS

Indicator: heeft de student meegedaan aan een doe dag (ja of nee)

Instellingsspecifiek - CRM

Indicator: heeft de student meegedaan aan een meeloopdag (ja of nee)? Instellingsspecifiek - CRM

Hbo-opleiding
Kenmerk

Bron

hbo instelling (BRIN) waarop de student is ingeschreven

BRON – DUO

CrohoNr van de opleiding

BRON - DUO

Vorm van de hbo-opleiding waarom de student is ingeschreven

BRON – DUO

Gekozen leerweg hbo

BRON - DUO

Organisatie stage in het hbo

Hbo-instelling

Vestigingsplaats hbo-instelling

DUO / Open data

Reisafstand naar hbo

Berekenen

Aantal hbo-instellingen in totaal in de regio

DUO/Open data

Aantal hbo-instellingen met vergelijkbare opleiding in de regio

DUO / Open data

Aantal hbo-instellingen met vergelijkbare opleiding in het land

DUO / Open data
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Indicator: heeft de student een open dag bezocht (ja of nee)?

Instellingsspecifiek - CRM

Indicator: is er sprake van een student in een mogelijk kwetsbare
positie?

Instellingsspecifiek - LVS
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Data-administratie op orde

Regio
Kenmerk

Bron

Wat is de kans op werk van de opleiding binnen de regio?

SBB

Wat is de werkgelegenheid van de regio?

SBB

Economische situatie regio

CBS

Gemiddeld aandeel werkenden (op basis van postcode4)

UWV/ EBB (CBS)

Gemeentecode van de student bij instroom

BRP – DUO

Onderdeel 1. De onafhankelijke variabelen

Gemeentenaam van de student bij instroom

BRP – DUO

Centrale vraag: van welke variabelen is de relatie onderzocht met het gemeten resultaat?

Gemeentenaam van de student bij instroom

BRP – DUO

Economische situatie regio

CBS

Wat is de Statusscore van de instellingslocatie obv postcodegebied?

SCP

Indicator: is er sprake van een gebied met hoge mate van stedelijkheid?

CBS

Dit hulpmiddel (of template) is bedoeld om in beeld te brengen wat is onderzocht en hoe het onderzoek is uitgevoerd.
Het bevat de voor het onderzoek gehanteerde definities, bronverwijzingen en een overzicht van de populatie.

Variabele

Definitie

Bron

Relevante links

Opmerking

Datakwaliteit

Opmerking

Datakwaliteit

					

Onderdeel 2. De afhankelijke variabelen
Centrale vraag: naar welk resultaat is gekeken / hoe is het effect gemeten?
Variabele

Definitie

Bron

Relevante links

					

Onderdeel 3. Scope / populatie
Geef zo uitgebreid mogelijk antwoord op onderstaande vragen:
Wat is de basispopulatie?
Is er naar een specifieke periode gekeken?
Zijn er bepaalde (sub)groepen weggelaten op voorhand?
Zijn er specifieke rijen uit de dataset weggelaten?

Onderdeel 4. Onderzoeksmodel
Beantwoord onderstaande centrale vraag over het onderzoeksmodel:
Welke methode van data analyse is gebruikt binnen dit onderzoek?

Onderdeel 5. Meta informatie
Naar hoeveel unieke records is gekeken?
Hoeveel onafhankelijke variabelen zijn daarbij onderzocht?
Hoeveel afhankelijke variabelen zijn daarbij onderzocht?
Hoeveel bronnen zijn gebruikt?
Hoeveel significante verbanden zijn aangetoond?
Welke kwaliteitsnorm is daarbij gehanteerd?
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Leeslijst voor in de luie stoel

Wat is er al gedaan?
Big Data, van Hype naar actie, saMBO-ICT, MBO15 en Kennisnet
Toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor mbo 4-gediplomeerden, CBS
Kunnen we met studentgegevens het studiesucces voorspellen? Nova College, saMBO-ICT en Kennisnet
Studiesucces in de G4, ECBO

Meer leren over Big Data in het algemeen
De big data revolutie, Viktor Mayer-Schönberger Kenneth Cukier, ISBN 9789490574901
Too big to ignore, Phil Simon, ISBN 9781119217848

Kritische vragen om te stellen
Weapons of math destruction, Cathy O’Neil, ISBN 9780141985411
Het beste verkochte boek ooit (met deze titel), Sanne Blauw, ISBN 9789082821642
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