Studenten nog beter begeleiden
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Verder met datagedreven onderzoek in het mbo

Inhoudsopgave

De afgelopen jaren wordt de samenleving steeds meer
datagedreven. Data worden steeds belangrijker in het
bedrijfsleven en de publieke sector en worden onderdeel van bedrijfsmodellen en organisatieprocessen.
Bij meer ‘data-driven’ werken hoort ook het continu
zoeken naar de juiste balans. Enerzijds moeten burgers,
gebruikers en de democratische rechtsstaat centraal
blijven staan. Anderzijds gaat het om de kansen
benutten die kunnen bijdragen aan het oplossen van
prangende maatschappelijke vraagstukken (Rathenau,
2015 en NL Digitaal-Rijksoverheid, 2020).
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In het mbo worden de kansen van een datagedreven
aanpak ook steeds meer omarmt. 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 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
ontwikkelingen in de leerloopbaan van studenten
en ze daarmee beter te begeleiden. De mogelijkheden
die zich (in de toekomst) voordoen, zijn breed: variërend
van het inzetten van studentbegeleiding op basis van
historische patronen, tot het starten van een nieuwe
opleiding op basis van prognoses uit het bedrijfsleven.
Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten,
maken steeds meer onderwijsinstellingen zich een
datagedreven manier van werken eigen.
In mei 2019 sprongen al vijf mbo instellingen samen
met DUO in het diepe door pilots in te richten waarbinnen eerste stappen zijn gezet door aan de slag te

gaan met datagedreven onderzoek. De resultaten
hiervan waren instellingsspecifiek, en zijn beschikbaar
gemaakt in de rapportage ‘Datagedreven onderzoek:
Resultaten van 5 pilots’ en gepubliceerd via
www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.

Wat is het effect van toelatingsrecht op studiesucces eerstejaars?
Wat kan het succes van niveau 2 studenten vergroten?
Nieuw geleerde lessen
Borgen datagedreven onderzoek in het mbo
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Na deze succesvolle eerste stap wilden de instellingen
door met datagedreven onderzoek. Hiervoor zijn twee
pilots ingericht. Aan de pilots doen vier scholen mee
die eerder al meededen: ROC Friese Poort, Noorderpoort, ROC van Twente en VISTA College. De resultaten
van de vorige pilots hebben interesse gewekt in de
sector. Voor het onderzoek is het interessant om met
meer scholen op te trekken en was de wens om nieuwe
instellingen aan te haken. Zo zijn er vijf bijgekomen.
ROC van Amsterdam-Flevoland, ROC Nijmegen, CURIO,
Deltion College en Gilde Opleidingen. Ze trokken in
de pilots samen op met DUO, hebben hun krachten
gebundeld en samengewerkt in twee onderzoeksgroepen. De instellingen waren verdeeld over de
onderzoeksgroepen, gedurende het traject werd kennis
uitgewisseld en feedback op het lopende onderzoek
besproken.
Opbrengsten? De twee pilots leveren onderzoeksresultaten op voor twee onderzoeksvragen waar de
instellingen zelf mee verder kunnen. Daarbij leveren
ze belangrijke lessen op waar de hele sector haar
voordeel mee kan doen. Zowel de resultaten van het
onderzoek als de geleerde lessen voor een datagedreven
werkwijze worden in deze rapportage gedeeld. Ook
wordt toegelicht hoe datagedreven onderzoek geborgd
gaat worden voor de hele mbo-sector.

De rapportage van de resultaten van de vorige pilots (2019), de werkwijze voor scholen die aan de slag willen met
datagedreven onderzoek en de handreiking voor omgang met wet- en regelgeving in het kader van privacy is te
vinden op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.
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Wat is het effect van toelatingsrecht
op studiesucces eerstejaars?

Na het formuleren van de onderzoeksvraag is het zaak om data te gaan verzamelen. Waar komt de data vandaan?
In dit onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van data afkomstig van DUO. Ook is een kleiner deel data via CBS
verzameld. De verzamelde data bevat: demografische gegevens van de student (leeftijd, geslacht, woonplaats etcetera), gegevens over de huidige opleiding (type, niveau, crebo, domein et cetera), gegevens over eerdere opleidingen
(type, niveau), gegevens over de sociaal economische status van de student op basis van de woonplaats (postcode).

Onderzoeksgroep 1 bestaat uit ROC van Amsterdam-Flevoland, Noorderpoort en Curio. De onderzoeksgroep is
benieuwd naar het effect van toelatingsrecht. Sinds studiejaar 2018-2019 hebben studenten toelatingsrecht tot
de MBO opleiding van hun voorkeur. Hiervoor moeten zij voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. Sindsdien geven verschillende opleidingsteams aan dat ze het gevoel hebben dat hun studentenpopulatie is veranderd.
Voor hun gevoel lijken de klassen heterogener, doordat ze mogelijk groepen studenten met een meer divers en
lager vooropleidingsniveau bevatten. Ook geven docenten aan dat ze tijdens de lessen met de studenten in de
klas, het beoogde niveau van de les niet meer halen. Als dit zo is, heeft dat mogelijk consequenties voor het
(studie)succes aan het einde van het eerste studiejaar van nieuwe mbo-studenten.
Het onderzoek is gestart met een analyse van de studentenpopulatie. Er is gekeken naar de verschillen in de
populatie voor en na de invoering van het toelatingsrecht. Vervolgens is aan de hand van die verschillen onderzocht welke kenmerken invloed hebben op studiesucces. Ook is gekeken of er bepaalde groepen studenten
opvielen qua behaald studiesucces na het eerste jaar. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het studiesucces bij
specifieke domeinen afwijkt van de gemiddelde waarden. Als er afwijkingen werden gevonden bij deze groepen
studenten kon hier verder naar gekeken worden.

Definitie van succes
Met succes wordt bedoeld dat de student:
● ook in het tweede jaar nog dezelfde opleiding doet als in het eerste jaar
● de student zijn diploma heeft gehaald
● of de student is opgestroomd naar een opleiding van een hoger niveau

Na de analyse kon antwoord gegeven worden op het eerste deel van de onderzoeksvraag. Wat opviel is dat de
resultaten geen meetbaar (afwijkend) effect laat zien van de introductie van toelatingsrecht op de samenstelling
van de instroom naar vooropleidingen. Wel heeft de data een trend (al enkele jaren) zichtbaar gemaakt waarbij de
instroom van leerlingen met een vmbo kader vooropleiding voor een mbo niveau 4 opleiding stijgt en de instroom
bij een mbo niveau 3 opleiding daalt. De groepssamenstelling is door de jaren heen dus wel veranderd.

De onderzoeksgroep wil een onderbouwde mening vormen over het effect van toelatingsrecht en op eventuele
gevolgen of veranderingen kunnen handelen. Bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding voor bepaalde
groepen eerstejaars. Door het effect te onderzoeken, willen ze ook controleren of het onderbuikgevoel van onderwijsteams (dat het toelatingsrecht gevolgen heeft voor studiesucces) klopt.

Ontwikkeling instroom naar vooropleiding

De onderzoeksgroep focust zich op twee zaken en vergelijkt daarbij de situatie voor en na de invoering van het
toelatingsrecht. De focus ligt op:
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De onderzoeksgroep heeft deze twee zaken doorvertaald naar een onderzoeksvraag: “Wat is het effect van het
toelatingsrecht op het succes aan het einde van het eerste studiejaar van niveau 2, 3 en 4 opleidingen?”

aandeel in aantal studenten

1. De samenstelling van de studenten die instromen voor en na invoering van toelatingsrecht.
2. Het succes aan het einde van het eerste jaar voor en na invoering van het toelatingsrecht.
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De onderzoeksgroep wilde na beantwoording van het eerste deel van de onderzoeksvraag, omdat toelatingsrecht geen effect heeft gehad op de instroom, nog wel verder kijken om te achterhalen wat het effect is van de
gevonden verandering van de groepssamenstelling. Door verder in te zoomen op de resultaten werd zichtbaar
dat van de groep studenten met een vmbo kader vooropleiding, die kiezen voor een mbo niveau 4 opleiding,
82% succesvol is aan het einde van het eerste jaar. Op niveau 3 is 90% succesvol aan het einde van het eerste jaar.
Op basis van de trend van de veranderende groepssamenstelling heeft de onderzoeksgroep verder onderzoek
gedaan. Er is gekeken naar het effect van de veranderde samenstelling van studenten op het studiesucces aan het
einde van het eerste studiejaar. De grootste verandering is de toename van studenten met kader-opleidingen die
niveau 4 gaan volgen. Op deze groep is ingezoomd. Hierbij is het effect van toelatingsrecht dus losgelaten.

Wat draagt bij aan studiesucces?
De onderzoeksgroep wilde de verschillen in studiesucces beter kunnen verklaren. Daarom is tijdens het onderzoek
ook gekeken naar andere kenmerken die meespelen bij het studiesucces in het eerste jaar. Er is gekeken naar:
geslacht, leeftijd, woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied, diplomacijfers VO voor Nederlands,
Engels en Wiskunde. Deze kenmerken zijn bekeken omdat op basis van eerste analyses is gebleken dat deze
kenmerken effect hebben op studiesucces en dit ook overeen komt met de ervaring van instellingen. Vervolgens
is in dit onderzoek gekeken hoe groot het effect is van een bepaald kenmerk.

Wat blijkt? Studenten met de volgende kenmerken hebben een grotere kans op studiesucces in het eerste jaar:
● Studenten in de sector zorg (deze zijn vergeleken met de economische opleidingen)
● Studenten die niet afkomstig zijn uit een APCG (Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden)
● Vrouwen
● Jonge studenten die direct instromen vanuit het VO of ouderen die van buiten het onderwijs instromen
(hier gaat het om een combinatie van twee kenmerken).
Er is, zoals gezegd, een verandering in de samenstelling van de instroom naar vooropleiding, maar dit heeft over
het geheel genomen geen meetbaar afwijkend effect op het succes aan het eind van het eerste studiejaar. Dit
komt enerzijds door de verandering in de samenstelling van de instroom naar vooropleiding zich al langere tijd
manifesteert, anderzijds is de verandering in samenstelling relatief klein: de instroom vanuit vmbo kader is nog
steeds een minderheid in vergelijking met de instroom vanuit vmbo tl (22% vanuit vmbo kader in vergelijking
met 57% vanuit vmbo tl). Bovendien neemt het succes aan het eind van het eerste studiejaar onder de studenten
afkomstig uit vmbo kader toe. Ook tussen de domeinen is er geen effect zichtbaar van de veranderende samenstellingen van instroom naar vooropleiding.
De onderzoeksgroep ervaart dat met datagedreven onderzoek een steeds beter beeld opgebouwd kan worden
over het verloop van de leerloopbaan en hoe deze positief te beïnvloeden is. Het helpt bij het krijgen van feitelijk
inzicht en daarmee het expliciteren en soms nuanceren van het onderbuikgevoel van onderwijsteams. Om vervolgens daar gericht op te handelen en afwegingen te maken op inzet van mensen en middelen binnen de organisatie.
Teams kunnen met kennis van de samenstelling van de instroom gaan bekijken wat voor klas-samenstellingen
goed werken. Ook kan de instroom aanleiding geven begeleiding specifieker toe te delen aan groepen studenten
met bepaalde kenmerken die de begeleiding het beste kunnen gebruiken.

Wat kan het succes van niveau 2 studenten
vergroten?
Binnen het MBO zijn de niveau 2 studenten een groep waarbij er sprake is van een hoog uitvalpercentage. Dit
ondanks de inspanningen van instellingen om uitval te verminderen en het succes van deze studenten te vergroten.
Het is van groot belang juist deze doelgroep studenten extra te begeleiden naar een passend diploma zodat zij
tenminste een startkwalificatie op zak krijgen. Het succes van een niveau 2 student zit hem niet alleen in het
behalen van een diploma (startkwalificatie), maar gaat ook over opstroom naar een hoger niveau.
Onderzoeksgroep 2 bestaat uit ROC Friese Poort, ROC van Twente, VISTA College, Curio, ROC Nijmegen, Deltion
College en de Gilde Opleidingen. Onderzoeksgroep 2 wil met datagedreven onderzoek een bijdrage leveren aan
het verbeteren van de leerloopbaan van de niveau 2 student en daarmee zijn succes vergroten.

Definitie van succes
Met succes wordt bedoeld dat de student:
● ook in het tweede jaar nog dezelfde opleiding doet als in het eerste jaar
● de student zijn diploma heeft gehaald
● of de student is opgestroomd naar een opleiding van een hoger niveau

De onderzoeksgroep heeft twee meetpunten gebruikt om te bekijken of een student succes heeft.
1. het niveau van de student bij de eerste inschrijving
2. het niveau van de student na 1 schooljaar
De onderzoeksgroep heeft de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Welke student-/opleidings-/omgevingskenmerken zijn relevant om de loopbaan van een niveau 2 student te voorspellen?” De zoektocht ging uit naar
een kenmerk of combinatie van verschillende kenmerken om te kunnen voorspellen of studenten diplomeren,
opstromen, afstromen of uitvallen.
Er is gekeken naar studenten die in de afgelopen studiejaren een opleiding aan het mbo hebben gevolgd. Van
deze studenten is hun leerloopbaan inzichtelijk én zijn diverse kenmerken beschikbaar. Er zijn kenmerken
verzameld zoals opleidingsgegevens, vooropleiding- en demografische gegevens. Een belangrijk inzicht was
dat we op basis van historische gegevens in staat zijn om gedragspatronen te ontdekken. De wens was om met
deze patronen een voorspelmodel te bouwen. De onderzoeksgroep heeft daar een hele belangrijke stap in gezet,
het model kan nu gebruikt worden om voor nieuwe niveau 2 studenten hun kans op succes, of risico op afstroom/
uitval, te voorspellen. Met de uitkomsten kan bepaald worden welke groep studenten mogelijk extra hulp en
begeleiding nodig hebben.
De onderzoeksgroep heeft zich gericht op het ontwikkelen, testen en het beoordelen van de kwaliteit van het
voorspelmodel en het steeds verbeteren van het model. Daarmee was er voor het technische aspect van het
datagedreven onderzoek binnen deze groep veel aandacht: hoe bouw je een voorspelmodel en hoe beoordeel je
de kwaliteit?
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Voorspel model maken

Op basis van historische data wordt een voorspel algoritme gemaakt.
Er worden verschillende algoritmes getest om de beste te vinden.

Scores van de kwaliteit van een voorspelmodel
De praktische toepasbaarheid van een voorspelmodel hangt af van de juistheid van de voorspelling die je kunt
maken. Om de kwaliteit van het model te bepalen, hebben we gebruik gemaakt van twee vragen.
1.) Hoe vaak komt de voorspelde waarde overeen met de werkelijkheid? en 2.) Hoeveel studenten hebben we
gemist of niet juist geïdentificeerd?

selectie

succesvol

Het ontwikkelde model is goed in het voorspellen of studenten een hogere kans hebben op uitval en afstroom,
maar nog matig op studenten met een verhoogde kans op diplomeren of opstroom. Elke student wordt in een van
deze groepen gedeeld. Dus ook de student die ‘gewoon’ zou doorstromen naar het tweede leerjaar wordt ingedeeld in 1 van deze uitkomsten. Tot nu toe slaagt het model er beter in om een negatief verloop dan een positief
verloop te voorspellen. Er is dus een belangrijke stap gezet, maar het model is dus nog niet optimaal.

DUO

CBS
niet succesvol

Om het model te verbeteren is er meer data nodig om zowel het positief verloop als een negatief verloop van de
loopbaan van de student beter te kunnen voorspellen. Meer data over bijvoorbeeld leefomgeving, economische
omstandigheden (via het CBS). Data over verzuim en aan- en afwezigheid (via de mbo-instellingen). Maar denk
ook aan aanvullende informatie over de vooropleiding van de student en begeleiding die daar nodig was (via
middelbare scholen/mbo-instellingen). De verwachting is dat met meer data nieuwe patronen worden ontdekt
die bijdragen aan de prestatie/accuratie van het model en daarmee aan de kwaliteit van de voorspellingen die het
model doet. Binnen de pilot was er geen mogelijkheid om ook deze data nog te betrekken. Het is wel interessant
om dit in vervolgonderzoek te gaan doen.
Het voorspelmodel dat nu is gerealiseerd, is nu al bruikbaar bij het ontwerp en de uitvoering van niveau 2
opleidingen (onderwijs, begeleiding, e.d.). Er kan rekening gehouden worden met bepaalde kenmerken van
studenten waardoor voor bepaalde groepen studenten gerichter hulp en begeleiding ingezet kan worden om
uitval of afstromen te voorkomen.

2 mogelijke
uitkomsten

Historische data

2

Voorspel model toepassen

A

succesvol
Uitkomst:

Data nieuwe instroom

B

niet succesvol

Een voorspelmodel als hier ontwikkelt leent zich er goed voor om door te ontwikkelen naar een dashboard dat
sectorbreed kan worden ingezet. Binnen de pilot is daar een eerste stap in gezet door een Proof of Concept
te bouwen. Op het moment van schrijven is het Proof of Concept beschikbaar gemaakt voor de deelnemende
instellingen in een beveiligde omgeving van DUO. Wellicht wordt in het vervolg op deze pilot het Proof of Concept
verder doorontwikkeld en aan de sector beschikbaar gesteld.

Met het voorspel algoritme wordt de nieuwe instroom onderzocht.

*Voorspelling is nog niet perfect

3

Voorspellingen gebruiken

succesvol

interpreteren en analyseren

mix en match interventies

interventies inzetten voor studenten

niet succesvol
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Nieuw geleerde lessen

De eerste vijf uitgevoerde pilots lieten het al zien. Een datagedreven werkwijze levert veel waardevolle inzichten
op! Inzichten die kunnen helpen om de leerloopbaan van studenten te verbeteren. Daarnaast leverde de eerste
pilots een aantal belangrijke inzichten op over de manier waarop een datagedreven onderzoek succesvol uitgevoerd kan worden. Namelijk:
1. zonder goede onderzoeksvraag geen goed antwoord
2. teveel draagvlak bestaat niet
3. data is het nieuwe goud, het kost net zoveel moeite om te vinden
4. datagedreven onderzoek is samen onderzoeken.
(bekijk op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl de eerste rapportage voor verdere toelichting op deze lessen.)

3. Transparantie van het onderzoek is essentieel; maak een analyseplan
Naast het formuleren van de onderzoeksvraag is het aan de voorkant van het proces ook slim
om te beschrijven welke onderzoeksmethodes worden toegepast. Het is prettig voor alle deelnemers om vooraf te weten wat ze kunnen verwachten van de nog uit te voeren analyse.
In het plan wordt duidelijk welke populatie onderzocht wordt. Hoe de analyse aangepakt wordt:
beschrijvend, verklarend of wordt er een model gebouwd. Welke technieken gebruikt worden.
Maak vooraf
Welke
conclusies
kunnen
volgen en welke niet? En waarom? En tot slot: hoe gaat de analyse leiden tot een
analyseplan
antwoord? Het is belangrijk dat het analyseplan goed leesbaar is, ook voor mensen zonder statistische kennis of
onderzoekservaring.

4. Laat je verrassen en blijf nieuwsgierig
Onderzoeksgroep 1 ging het onderzoek van start met focus op het inzichtelijk maken van het
effect van toelatingsrecht. Tijdens het onderzoek stuitte zij in de data echter op andere trends
en ontwikkelingen. In beantwoording van de onderzoeksvraag was het bijvangst, maar het
heeft geleid tot waardevol inzicht. Datagedreven onderzoek vraagt om een nieuwsgierige en
open mindset. Wees kritisch over de onderzoeksaanpak en laat je daarna verrassen door de
uitkomsten uit de data-analyse.

Met de ervaringen uit de tweede serie pilots voegen we nog eens vijf belangrijke lessen toe.

1. Instellingsoverstijgend onderzoeken scherpt de geest en het onderzoek
Het is waardevol om instellingsoverstijgend te onderzoeken. Experts met kennis en kunde van
verschillende instellingen versterken elkaar. Door vanuit diverse invalshoeken de thema’s te
bekijken werd het onderzoek interessanter: het scherpt de geest en het onderzoek. Samenwerken vraagt ook tijd en soms moeten er concessies gedaan worden om verder te kunnen.
Maar samen weet je meer! Dat weegt voor alle instellingen op tegen de uitdagingen van het
Instellingsoverstijgend
samenwerken.
Nieuwkomers
op het gebied van data-analyse in de onderzoeksgroep? Zorg dat deze mensen goed
onderzoeken
betrokken worden. Geef hen tijd en ruimte om de materie eigen te maken. Dan kunnen ze ook echt hun bijdrage
aan het onderzoek leveren.

2. Waarde creëren voor het onderwijsteam
Om waarde te creëren met datagedreven onderzoek, moet het onderzoek starten en eindigen bij
het onderwijsteam. Het doel van datagedreven onderzoek is het verbeteren van de leerloopbaan van de student met een datagedreven aanpak. Doe geen onderzoek, om het onderzoek
doen. Vanuit het onderwijsteam moet een actuele aanleiding zijn waaruit een onderzoeksvraag kan ontstaan. Betrek het onderwijsteam aan de voorkant van het onderzoek en ook
Waarde creëren
onderwijsteam
weer
bij het interpreteren van de uitkomsten. Zo ontstaan inzichten die de student in zijn leerloopbaan vooruit
kunnen helpen. Met de informatie uit het onderzoek kan het team gerichter begeleiding inzetten of bijvoorbeeld
denken aan andere vormen van intake. Belangrijk om daarbij te bedenken: een voorspelmodel geeft richting, geen
hapklare oplossingen. Het bedenken van interventies is mensenwerk. Passende interventies kunnen verschillen voor
groepen studenten, teams en instellingen.
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5. Samenwerken op afstand blijkt succesvol, maar soms is live beter
De pilots zijn van start gegaan met een kick-off. In twee bijeenkomsten zijn de thema’s verkend en
zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. Door covid-19 waren de onderzoeksgroepen genoodzaakt om de verdere samenwerking op afstand te doen. Het type werk leent zich goed voor
digitaal samenwerken. Belangrijk daarbij: werkende techniek, bereidt deelnemers voor door
tijdig inhoud aan te leveren, maak een agenda met informerende en besluitvorming punten, werk
Soms is live
metbeter
een voorzitter en notulist en gebruik tijdens de digitale overleggen een presentatie waarop de te bespreken
inhoud staat. Digitaal werkt goed. Toch is het bespreken van complexe inhoud (data analyse methoden, uitkomsten
tabellen/cijfers, interpreteren van uitkomsten) met een groep mensen fysiek bij elkaar eenvoudiger dan digitaal
op afstand.

6. Een voorspelmodel is nooit af
Een voorspelmodel is een weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid verandert steeds,
het model moet daarom mee veranderen. De populatie van de studenten kan veranderen.
Nieuwe data kan beschikbaar worden en nieuwe patronen kunnen worden ontdekt.
Zo verandert het voorspelmodel steeds mee met de actualiteit.
Voorspelmodel
is nooit af
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Borgen datagedreven onderzoek in het mbo

In de afgelopen drie jaar zijn, door in totaal 10 MBO-instellingen en DUO met steun van OCW, belangrijke stappen
gezet in het vormgeven van datagedreven onderzoek in het MBO. De instellingen die meegedaan hebben met het
datagedreven onderzoek willen hier graag mee verder! Betrokken partijen hechten grote waarde aan de borging
van de bereikte resultaten zodat er sectorbreed op doorgepakt kan worden. De resultaten van de pilots tot nu toe
krijgen na de zomer van 2020 een plek in het Programma ‘Doorpakken op Digitalisering’ binnen de lijn ‘Dataondersteund onderwijs’. SaMBO-ICT is trekker van dit programma. De 10 deelnemende instellingen hebben aangegeven te willen gaan participeren in de programmalijn data-ondersteund onderwijs. Hoe dat precies vorm gaat
krijgen moet nog gaan blijken uit hoe het programma het gaat oppakken.
Uit de pilots worden de volgende zaken meegenomen:
● de opgebouwde (project)organisatie van deelnemende instellingen en de samenwerking met DUO
● de opgedane kennis en ervaring om datagedreven onderzoek te kunnen doen
● ‘de werkwijze Datagedreven onderzoek naar de leerloopbaan van studenten (d.d. mei 2019) die tot stand is 		
gekomen binnen de pilots
● en de handreiking over ‘Privacy en de toepassing van de AVG bij datagedreven onderzoek’ (d.d.mei 2019)
die ontwikkeld is binnen de pilots
● de resultaten uit de 7 uitgevoerde pilots.
Meer lezen over datagedreven onderzoek?
Bekijk: http://www.datagedrevenonderzoekmbo.nl
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