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Synopsis	
De	mogelijkheden	van	data-analysetools	groeien	sterk.	Tegelijkertijd	zien	we	ook	een	
groeiende	behoefte	aan	data-gedreven	sturing	in	het	onderwijs.	De	vraag	is	dan	ook	
op	welke	manier	de	huidige	gereedschappen	invulling	kunnen	geven	aan	die	vraag.	In	
dit	onderzoek	hebben	we	de	mogelijkheden	van	data-analysetooling	voor	het	
onderwijs	bekeken,	variërend	van	generieke	tools	tot	zeer	specifieke	
onderwijstoepassingen	zoals	adaptive	learning.		
We	zien	dat	enerzijds	de	onderwijsspecifieke	tools	groeien	in	analysemogelijkheden,	
maar	ook	dat	de	specialistische	tools	samenwerken	met	onderwijspartners	om	tot	
krachtige	analyse-omgevingen	te	komen.	Die	laatste	ontwikkeling	brengt	
geavanceerde	analyses	op	een	laagdrempelige	wijze	binnen	bereik	van	
onderwijsinstellingen.	
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Management	summary	
The	amount	of	data	in	our	society	grows	enormously.	We	measure	more,	produce	more,	and	the	possibilities	to	
combine,	analyze	and	visualize	grow	at	a	tremendous	pace.	This	also	holds	for	education,	although	generally	
considered	a	rather	slow	adopter	of	new	technologies.		

Digitization	of	educational	processes	makes	data	more	easily	available	for	analysis.	Also,	performance	based	
financing	puts	pressure	on	high	quality	tools	to	help	schools	in	taking	the	correct	steps	before	it’s	too	late.	The	
road	towards	realizing	these	potential	benefits	is	all	but	clear.	How	good	is	current	technology	in	practice?	How	
does	it	fit	within	the	educational	context?	What	are	the	main	obstacles	for	widespread	adoption?	Is	tooling	
affordable	in	education,	where	room	to	invest	is	only	a	fraction	of	innovation	funds	in,	for	example,	finance?	
And	what	is	the	impact	of	the	general	data	protection	regulation	on	the	use	of	data	analysis?	

These	questions	triggered	Kennisnet	to	start	research	into	the	side	conditions	of	data	analytics	in	primary,	
secondary	and	vocational	education.	What	tools	are	available	currently,	how	are	they	developing	and	what	
type	of	impact	can	they	have	in	education?	It	is	this	question	we	give	some	answers	to	in	the	report	you	have	
at	hand.	

The	functionality	in	data	tooling	in	education	(or	generic)	can	be	specified	in	terms	of	the	data	value	chain,	as	
introduced	by	Hartman.	

	

The	number	of	tools	in	this	domain	is	extremely	big,	given	the	broad	range	of	functionality,	ranging	from	data	
aggregation	to	visualization.	More	than	100	different	tools	were	identified	in	our	research,	building	upon	
literature	as	well	as	Gartner	and	Forrester	research.	From	this,	we	briefly	considered	64	different	tools,	and	
contacted	28	different	vendors,	both	national	and	international,	both	education	specific	as	well	as	generic.	Five	
different	tools	were	demoed	in	face-to-face	sessions,	to	get	a	deeper	understanding	of	the	real	usability.	

In	this	broad	range	of	tools,	different	aspects	can	be	used	to	cluster	them:	generic	vs.	specific,	micro-,	meso-,	
macro-analyzing,	focus	on	administration	or	focus	on	analyses,	and	the	embedded	tools	or	extracted	
functionality.	In	the	tools	selected,	the	genericity	and	the	level	of	analyses	turned	out	to	be	important	aspects	
to	cluster.	This	lead	to	the	tool	overview	in	the	figure	below.		

The	quadrant	with	generic	tools	aiming	at	content	and	administration	is	poorly	populated,	as	this	type	of	tools	
is	largely	out	of	scope.	We	mention	Paxata	and	Alteryx	as	examples	of	tools	that	are	used	in	education	for	data	
preparation.	The	generic	analytics	tooling	encompasses	most	of	the	international	data	analysis	vendors.	Some	
of	them	closely	collaborate	with	educational	partners,	for	example	Microsoft/Power	BI	and	Macaw.		
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From	our	analysis,	four	groups	of	tools	with	similar	characteristics	come	forward:	

Business	intelligence:	generic	BI	tooling,	gradually	moving	in	its	applications	from	macro/meso	level	to	micro	
evel	(supporting	students	and	teachers).	It	has	been	applied	in	higher	education	and	is	now	moving	into	
vocational	education	and	secondary	education.	Tools	are	evolving	at	a	high	pace,	and	usability	is	growing	
strongly.	These	tools	are	becoming	tools	for	“ordinary	users”,	not	only	analytics	experts.	Some	tools	are	
reasonably	affordable,	even	in	an	educational	setting.		
A	prime	example	in	this	category	is	Power	BI	in	combination	with	Macaw.	They	together	built	the	Data	Platform	
Onderwijs	for	vocational	education.	

Digital	assessment	and	adaptive	learning:	this	group	of	tools	focusses	on	the	micro-level,	combining	
assessments	and	analytics,	providing	immediate	feedback	to	teachers	and	students.	Most	of	the	tools	
mentioned	are	regional,	as	they	are	closely	linked	to	the	educational	subject	matter.	The	data	source	and	the	
analytics	are	combined	in	a	single	tool;	external	access	to	the	data	in	the	tool	is	difficult	or	even	impossible.	In	
the	context	of	this	report,	this	category	will	gain	value	when	tools	open	up	to	be	integrated	with	other	content	
based	tools	and	aggregated	analytics.	
An	example	of	what	this	might	lead	to	is	presented	by	Aleks,	by	McGraw-Hill	education.	Primarily	used	in	the	
US,	but	also	catching	attention	in	Europe	and	the	Netherlands	in	higher	education.	It	includes	advanced	
analytics,	AI	and	big	data.	

Learning	analytics:	is	BI,	specifically	in	the	educational	context.	Target	audiences	are	the	boards	of	educational	
institutions,	analyzing	at	macro	or	meso	level.	The	development	of	these	tools	has	been	stimulated	by	result	
driven	financing	as	introduced	by	the	Ministry	of	Education.	It	is	a	mature	market	of	tools,	often	linked	to	
underlying	administrative	systems.	Standards	play	an	important	role,	to	be	able	to	exchange	and	integrate	
performance	data	(HORA,	Triple	A,	ECK).	
An	interesting	example	is	LeerUniek	in	the	Netherlands	for	primary	education.	It	aggregates	data	from	different	
sources,	including	CITO,	and	allows	to	monitor	development	over	time	and	over	different	educational	
institutions.	

Administration	systems:	Every	school	has	some	form	of	student	management	system,	such	as	Eduarte,	
Parnassys	and	SOMtoday	in	the	Netherlands.	To	a	certain	extent,	these	allow	for	data	analysis.	Typically,	
however,	they	are	closed	systems	with	limited	functionality,	primarily	for	reporting	purposes	at	meso	level.		



	
	

	
	

vi	

The	demand	for	data	analysis	in	education	is	growing.	There	is	a	need	to	guide	the	limited	educational	
resources	(teachers,	helpers)	to	being	most	effective;	so	good	support	at	micro-level	is	desired.	Data	can	help	
there.	Also,	longitudinal	analysis	of	student	performance	is	desired,	to	analyze	the	quality	of	support	or	the	
correctness	of	advice	for	next	level	education.	Both	are	rather	difficult	now.	At	the	same	time,	there	exist	
substantial	worries	on	misuse	of	data	and	analyses,	for	example	by	the	Ministry	of	Education.	Analysis	can	lead	
to	unwanted	types	of	performance	guidance.	Also,	there	is	a	growing	demand	not	only	to	analyze	cognitive	
skills,	but	also	21st	century	skills.	It	is	not	obvious	how	to	measure,	combine	and	analyze	data	from	this	
perspective.	

To	fulfil	this	demand,	data	analytics	tools	can	grow	to	specific	education	data	analysis	environments.	
Collaboration	with	publishers	and	education	institutions	can	speed	up	this	development.	Also,	educational	
content	systems,	such	as	for	adaptive	learning,	should	open	up	in	order	for	this	data	to	be	analyzed	as	well.	
Currently,	we	see	little	willingness	to	opening	up.	The	fact	that	generic	BI	tools	are	becoming	rather	easy	to	use	
can	increase	demand	for	analysis	and	thus	increase	pressure	to	deliver	data.	
	
At	the	same	time,	we	see	generic	administrative	tooling	for	education	grow	in	analysis	possibilities.	However,	
development	in	generic	BI	tooling	is,	given	the	nature	or	the	companies	behind	them,	of	a	completely	different	
nature	than	the	relatively	slow	development	in	education	specific	tooling.	Again,	opening	up	and	integrating	is	
a	way	forward	to	accelerate	development.	

The	potential	of	data	analysis	tooling	is	substantial.	Demand	is	clear	and	the	possibilities	tools	bring	to	a	wide	
audience	grow	quickly.	Tools	are	becoming	affordable	and	usable.	Given	growing	success	in	higher	education,	
widespread	adoption	of	data-analytics	tooling	in	vocational	education	is	expected	in	the	next	two	to	five	years,	
followed	by	adoption	in	secondary	education.	In	primary	education,	the	obstacles	of	using	data	analytics	are	
more	substantial,	especially	with	respect	to	educating	teachers	and	boards	in	effective	use	and	taking	away	the	
many	additional	steps	now	needed	to	integrate	data	and	bring	it	into	the	classroom.	
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Managementsamenvatting	
De	hoeveelheid	data	in	onze	samenleving	groeit	enorm.	We	meten	meer,	produceren	meer,	en	de	
mogelijkheden	om	te	combineren,	analyseren	en	visualiseren	groeien	in	aanzienlijk	tempo.	Dit	geldt	ook	voor	
het	onderwijs,	hoewel	deze	sector	vaak	wordt	beschouwd	als	relatief	langzaam	in	het	adopteren	van	nieuwe	
technologieën.		

Digitalisering	van	onderwijsprocessen	maakt	data	makkelijker	beschikbaar	voor	analyse.	Financiering	op	basis	
van	prestaties	legt	druk	op	hoge	kwaliteit	tools	om	scholen	te	helpen	de	juiste	stappen	te	nemen	voordat	het	
te	laat	is.	De	weg	naar	het	realiseren	van	dit	potentieel	is	allesbehalve	duidelijk.	Hoe	goed	is	de	huidige	
technologie	in	praktijk?	Hoe	past	het	binnen	de	onderwijskundige	context?	Wat	zijn	de	voornaamste	obstakels	
voor	wijdverspreide	adoptie?	Is	tooling	betaalbaar	in	het	onderwijs,	waar	de	ruimte	om	te	investeren	slechts	
een	fractie	is	van	de	innovatie	budgetten	van	bijvoorbeeld	de	financiële	sector?	En	wat	is	de	impact	van	de	
Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	op	de	inzet	van	data-analyse?	

Deze	vragen	hebben	Kennisnet	ertoe	gezet	de	voorwaarden	voor	data-analyse	in	het	primaire,	voortgezette	en	
beroepsonderwijs	te	gaan	onderzoeken.	Welke	tools	zijn	er	momenteel	beschikbaar,	hoe	ontwikkelen	zij	zich	
en	wat	voor	impact	kunnen	zij	hebben	op	het	onderwijs?	Op	deze	vraag	geven	wij	enkele	antwoorden	in	dit	
rapport.	

De	functionaliteit	van	datatooling	in	het	onderwijs	(of	algemene	tooling)	kan	worden	gespecificeerd	in	termen	
van	de	‘data	value	chain’	(data	waardeketen).		

	

Het	aantal	tools	in	dit	domein	is	enorm	groot,	gegeven	het	brede	spectrum	van	functionaliteit,	variërend	van	
data	aggregatie	tot	visualisatie.	Meer	dan	100	verschillende	tools	zijn	geïdentificeerd	in	dit	onderzoek,	
gebaseerd	op	literatuur	en	onderzoeken	van	Gartner	en	Forrester.	Hiervan	zijn	64	tools	kort	beschouwd,	en	is	
met	28	leveranciers	contact	opgenomen,	zowel	nationaal	als	internationaal,	en	onderwijsspecifiek	evenals	
generiek.	Vijf	verschillende	tools	zijn	gedemonstreerd	in	face-to-face	sessies,	om	een	beter	begrip	te	krijgen	
van	de	daadwerkelijke	functionaliteit	en	bruikbaarheid.		

In	dit	brede	spectrum	van	tools	kunnen	verschillende	aspecten	worden	gebruikt	om	ze	te	clusteren:	generiek	
versus	onderwijsspecifiek,	analyse	op	micro-	meso-	of	macroniveau,	focus	op	administratie	of	analyse,	en	
embedded	of	extracted	analyse	functionaliteiten.	Voor	de	geselecteerde	tools	bleken	de	genericiteit	en	de	
mate	van	analyse	belangrijke	aspecten	om	op	te	clusteren.	Dit	heeft	geleid	tot	het	tool	overzicht	hieronder.		
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Het	kwadrant	met	generieke	tools	gericht	op	content	en	administratie	is	dunbevolkt,	omdat	dit	type	tool	
buiten	de	scope	van	dit	onderzoek	valt.	We	hebben	Paxata	en	Alteryx	genoemd	als	voorbeelden	van	tools	die	
gebruikt	worden	voor	data	preparatie	in	het	onderwijs.	De	generieke	analysetools	omvatten	de	meeste	van	de	
internationale	analyse	leveranciers.	Sommigen	van	hen	werken	nauw	samen	met	onderwijsgerichte	partners,	
zoals	Microsoft/PowerBI	en	Macaw.		

	

	

	

Uit	onze	analyse	komen	vier	clusters	van	tools	naar	voren	met	vergelijkbare	karakteristieken.	

Business	Intelligence:	generieke	BI	tools,	waarvan	het	gebruik	langzaam	verschuift	van	het	macro-	en	
mesoniveau	naar	het	microniveau	(ondersteuning	van	leerling	en	docent).	Deze	BI	tools	werden	in	eerste	
instantie	gebruikt	in	het	hoger	onderwijs	en	vinden	nu	ook	hun	weg	naar	het	voortgezet	en	primair	onderwijs.	
BI	tools	ontwikkelen	in	een	hoog	tempo	en	de	bruikbaarheid	groeit	sterk.	Deze	tools	worden	tools	voor	
“gewone	gebruikers”	en	niet	alleen	data-analyse	experts.	Sommige	tools	zijn	redelijk	betaalbaar,	zelfs	voor	een	
onderwijssetting.		

Een	goed	voorbeeld	van	deze	categorie	is	PowerBI	in	combinatie	met	Macaw.	Samen	bouwden	zij	het	Data	
Platform	Onderwijs	voor	het	MBO.		

Digitaal	toetsen	en	adaptive	learning:	dit	cluster	van	tools	richt	zich	op	het	microniveau;	waar	toetsing	en	
analyse	gecombineerd	wordt	en	onmiddellijke	feedback	aan	de	docent	en	leerling	gegeven	wordt.	De	meeste	
van	de	hier	genoemde	tools	zijn	regionaal/landelijk,	aangezien	zij	sterk	gekoppeld	zijn	aan	de	onderwerpen	in	
het	onderwijs.	Deze	tools	vormen	hun	eigen	bron	van	data	en	analyse	daarop;	externe	toegang	tot	de	data	in	
de	tool	is	lastig	of	onmogelijk.	In	de	context	van	dit	rapport	zal	dit	cluster	groeien	in	waarde	wanneer	de	tools	
zich	openstellen	voor	integratie	met	andere	content-gebaseerde	tools	en	tools	voor	geaggregeerde	analyse.		

Een	voorbeeld	van	waar	dit	toe	kan	leiden	is	de	tool	ALEKS	van	McGraw-Hill	Education.	ALEKS	wordt	
voornamelijk	gebruikt	in	de	VS	maar	krijgt	meer	en	meer	aandacht	in	het	hoger	onderwijs	in	Europa	en	
Nederland.	ALEKS	is	maakt	gebruik	van	geavanceerde	analyses,	kunstmatige	intelligentie	en	big	data,	voor	
adaptive	learning	van	wiskundevakken.		

Learning	analytics:	Learning	analytics	kan	gezien	worden	als	business	intelligence	toegepast	op	het	onderwijs.	
De	doelgroep	bestaat	uit	besturen	van	onderwijsinstellingen	die	analyseren	op	marco-	of	mesoniveau.	De	
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ontwikkeling	van	deze	tools	is	gestimuleerd	door	de	resultaatgedreven	financiering	geïntroduceerd	door	het	
Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap.	Het	is	een	volwassen	markt	van	tools,	die	vaak	gekoppeld	
zijn	met	onderliggende	administratiesystemen.	Standaarden	spelen	een	belangrijke	rol	om	data	over	prestaties	
te	kunnen	uitwisselen	en	integreren	(HORA,	Triple	A,	ECK).	

Een	interessant	voorbeeld	is	Leeruniek,	een	Nederlandse	partij	gericht	op	primair	onderwijs.	Leeruniek	
aggregeert	data	uit	verschillende	bronnen,	inclusief	cito,	en	maakt	het	zo	mogelijk	de	ontwikkeling	van	een	
leerling	te	volgen	over	tijd	en	verschillende	onderdelen	van	het	onderwijs	heen.		

Administratiesystemen:	iedere	school	in	Nederland	heeft	een	vorm	van	leerlingadministratiesysteem,	zoals	
EduArte,	ParnasSys	of	SOMtoday.	Deze	zijn	tot	op	zekere	hoogte	geschikt	voor	de	analyse	van	de	
geadministreerde	data.	Typisch	gezien	zijn	het	echter	gesloten	systemen	met	gelimiteerde	analyse	
functionaliteiten,	voornamelijk	voor	het	rapporteren	op	macro-	of	mesoniveau.		

De	vraag	naar	data-analyse	in	het	onderwijs	groeit.	Er	is	behoefte	om	de	schaarse	middelen	in	het	onderwijs	
(zoals	docenten	en	de	tijd	die	zij	hebben)	zo	effectief	mogelijk	in	te	zetten;	goede	ondersteuning	op	het	micro-
niveau	is	daarvoor	gewenst.	Data	kan	hier	hulp	bieden.	Daarnaast	is	de	longitudinale	analyse	van	de	prestaties	
van	de	student	gewenst	om	de	kwaliteit	van	begeleiding	of	de	juistheid	van	een	gegevens	schooladvies	te	
analyseren.	Beiden	zijn	nu	vrij	moeilijk.	Tegelijkertijd	leven	er	grote	zorgen	over	misbruik	van	data	en	data-
analyse,	bijvoorbeeld	door	het	Ministerie	van	OCW.	Analyse	kan	leiden	tot	ongewenste	manieren	van	het	
stimuleren	van	prestaties.	Daarnaast	is	er	een	groeiende	vraag	naar	het	niet	alleen	analyseren	van	cognitieve	
vaardigheden,	maar	ook	de	21ste	-eeuwse	vaardigheden.	Het	is	niet	vanzelfsprekend	hoe	vanuit	dit	perspectief	
te	meten,	combineren	en	analyseren.		

Om	aan	deze	vraag	te	kunnen	voldoen,	kunnen	data-analyse	tools	uitgroeien	naar	specifieke	onderwijsdata	
analyse-omgevingen.	Samenwerking	tussen	uitgevers	en	onderwijsinstellingen	kan	deze	ontwikkeling	
bespoedigen.	Ook	educatieve	content	systemen	(zoals	adaptive	learning	systemen)	zouden	zich	moeten	
openstellen	zodat	deze	data	ook	meegenomen	kan	worden	in	zulke	analyses.	Momenteel	zien	we	weinig	
bereidheid	om	systemen	open	te	stellen.	Het	feit	dat	generieke	BI	steeds	makkelijker	worden	om	te	gebruiker	
kan	de	vraag	naar	analyse	doen	toenemen,	en	daarmee	de	druk	opvoeren	om	data	aan	te	leveren.		

Tegelijkertijd	zien	we	algemene	administratiesystemen	voor	het	onderwijs	groeien	in	hun	analyse	
mogelijkheden.	De	ontwikkelingen	in	BI	tooling	echter	zijn	–	gegeven	de	aard	van	de	bedrijven	die	er	achter	
zitten	–	van	geheel	andere	aard	dan	de	relatief	trage	ontwikkelingen	in	onderwijsspecifieke	tooling.	Wederom	
is	het	openstellen	en	integreren	een	vooruitgang	om	ontwikkeling	te	versnellen.	

De	mogelijkheden	van	data-analyse	tools	zijn	substantieel.	De	vraag	is	duidelijk	en	de	mogelijkheden	die	tools	
aan	een	breed	publiek	bieden	groeien	snel.	Tools	worden	betaalbaar	en	goed	bruikbaar.	Gegeven	het	
groeiende	succes	in	het	hoger	onderwijs,	wordt	wijdverspreide	adoptie	van	data-analyse	in	het	MBO	verwacht	
in	de	komende	twee	tot	vijf	jaar,	gevolgd	door	adoptie	in	het	voortgezet	onderwijs.	In	het	primaire	onderwijs	
zijn	de	obstakels	voor	het	gebruik	van	data-analyse	substantiëler,	zeker	wat	betreft	het	opleiden	van	docenten	
en	besturen	in	het	effectief	gebruiken	van	tools	en	het	wegnemen	van	de	vele	extra	stappen	die	nu	nog	nodig	
zijn	om	data	te	integreren	en	naar	het	klaslokaal	te	brengen.		
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1 Inleiding	
De	hoeveelheid	data	die	beschikbaar	komt	in	onze	samenleving	groeit	sterk.	We	meten	meer,	leggen	meer	vast	
en	de	mogelijkheden	data	te	verbinden	en	te	analyseren	nemen	enorm	toe.	Dat	geldt	zeker	ook	voor	het	
onderwijs.	De	digitalisering	van	het	leerproces	leidt	tot	digitale	sporen	van	het	gedrag	van	leerlingen	en	
studenten	en	over	het	gebruik	van	de	materialen.	Dit	biedt	interessante	mogelijkheden	nieuwe	inzichten	op	te	
doen	over	de	ontwikkeling	van	individuele	leerlingen	of	groepen,	en	over	de	kwaliteit	en	effectiviteit	van	
onderwijsmaterialen.	Deze	inzichten	kunnen	worden	gebruikt	om	de	kwaliteit	van	onderwijs	en	het	rendement	
te	verbeteren.	

Al	is	dit	een	lonkend	perspectief,	de	stappen	naar	realisatie	ervan	zijn	nog	niet	heel	helder.	Hoe	goed	is	de	
technologie	nu	echt	op	dit	moment	en	welke	functionaliteit	wordt	feitelijk	geleverd?	Wat	kunnen	we	
verwachten	op	korte	of	middellange	termijn?	Hoe	is	de	wisselwerking	tussen	privacy	en	dit	type	data-analyses,	
ook	in	de	context	van	de	Europese	wetgeving	(GDPR)	die	van	kracht	wordt?	En:	wat	is	de	impact	op	de	
bestaande	infrastructuur	van	onderwijsinstellingen,	in	de	breedte	(informatiesystemen,	koppelvlakken,	
processen,	expertise)?	

Deze	vraagstukken	waren	voor	Kennisnet	reden	om	een	onderzoek	te	laten	doen	over	de	materiele	
randvoorwaarden	van	datasturing	in	het	onderwijs:	welke	data-analysetools	zijn	beschikbaar	of	relevant,	en	
welke	gevolgen	kunnen	deze	tools	hebben	voor	de	infrastructuur	van	een	onderwijsinstelling	in	het	PO,	VO	en	
MBO?	Kennisnet	heeft	daarbij	data-analyse	tooling	gedefinieerd	als	generieke	platforms	die	uit	bestaande	
systemen	data	halen	en	via	geavanceerde	modelleertechnieken	analyses	en	visualisatie	geven.		

Doel	van	dit	onderzoek	is	overzicht	en	inzicht	te	krijgen	in	de	markt	voor	data-analyse	tooling	en	hun	relevantie	
voor	het	onderwijs.	We	gaan	in	op	vijf	verschillende	vragen	rond	dit	doel:	

1. Welke	algemene	ontwikkelingen	zijn	zichtbaar	op	het	vlak	van	data-analyse	tooling?	
2. In	hoeverre	is	deze	tooling	toepasbaar	in	en	relevant	voor	het	onderwijs?	
3. Welke	concrete	tooling	is	beschikbaar	/	wordt	op	korte	termijn	beschikbaar	voor	het	onderwijs?	
4. Wat	zijn	kenmerken	van	deze	tooling?	Welke	impact	heeft	de	tooling	op	de	technische	platforms	in	

het	onderwijs?	
5. Op	welke	manier	wordt	de	toepassing	van	data-analyse	tooling	in	het	onderwijs	beperkt	of	mogelijk	

gemaakt	door	de	nieuwe	Europese	privacyverordening?	

Data-analyse	kan	daarbij	op	het	niveau	van	de	individuele	klas,	leraar	of	leerling	zijn	(micro-niveau),	of	
instellingsniveau	(meso)	en	op	regionaal	of	landelijk	niveau	(macro).	Alle	drie	de	niveaus	zijn	relevant,	maar	
worden	nog	op	verschillende	wijze	van	volwassenheid	ingezet.	Data-analyse	speelt	al	in	het	onderwijs,	in	
verschillende	vormen.	Met	name	op	macroniveau	zijn	er	rapportageverplichtingen	van	de	
onderwijsinstellingen,	onder	meer	naar	het	ministerie.		

Behoeften	in	het	veld	liggen	eerder	op	microniveau:	hoe	presteren	leerlingen	in	de	klas,	zijn	dat	verschillen	met	
andere	klassen,	kunnen	we	zien	waar	oorzaken	liggen?	Ook	de	ontwikkelingen	in	de	loop	van	de	tijd	zijn	
interessant:	hoe	verloopt	de	overgang	PO	–	VO	en	is	deze	in	lijn	met	de	verwachtingen	die	de	basisschool	heeft	
aangegeven?	Van	welke	leerlingen	kunnen	we	verwachten	dat	ze	gebaat	zijn	bij	extra	steun	in	de	nabije	
toekomst?	

Scholen,	zowel	in	PO,	VO	als	MBO,	worstelen	nog	met	verschillende	elementen	rond	data-analyse.	Om	te	
beginnen	is	het	complex	om	de	juiste	data	te	verzamelen	en	te	integreren.	Vaak	zit	data	in	verschillende	
systemen	die	beperkt	open	zijn,	is	de	kwaliteit	van	de	data	verschillend	en	ligt	de	betekenis	ervan	maar	beperkt	
vast.	Dit	zijn	met	name	technische	aandachtspunten.	Een	aandachtspunt	van	heel	andere	aard	is	dat	van	de	
interpretatie	van	de	analyseresultaten.	Docenten	en	medewerkers	zijn	nog	maar	beperkt	bekend	met	het	
gebruik	van	data.	Visualisaties	en	data	lijken	duidelijk	en	eenduidig,	maar	zijn	niet	eenvoudig	in	te	zetten.	De	
pragmatiek	van	de	data	is	nog	maar	beperkt	bekeken.	Mogelijk	moeten	daartoe	ook	“data-coaches”	worden	
opgeleid	en	ingezet.	Sommige	data	is	eenvoudiger	te	krijgen	dan	andere:	toetsdata,	citoscores	etc.	zijn	



	
	

	
	

2	

eenvoudiger	beschikbaar	van	sociale	of	emotionele	vaardigheden.	Het	geval	bestaat	dat	dat	wat	meetbaar	
daarmee	leidend	wordt.	Portfoliodenken	rond	data	en	informatie	moet	nog	verder	worden	ontwikkeld.	

Het	aanbod	aan	tooling	is	inmiddels	sterk	groeiend.	Met	de	enorme	aandacht	voor	data-analyse	in	het	
algemeen,	groeien	ook	de	toepassingen	in	het	onderwijs.	Bestaande	omgevingen	in	het	onderwijs	krijgen	extra	
analysefunctionaliteit	en	worden	sterker	data-gedreven.	Tegelijkertijd	worden	generieke	tools	voor	data-
analyse	steeds	laagdrempeliger	en	wordt	er	ervaring	opgedaan	in	het	(hoger)	onderwijs.	Zeker	op	meso-	en	
macroniveau	is	er	al	redelijk	wat	ervaring.	Daar	waar	het	eerder	nodig	was	om	eigen	data-scientists	in	huis	te	
hebben	om	de	tooling	te	kunnen	inzetten,	wordt	het	nu	zo	laagdrempelig	dat	ook	medewerkers	met	beperkte	
ICT-kennis	analyses	kunnen	doen.	Het	potentieel	van	data-analyse	komt	voor	steeds	meer	
onderwijsinstellingen	binnen	bereik.	

1.1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING	

In	dit	onderzoek	zijn	we	in	een	aantal	stappen	vanuit	een	breed	overzicht	van	tooling	steeds	verder	ingezoomd	
op	relevante	toepassingen	en	karakteristieke	tools.	De	eerste	fase	van	het	onderzoek	bestond	uit	twee	stappen	
die	parallel	zijn	uitgevoerd:	interviews	met	mensen	uit	het	PO,	VO	en	MBO,	voor	het	verhelderen	van	de	
probleemstelling,	huidige	stand	en	de	wensen,	en	via	literatuurstudie	opstellen	van	een	lijst	met	relevante	
tools.		

Vanuit	de	literatuur	(Zilis,	Cham,	2016;	Kennisnet,	2017),	gesprekken	met	betrokkenen,	gesprek	met	en	
materialen	van	Gartner	(Gartner,	2017)	en	materiaal	van	Forrester	(Forrester,	2017)	hebben	we	een	lijst	van	64	
mogelijk	relevante	tools	opgesteld	(Appendix	A).	Daarvan	is	een	representatief	deel	benaderd	in	een	survey	
(28),	waarbij	uiteindelijk	13	de	informatie	hebben	aangeleverd.	Voor	de	overige	is	gebruik	gemaakt	van	
productinformatie	via	de	website	en	van	onderzoeksbureaus.	

Naast	de	survey	hebben	we	ten	behoeve	van	een	beter	begrip	van	de	materie	ook	een	aantal	leveranciers	
betrokken	in	een	demosessie	op	21	april.	Daarin	hebben	we	kennisgemaakt	met	Power	BI,	Tableau,	IBM	
Cognos	en	Alteryx,	inclusief	bestaande	toepassingen	in	het	onderwijs.	Ook	met	een	aantal	andere	leveranciers	
zijn	verdiepende	gesprekken	geweest.	De	resultaten	van	de	demodag	en	de	verdiepende	gesprekken	zijn	met	
de	leveranciers	kortgesloten	voordat	ze	verder	zijn	gepubliceerd	om	fouten	en	misverstanden	te	voorkomen.	

Vanuit	de	survey	zijn	de	tools	in	een	viertal	clusters	verder	uitgewerkt	en	geanalyseerd	op	hun	mogelijkheden	
en	beperkingen	in	het	onderwijsveld.	De	eerste	uitkomsten	daarvan	zijn	in	een	validatiesessie	op	18	mei	
besproken	met	vertegenwoordigers	van	Kennisnet	en	van	MBO-instellingen.	Ook	is	op	1	juni	een	workshop	
georganiseerd	door	Kennisnet	voor	het	MBO,	waarin	aanvullende	suggesties	zijn	gedaan.	De	feedback	uit	beide	
sessies	is	verwerkt.		

1.2 LEESWIJZER	

Dit	rapport	is	gericht	op	mensen	in	het	primair,	voortgezet	en	middelbaar	beroepsonderwijs	die	zich	
bezighouden	met	data-analyse.	We	geven	inzicht	in	het	huidige	landschap	van	gereedschappen	wat	welke	
impact	zij	kunnen	hebben	op	het	onderwijs,	zowel	primaire	als	secundaire	processen.	Het	rapport	is	geen	
introductie	in	de	noodzaak	of	wenselijkheid	van	datasturing	in	het	onderwijs.	

In	hoofdstuk	2,	Speelveld	geven	we	het	begrippenkader	rond	data-analyse	waarmee	we	de	verschillende	tools	
onderscheiden	en	geven	we	voorbeelden	van	vragen	uit	het	onderwijsveld	rond	data-analyse.	In	hoofdstuk	3	
geven	we	een	breed	overzicht	van	tools	en	een	korte	beschrijving	van	een	aantal	typerende	tools.	Daar	waar	
interessante	voorbeelden	van	gebruik	in	het	onderwijs	zijn	gevonden	schetsen	we	die	ook.	In	de	twee	
daaropvolgende	hoofdstukken	analyseren	we	de	markt	van	data-analyse	tools	en	de	onderliggende	
ontwikkelingen,	waarna	we	in	hoofdstuk	6	de	belangrijkste	bevindingen	samenvatten.	

De	auteurs	willen	graag	de	geïnterviewde	experts	uit	het	onderwijsveld	de	leveranciers	die	meegewerkt	
hebben	aan	onze	survey	en	aan	de	demodag	hartelijk	danken	voor	hun	inbreng.	Ook	willen	we	de	deelnemers	
aan	de	validatiesessie	(Gijs	Gons	-	Nova	college,	Wietse	van	Bruggen	en	Rick	de	Visser	-	Kennisnet)	en	de	
deelnemers	in	de	workshop	van	Kennisnet	op	1	juni	danken	voor	hun	kritische	bijdragen.	Tenslotte	zijn	ook	de	
commentaren	en	begeleiding	van	de	opdrachtgevers,	Marius	van	Zandwijk	en	Michael	van	Wetering	belangrijk	
geweest	in	de	totstandkoming	van	dit	rapport.	
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2 Speelveld	
2.1 BEGRIPPENKADER	

Deze	opdracht	gaat	over	de	markt	voor	data-analyse	tooling.	Data-analyse	tooling	is	een	breed	begrip;	we	
definiëren	het	hier	als	generieke	platforms	die	uit	bestaande	systemen	data	halen	en	via	geavanceerde	
modelleertechnieken	analyses	en	visualisatie	geven.	Het	begrip	data-analyse	relateert	daarmee	aan	een	aantal	
andere	begrippen,	die	we	hier	op	een	rij	zetten	om	een	heldere	positionering	te	kunnen	geven	van	tools	en	hun	
functionaliteit.	

Data-analyse	wordt	in	het	algemeen	in	de	context	van	big	data	geplaatst.	Met	big	data	worden	data	bedoeld	
die	aan	de	drie	“v”	criteria	voldoen:	volume,	velocity	en	variety,	dus	veel,	snel	in	ontstaat	of	gebruik,	en	
gevarieerd.	Soms	wordt	daar	ook	nog	“veracity”	bij	genoemd,	voor	kwaliteit,	of	beter	gezegd	diversiteit	in	
kwaliteit.	Bij	big	data	gaat	het	er	om	waarde	(value)	te	realiseren	uit	grote	hoeveelheden,	variërende	data.	
“Veel”	is	daarbij	relatief.	Dat	wat	voor	een	onderwijsinstelling	veel	is	aan	data	over	leerlingen	en	prestaties,	kan	
voor	een	onderzoeksinstelling	heel	weinig	zijn	(als	er	duizenden	sensoren	data	verzamelen).	Dat	wat	voor	de	
een	snel	is	(binnen	een	dag	een	antwoord	op	een	vraag)	is	voor	de	ander	een	eeuwigheid	(als	je	real-time	moet	
beslissen).		

Bij	big	data	speelt	ook	het	probleem	van	opslag	en	ontsluiting.	Daarbij	komen	vaak	oplossingen	als	Hadoop	en	
Apache	Spark	aan	bod,	open	source	oplossingen	voor	het	opslaan	en	kunnen	raadplegen	van	grote	
hoeveelheden	data	in	databases.		

Data	science	staat	daarbij	voor	de	wetenschappelijke	benadering	van	analyse	van	(big)	data,	met	technieken	als	
clustering,	regressieanalyse,	noem	maar	op.	Data	kan	daarbij	gestructureerd	of	ongestructureerd	zijn.	Voor	
ongestructureerde	data	spelen	technieken	als	natuurlijke	data	analyse	bij	documenten,	of	videoanalyse.	Vaak	
ook	wordt	dit	verbonden	met	machine	learning,	waar,	bijvoorbeeld,	neurale	netwerken	worden	getraind	in	het	
analyseren	van	de	data.	Daarbij	kunnen	patronen	worden	ontdekt	in	data	die	via	gestructureerde	algoritmen	of	
regels	moeilijker	te	programmeren	zijn.	Gestructureerde	data	kan	ook	onderwerp	zijn	van	machine	learning,	
maar	is	in	de	interpretatie	eenvoudiger,	vanwege	de	vastgelegde	structuur.	In	het	onderwijsdomein	is	
gestructureerde	data	in	het	algemeen	leidend,	zowel	binnen	de	onderwijsinstelling	(leerlingdata,	toetsdata	
etc.)	als	in	de	context	ervan	(demografische	data,	CBS	data),	Wanneer	je,	bijvoorbeeld,	sociale	media	in	de	
analyse	gaat	meenemen,	of	gespreksverslagen,	komen	ook	ongestructureerde	data	in	beeld.	

Daarnaast	worden	doorgaans	vier	typen	analytics	onderscheiden:	descriptive,	diagnostic,	predictive	en	
prescriptive.	Descriptive	analytics	draait	om	beschrijvende	analyse;	het	gebruiken	van	data	om	een	situatie	
zoals	deze	is	in	kaart	te	brengen.	Diagnostic	analytics	bouwt	daarop	verder,	door	d.m.v.	data-analyse	oorzaken	
van	een	situatie	vast	te	stellen.	Predictive	analytics	is	gericht	op	het	voorspellen	van	situaties	d.m.v.	data-
analyse.	Prescriptive	analytics	tenslotte	is	het	inzetten	van	data-analyse	om	acties	voor	te	schrijven	(aan	
personen,	danwel	systemen).	Het	is,	met	andere	woorden,	een	antwoord	geven	op	de	vraag	“wat	zouden	we	
moeten	doen?”.	

Learning	analytics	is	het	inzetten	van	data	analyse	in	ten	behoeve	van	het	leren.	Dat	kan	zo	breed	zijn,	als	deze	
definitie	doet	vermoeden.	Maar	doorgaans	wordt	met	learning	anaytics	data	analyse	ten	behoeve	van	het	leren	
in	een	onderwijscontext	bedoeld;	dus	bijvoorbeeld	niet	het	aanleren	van	een	nieuw	muziekstuk	voor	de	hobby.	
Learning	Analytics	is	dus	het	verzamelen,	analyseren	en	rapporteren	van	data	van	leerlingen	of	studenten	en	hun	
omgeving,	om	zo	het	onderwijs	en	de	omgeving	waarin	dit	onderwijs	plaatsvindt,	te	begrijpen	en	verbeteren.	

Hierbij	moet	aangemerkt	worden	dat	het	gebruik	van	de	term	learning	analytics	in	het	onderwijsveld	absoluut	
niet	eenduidig	is.	Waar	de	één	learning	analytics	ziet	als	geavanceerde	data-analyse,	gebruik	makend	van	
bijvoorbeeld	Artificial	Intelligence,	machine	learning	en	predictive	analytics,	ziet	de	ander	het	maken	van	een	
taartdiagram	uit	een	Excel	bestand	met	leerlinggegevens	al	als	learning	analytics.		

Wanneer	het	gaat	over	data-analyse	in	het	onderwijs,	dan	hebben	we	met	allerlei	bronsystemen	te	maken.	
Hieronder	enkele	veelvoorkomende	termen.		
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ELO	staat	voor	Elektronische	Leer	Omgeving.	Het	is	een	digitale	omgeving	waar	leermaterialen	worden	
aangeboden.	Dit	kunnen	zowel	statische	materialen	(e.g.	een	PDF	met	uitleg	over	een	natuurkundig	concept)	
als	interactieve	materialen	zijn	(e.g.	een	digitale	toets,	die	de	leerlingen	in	de	ELO	invullen).	Ook	is	het	meestal	
mogelijk	om	via	een	ELO	te	communiceren,	en	worden	en	middelen	aangeboden	om	het	eigen	leerproces	te	
organiseren	(bijvoorbeeld	planningen,	of	cijfers	en	feedback).	Vaak	wordt	hiervoor	ook	het	begrip	Persoonlijke	
leeromgeving	gebruikt.	

LMS	staat	voor	Learning	Management	Systeem.	Het	is	een	digitaal	systeem	waarin	alles	wordt	aangeboden	wat	
een	leerling	of	student	nodig	heeft	om	zijn	eigen	leertaken	te	managen	en	volbrengen.	Dit	zijn	dus	
onderwijsmaterialen	zoals	leesmaterialen	en	opdrachten,	maar	ook	planningen	en	cijferlijsten.	Ook	hier	is	vaak	
een	vorm	van	communicatie	met	docenten	mogelijk.	Het	concept	LMS	overlapt	dus	met	de	ELO;	deze	termen	
worden	ook	wel	door	elkaar	gebruikt.	Meestal	wordt	echter	in	het	PO	en	VO	gesproken	over	de	ELO,	en	in	het	
hoger	onderwijs	over	de	LMS.			

In	een	leerlingvolgsysteem	wordt	de	voortgang	van	een	leerling	bijgehouden.	Dit	zijn	bijvoorbeeld	de	cijfers,	
scores	op	toetsen	van	cito,	of	een	geschreven	rapport	toelichting.	Meestal	wordt	met	‘leerlingenvolgsysteem’	
een	systeem	bedoeld,	waarin	documentatie	van	de	resultaten	van	leerlingen	wordt	geadministreerd	(zoals	
cijfers,	een	geschreven	toelichting	op	een	overgangsrapport,	etc).	Maar	de	term	‘leerlingvolgsysteem’	wordt	
ook	gebruikt	om	het	geheel	van	instrumenten	waarmee	de	voortgang	wordt	bijhouden	aan	te	duiden.	Het	cito	
volgsysteem	is	bijvoorbeeld	het	geheel	van	toetsen,	observatie	instrumenten,	en	een	computerprogramma	om	
de	resultaten	van	die	toetsen	bij	te	houden.		

In	een	leerlingadministratiesysteem	(LAS)	worden	gegevens	van	leerlingen	opgeslagen,	zoals	de	naam-	en	
adresgegevens.	Maar	ook	andere	gegevens	kunnen	onderdeel	uitmaken	van	de	LAS,	zoals	het	verzuim	of	de	
behaalde	cijfers.		

Ook	hier	zien	we	dat	termen	elkaar	overlappen;	een	leerlingadministratiesysteem	kan	tegelijkertijd	een	
leerlingvolgsysteem	zijn.	In	de	praktijk	worden	voornamelijk	systemen	gebruikt	die	de	functionaliteiten	van	
beiden	bevatten.		

Een	adaptieve	leeromgeving	is	een	leeromgeving	die	zich	aanpast	aan	de	lerende;	door	de	stof	die	geleerd	
wordt,	het	tempo	van	het	leren,	en	soms	ook	de	manier	van	leren	aan	te	passen.		

2.2 VRAAG	VAN	ONDERWIJS	-	WAT	WILLEN	WE	METEN	EN	WETEN?	

Om	de	vragen	vanuit	het	onderwijs	in	de	juiste	context	te	kunnen	zien,	is	het	goed	om	te	weten	op	welke	
manieren	er	momenteel	omgegaan	wordt	met	data	(-analyse)	in	het	onderwijs.	Er	wordt	momenteel	al	veel	
data	over	leerlingen	vastgelegd.	Die	data	valt	grofweg	te	onderscheiden	in	twee	categorieën:	relatief	statische	
data	over	de	leerling	zelf	en	data	over	zijn/haar	prestaties,	die	naarmate	de	leerling	langer	bij	de	instelling	
onderwijs	volgt	steeds	meer	gaat	omvatten.		

Een	belangrijke	bron	van	data	over	de	prestaties	van	leerlingen	in	het	PO	is	het	cito	leerlingvolgsysteem.	Dit	
omvat	alle	resultaten	van	de	citotoetsen	die	leerlingen	gedurende	het	hele	PO	maken.	Daarnaast	zijn	er	
methodegebonden	bronnen	van	data,	zoals	(digitale)	toetsen	en	opgaven	die	horen	bij	bijvoorbeeld	een	
rekenmethode.	Naast	zulke	data	over	prestaties,	worden	er	door	scholen	allerlei	administratieve	gegevens	
vastgelegd,	zoals	het	huisadres.	Ook	deze	kunnen	een	bron	zijn	voor	data-analyse.	Ten	slotte	kunnen	ook	
gegevens	over	de	(sociale)	ontwikkeling	van	de	leerlingen	worden	vastgelegd.	Deze	zullen	veelal	kwalitatiever	
van	aard	zijn	dan	de	data	over	prestaties.		

Op	het	VO	en	MBO	zijn	grofweg	dezelfde	typen	data	te	vinden.	Vanaf	het	VO	neemt	de	hoeveelheid	en	
diversiteit	van	methodegebonden	toetsen	toe.	Ook	krijgen	de	leerlingen	in	het	VO	te	maken	met	
schoolexamens	en	centraal	examens;	een	bron	van	data	over	hun	voortgang	en	niveau	die	los	staat	van	
methodes.		

Deze	data	wordt	momenteel	voornamelijk	ingezet	voor	twee	doelen.	Ten	eerste,	als	rapportagemiddel	aan	de	
onderwijsinspectie.	Jaarlijks	worden	uitgebreide	rapporten	gemaakt	over	de	verschillende	aspecten	waarop	de	
scholen	beoordeeld	worden.	Zulke	data	is	vrijwel	altijd	geaggregeerd	op	meso-	of	macroniveau.	De	rapportage	
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gaat	over	de	hele	school,	of	bijvoorbeeld	een	jaar	of	afdeling	van	het	VO,	maar	niet	over	klassen	of	individuele	
leerlingen.		

Ten	tweede	wordt	de	data	gebruikt	als	management-tool	door	het	bestuur	van	de	school	(of	
scholengemeenschap,	of	stichting).	Ook	hier	is	de	data	voornamelijk	geaggregeerd	op	macro-	of	mesoniveau.	
De	prestaties	van	een	klas,	afdeling	of	jaar	worden	gebruikt	ter	evaluatie	en	als	input	voor	beleid.	De	
individuele	leerling	is	minder	van	belang.		

Er	is	een	ontwikkeling	gaande	richting	het	gebruik	van	data	door	docenten,	IB-ers,	studieadviseurs,	etc.,	ten	
behoeve	van	het	onderwijs	zelf	en	individuele	begeleiding.	Een	voorbeeld	hiervan	is	docententeams	in	het	VO	
die	hun	prestaties	evalueren;	ze	gebruiken	dan	meestal	data	op	t	niveau	van	de	klas,	afdeling	of	het	vak	dat	ze	
geven.	Hier	zijn	juist	de	data	op	macroniveau	minder	relevant.	Een	ander	voorbeeld	is	individuele	begeleiding	
van	leerlingen,	bijvoorbeeld	door	een	mentor	over	vakken	heen	of	docent	binnen	zijn/haar	vak.	Hier	is	
voornamelijk	de	data	op	microniveau	(over	één	leerling)	van	belang.		

Wensen	en	ambities	

Over	het	gebruik	van	data	in	het	algemeen	is	de	leidende	opvatting	dat	data	een	middel	moet	zijn,	en	geen	doel	
op	zich.	Data	moet	een	hulpmiddel	blijven	dat	ondergeschikt	is	aan	het	professionele	oordeel	van	de	docent.	Dit	
is	niet	altijd	gemakkelijk.	Zo	 lijkt	 in	het	PO	de	toetsing	van	cito	steeds	meer	een	middel	 te	worden	waarmee	
scholen	beoordeeld	(en	soms	afgerekend)	worden.		

Zowel	voor	PO	als	VO	is	de	wens	genoemd	om	de	verschillende	datastromen	beter	met	elkaar	te	combineren.	
Voornamelijk	 de	 methode	 gebonden	 data	 (mogelijk	 uit	 digitale	 of	 adaptieve	 leertools)	 blijkt	 moeilijk	 te	
integreren.	De	wens	is	dan	ook	dat	zulke	methodegebonden	data	meer	uniform	wordt.	Vanuit	het	MBO	is	een	
soortgelijke	wens	benoemd,	namelijk	om	de	kwaliteit	van	de	data	significant	te	verbeteren.	Dit	kan	o.a.	door	
meer	meten,	maar	vooral	ook	door	slimmere	meetmomenten,	bereikt	worden.		

Daarnaast	leeft	de	wens	om	bestaande	data	breder	inzetbaar	te	maken.	Specifiek	werd	de	overgang	van	PO	naar	
VO	 genoemd.	 Het	 digitaal	 overdragen	 van	 leerlingendossiers	 (OSO)	 is	 een	 goede	 stap,	 maar	 het	 blijft	 een	
eenmalige	data-overdracht.	Door	op	meerdere	momenten	informatie	te	delen	over	de	prestaties	van	leerlingen	
op	het	VO	met	de	PO	school	waar	zij	vandaan	kwamen,	kan	de	PO	school	de	kwaliteit	van	het	gegeven	advies	
evalueren.		

Andere	wensen	en	ambities	die	zijn	genoemd	zijn	meer	toegespitst	op	PO,	VO	óf	MBO.	 In	het	PO	is	de	wens	
genoemd	om	de	sociale	ontwikkelingen	van	leerlingen	beter	bij	te	houden;	hoewel	dit	natuurlijk	ook	relevant	
kan	zijn	voor	VO	en	MBO.		

Zowel	VO	als	MBO	willen	aan	de	slag	met	learning	analytics	op	microniveau;	dat	van	de	individuele	leerling.	In	
de	context	van	het	VO	werd	genoemd	dat	men	graag	beter	wil	begrijpen	hoe	individuele	leerlingen	omgaan	met	
digitale	leermiddelen.	Voor	het	MBO	werd	de	wens	geformuleerd	om	gerichtere	sturing	mogelijk	te	maken	voor	
individuele	leerlingen,	door	de	ontwikkelingen	op	zeer	korte	tijd	te	kunnen	volgen	(van	week	tot	week).		

2.3 SOORTEN	AANBOD	DATA-ANALYSE	TOOLING	

Voor	de	markscan	zal	er	worden	gekeken	naar	verschillende	soorten	tools	op	de	markt.	Er	zijn	verschillende	
factoren	waarop	deze	tools	van	elkaar	kunnen	verschillen:	

• Generieke	versus	onderwijs	specifieke	tools:	In	dit	onderzoek	kijken	we	zowel	naar	de	
toepasbaarheid	van	generieke	tools	voor	data-analyse	(business	intelligence	software)	als	naar	tools	
die	specifiek	voor	het	onderwijs	zijn	ontwikkeld.	Deze	software	verschilt	met	name	op	het	gebied	van	
flexibiliteit:	generieke	tools	stellen	de	eindgebruiker	vaak	in	staat	om	eenvoudig	zelf	visualisaties	te	
ontwikkelen	en	analyses	uit	te	voeren.		

• Embedded	versus	Extracted	analyse:	Het	verschil	tussen	deze	twee	vormen	van	data-analyse	zit	hem	
vooral	in	wat	er	met	de	resultaten	van	de	analyse	gebeurt.	Bij	embedded	analyse	worden	de	
resultaten	direct	en	automatisch	gebruikt,	terwijl	bij	extracted	analyse	de	resultaten	alleen	worden	
gebruikt	na	handmatig	ingrijpen.	Hierbij	kan	overigens	nog	steeds	gebruik	worden	gemaakt	van	real-
time	koppelingen	met	de	databronnen,	maar	dit	is	in	tegenstelling	tot	embedded	analyse	optioneel.	
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• Administratiesysteem	versus	Analysetool:	In	principe	vallen	administratiesystemen	grotendeels	
buiten	de	scope	van	dit	onderzoek,	maar	om	diverse	redenen	is	het	toch	relevant	om	deze	ook	mee	te	
nemen	in	het	onderzoek.	Om	te	beginnen	bevatten	de	administratiesystemen	in	het	onderwijs	een	
groot	deel	van	de	informatie	die	relevant	is	om	geanalyseerd	te	worden.	Daarnaast	is	het	interessant	
om	aanbieders	van	administratiesystemen	te	bevragen	over	hun	visie	op	data-analyse.	Als	zij	analyses	
toevoegen	aan	hun	producten,	heeft	dat	namelijk	direct	grote	impact	voor	scholen,	die	toch	al	
administratiesystemen	hebben.	

• Analyse	op	micro-,	meso-	en	macroniveau:	Analyse	van	de	data	kan	worden	gedaan	op	verschillende	
niveaus	van	detail.	Op	microniveau	wordt	gekeken	naar	data	over	een	individuele	leerling,	terwijl	
macroniveau	de	prestaties	van	een	school	analyseert.	Alles	daartussenin	is	mesoniveau,	bijvoorbeeld:	
per	klas,	leerjaar,	vak,	team	of	per	leraar.	

De	vier	soorten	tools	die	de	focus	hebben	gekregen	in	dit	onderzoek	zijn:	

• Business	intelligence:	Dit	is	generieke	software	dat	niet	alleen	in	het	onderwijs	inzetbaar	is,	maar	
voor	iedere	onderneming	die	haar	prestaties	wil	monitoren.	Business	intelligence	software	is	geschikt	
om	uit	willekeurige	databronnen	detailleerde	visualisaties	te	ontwerpen.	Traditioneel	is	dit	soort	
software	hoogdrempelig	en	alleen	goed	te	gebruiken	door	data	analisten.	Tegenwoordig	zijn	er	grote	
stappen	gezet	in	de	gebruiksvriendelijkheid	van	dit	soort	toepassingen	waardoor	het	bruikbaar	is	
geworden	voor	niet-specialisten,	zoals	bijvoorbeeld	docenten.	

• Digitaal	toetsen:	Deze	embedded	vorm	van	data-analyse	vindt	plaats	tijdens	het	maken	een	toets,	
waarbij	het	niveau	van	de	opgaven	direct	wordt	aangepast	aan	het	niveau	van	de	leerling.	

• Adaptive	learning:	Springt	in	op	de	belofte	van	gepersonaliseerd	onderwijs.	Het	doel	hierbij	is	om	
data	te	gebruiken	om	het	leertempo	en	de	stijl	van	leren	van	een	individuele	leerling	te	volgen,	en	het	
leeraanbod	hierop	aan	te	passen.		

• Learning	analytics:	Een	overkoepelende	term	voor	allerlei	tools	die	prestaties	van	leerlingen	volgen	
en	rapporteren.	Dit	kan	op	micro-,	meso-,	en	macroniveau.	

2.4 ARCHITECTUUR	DATA-ANALYSE	TOOLS	

Het	proces	van	analyse	van	data	bestaat	uit	verschillende	stappen,	bijvoorbeeld	zoals	afgebeeld	in	Figuur	1	
gebaseerd	op	(Hartmann	et	al.,	2016).	Typische	analysetools	kunnen	omgaan	met	een	variëteit	aan	
verschillende	databronnen.	Voordat	daar	een	analyse	over	kan	worden	gemaakt,	moet	de	data	uit	deze	
bronnen	soms	eerst	worden	opgeschoond	of	aangevuld	zodat	alleen	hoogkwalitatieve	data	overblijft.	
Vervolgens	moet	de	data	uit	
verschillende	bronnen	aan	elkaar	
worden	gekoppeld,	bijvoorbeeld	
door	verschillende	identificaties	
van	dezelfde	persoon	in	
verschillende	systemen	aan	
elkaar	te	koppelen.	Pas	daarna	
kunnen	de	eerste	visualisaties	
worden	gemaakt	en	
geïnterpreteerd.		

Bovenstaande	stappen	vormen	
de	waardeketen	van	data-
analyse.	Sommige	tools	
omvatten	alle	stappen	uit	deze	
pipeline,	sommige	anderen	
slechts	een	gedeelte	ervan,	afhankelijk	van	de	uiteindelijke	toepassing.	Vaak	kan	de	functionaliteit	van	
verschillende	tools	worden	gecombineerd	in	een	enkele	pipeline.	Binnen	het	onderwijs	komt	het	ook	voor	dat	
sommige	stappen	overbodig	zijn,	bijvoorbeeld	als	de	data	niet	te	worden	geïmporteerd	omdat	deze	al	
aanwezig	is	in	de	tool	zelf.	

Hieraan	gerelateerd	is	de	architectuur	van	een	data-analyse	systeem,	zoals	afgebeeld	in	Figuur	2:	

Figuur	1.	De	waardeketen	van	data-analyse.	
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• Infrastructuur:	de	omgeving	waarop	het	systeem	draait,	met	generieke	componenten.	Dit	is	niet	
specifiek	voor	data-analyse	systemen,	maar	wel	zijn	schaalbaarheid	en	performance	van	groot	belang	
(Hadoop,	ApacheSpark).		

• Datalagen:	data	zit	in	verschillende	vormen	in	de	
systemen.	Van	ruwe	data	tot	aan	de	taxonomieën	
en	data	catalogi.	Onderop	vinden	we	de	
bronsystemen	waar	de	data	uit	gehaald	wordt,	
zoals	het	Learning	Management	Systeem	(LMS)	
en	het	Student	Informatie	Systeem	(SIS).	Deze	
data	kan	geschoond	en	geanalyseerd	worden.	
Hier	spelen	standaarden	als	OAI-PMH	en	DIDL	
voor	metadata	en	UWRL.		

• Learning	analytics:	het	genereren	en	valideren	
van	hypotheses	voor	bijvoorbeeld	onderwijs	op	
maat	of	kwaliteitsverbetering	in	brede	zin.	Hier	
zal	de	kern	van	deze	opdracht	/	marktscan	
plaatsvinden.		

• Gebruikersinteractie:	visualiseren	en	delen	van	de	
resultaten	naar	leerlingen,	docenten	en/of	andere	
applicaties.		

• Gebruikelijk	is	ook	dat	er	in	goede	analyseomgevingen	aandacht	is	voor	management	en	security,	
bijvoorbeeld	voor	gebruikersbeheer,	wachtwoordmanagement,	encryptie	etc.	

Om	een	dergelijke	architectuur	ter	ondersteuning	van	de	waardeketen	te	realiseren	is	het	typisch	niet	
noodzakelijk	om	zelf	extra	infrastructuur	aan	te	leggen.	De	meeste	tools	kunnen	wel	op	eigen	infrastructuur	
worden	gehost	(on-premise),	maar	worden	ook	aangeboden	in	een	Cloud	omgeving	van	de	aanbieder	(SaaS).		

Figuur	2.	Lagen	van	een	data-analyse	systeem.	
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3 Aanbieders	data-analyse	tooling	
In	dit	hoofdstuk	beschrijven	we	verschillende	tools	voor	data-analyse	in	het	onderwijs.	Voor	ieder	tool	komt	
kort	aan	bod	wat	de	functionaliteiten	zijn,	een	achtergrond	van	het	bedrijf	achter	de	tool,	toelichting	op	de	
architectuur	en	infrastructuur	rondom	de	tool	en	ten	slotte,	indien	bekend,	het	prijsmodel	van	de	tool.		

Deze	tools	zijn	geselecteerd	als	representatieve	selectie	uit	een	langere	lijst	van	64	tools,	die	tot	stand	is	
gekomen	door	literatuuronderzoek	(o.a.	de	onderzoeken	van	Gartner	en	Forrester)	en	interviews	met	
personen	uit	het	onderwijsveld.	De	volledige	lijst	van	tools,	met	beknopte	toelichtingen,	is	te	vinden	in	
appendix	A.	De	selectie	is	gemaakt	op	basis	van	relevantie	voor	het	onderwijs	(sterk	onderwijsspecifiek	–	dan	
selecteren)	en	representativiteit:	van	algemene	tools	hebben	we	typische	voorbeelden	gekozen,	maar	zijn	we	
zeker	niet	volledig.		

De	input	voor	dit	overzicht	is	mede	verzameld	door	middel	van	surveys	die	beantwoord	zijn	door	de	
leveranciers	van	de	tools.	We	zullen	tevens	kort	ingaan	op	een	aantal	tools	van	wie	we	geen	ingevulde	survey	
hebben	mogen	ontvangen.	Bij	sommige	internationale	leveranciers	was	het	niet	eenvoudig	de	respons	te	
ontvangen;	daarbij	hebben	we	via	Nederlandse	partners	een	goed	inzicht	kunnen	krijgen	van	belangrijke	
spelers.	Helaas	hebben	ook	niet	alle	Nederlandse	leveranciers	meegewerkt	aan	de	survey.	Zeker	bij	
ondersteuning	in	het	PO	en	VO	liggen	er	gevoeligheden	in	de	markt	die	het	samenstellen	van	dit	overzicht	
hebben	gecompliceerd.	

We	bespreken	de	tools	hier	in	alfabetische	volgorde.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	een	overzicht	van	de	
besproken	tools	in	relatie	tot	elkaar.		

3.1 ALEKS	

McGraw-Hill	Education	(MHE)	is	een	Amerikaans	learning	science	bedrijf	en	een	van	de	grootse	onderwijs	
uitgevers	wereldwijs.	Ze	beiden	op	maat	gemaakte	educatieve	content,	software	en	diensten	aan	pre-K	
(peuterspeelzaal)	tot	en	met	postacademisch	onderwijs.	Daarnaast	bieden	ze	professionele	publicaties	voor	de	
medische,	business	en	engineering	sector.	McGraw-Hill	Education	is	werkzaam	in	28	landen,	heeft	4.800	
medewerkers	wereldwijd	en	hun	producten	en	diensten	worden	gebruikt	in	meer	dan	135	landen	en	60	talen.		

ALEKS	(Assessment	and	Learning	in	Knowledge	Spaces)	is	een	webbased,	artificieel	intelligent	leer-	en	
toetssysteem.	ALEKS	is	gebaseerd	op	krachtige	Artificiële	Intelligentie	en	leerdata	afkomstig	van	miljoenen	
leerlingen.	ALEKS	gebruikt	adaptieve	vragen	om	snel	en	accuraat	vast	te	stellen	wat	een	leerling	wel	en	niet	
weet	binnen	een	cursus.	ALEKS	biedt	dan	instructie	aan	over	een	onderwerp	waarvoor	de	student	het	meest	
klaar	is	het	te	leren.	Zo	werkt	de	leerling	door	de	cursus	heen,	waarbij	ALEKS	de	student	regelmatig	opnieuw	
beoordeelt	om	te	waarborgen	dat	de	onderwerpen	die	al	geleerd	zijn	op	niveau	blijven.	ALEKS	maakt	geen	
gebruik	van	meerkeuze	vragen;	zo	kan	beter	beoordeeld	worden	of	de	leerling	een	onderwerpt	daadwerkelijk	
snapt,	in	plaats	van	slechts	het	goede	antwoord	uit	een	lijstje	te	kunnen	selecteren.	Met	ALEKS	worden	nieuwe	
onderwerpen	aangeleerd	(learning)	en	beheerst	(mastery)	in	een	gepersonaliseerd	tempo.		

ALEKS	cursussen	zijn	zeer	compleet	in	de	onderwerpen	die	er	onderdeel	van	zijn.	ALEKS	is	in	principe	niet	
methodegebonden,	maar	biedt	een	opzichzelfstaande	leerweg.	ALEKS	kan	worden	ingezet	als	extra	leermiddel	
naast	bestaande	methodes,	of	kan	deze	deels	vervangen.	Een	docent	kan	een	ALEKS	cursus	zelf	op	maat	maken	
om	aan	te	sluiten	bij	een	vak	of	leerdoel.	De	docent	selecteert	de	onderwerpen	die	de	leerlingen	moeten	
beheersen,	en	ALEKS	vult	dit	aan	met	de	daarvoor	vereiste	basisonderwerpen.		

Hierbij	moet	wel	opgemerkt	worden	dat	ALEKS	vooralsnog	vooral	wiskundige	vakken,	en	vakken	gebaseerd	op	
wiskunde	aanbiedt	(o.a.	statistiek,	accounting	en	scheikunde).	Voor	de	concept-gebaseerde	vakken	biedt	
McGraw-Hill	het	platform	Connect	aan,	met	adaptieve	leercontent	op	basis	van	boeken/methodes	van	
McGraw-Hill.		

Docenten	hebben	toegang	tot	analyses	over	het	leergedrag	van	hun	leerlingen.	Ze	kunnen	tot	op	detailniveau	
zien	hoe	een	individuele	student	omgaat	met	de	leerstof,	welke	onderwerpen	reeds	geleerd	zijn,	en	waar	
fouten	optreden.	Het	is	mogelijk	zulke	data	op	het	niveau	van	een	klas	te	bekijken,	maar	ook	om	dit	op	
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instellingsniveau	te	aggregeren.	Er	kunnen	hiervan	rapporten	gemaakt	worden	die	makkelijk	te	delen	zijn	met	
(alle)	andere	gebruikers;	verder	zijn	er	verschillende	niveaus	van	gebruikers	met	bijhorende	autorisaties	(bijv.	
het	aanpassen	van	een	vak,	of	het	maken	van	een	geaggregeerde	analyse).		

ALEKS	is	web	gebaseerd	en	via	de	browser	toegankelijk,	ook	op	een	smartphone.	Integratie	is	mogelijk	met	o.a.	
Blackboard,	Moodle,	en	Canvas.	Deze	integratie	varieert	van	diepe	integratie	tot	single	sign	on	mogelijkheden.		

Het	prijsmodel	van	ALEKS	is	per	leerling	en	per	termijn	(week/semester/jaar).	Aangepaste	prijsafspraken	voor	
een	gehele	instelling	zijn	mogelijk.		

3.2 CUM	LAUDE	

CumLaude	is	een	product	van	de	samenwerking	tussen	SOMtoday	en	MagnaView.	SOMtoday	is	een	software	
ontwikkelaar	actief	in	het	(voortgezet)	onderwijs,	onderdeel	van	het	breed	opererende	Topicus.	Topicus	
ontwikkelt	software	voor	de	sectoren	Finance,	Legal,	Onderwijs,	Overheid	en	Zorg.	Topicus	is	gevestigd	in	
Deventer	en	heeft	zo’n	650	medewerkers.	CumLaude	wordt	ontwikkeld	door	MagnaView	–		onderdeel	van	
ProcessGold	–		gevestigd	in	Eindhoven.	SOMtoday	is	de	enige	leverancier	van	CumLaude	voor	het	onderwijs.	

CumLaude	is	de	interactieve	managementinformatie	tool	voor	het	VO,	waarmee	gebruikers	interactief	en	real-
time	hun	data	kunnen	bekijken	op	het	gebied	van	doorstroom,	cijfers,	afwezigheid,	onderwijsresultaten	etc.	
Het	doel	hierbij	is	om	de	informatie	op	een	intuïtieve	manier	aan	te	bieden,	zodat	iedere	gebruiker	er	
eenvoudig	mee	aan	de	slag	kan.	Scholen	kunnen	door	het	gebruik	van	CumLaude	sneller	inspelen	op	trends	die	
op	hun	school	plaatsvinden,	doordat	ze	dagelijks	naar	de	actuele	stand	van	zaken	kunnen	kijken.	Positieve	en	
negatieve	trends	kunnen	zo	eerder	en	beter	worden	onderkend	en	ongewenste	verschillen	worden	
voorkomen.	Doordat	CumLaude	kan	worden	ingezet	op	alle	niveaus	in	de	school,	kan	iedere	professional	
(inclusief	sectievoorzitters,	docenten	en	mentoren)	beschikken	over	de	hiervoor	benodigde	informatie.	

CumLaude	is	een	cloudoplossing,	waarbij	de	omgeving	bereikbaar	is	vanaf	elke	locatie	met	een	browser.	
CumLaude	koppelt	rechtsreeks	aan	de	twee	grootste	leerling	administratiesystemen	(SOMtoday	en	Magister)	
en	gebruikt	al	deze	gegevens	om	de	juiste	inzichten	te	geven.	CumLaude	ondersteunt	realtime	updates;	niet	tot	
op	de	minuut,	dat	is	voor	managementinformatie	niet	relevant.	Wel	is	de	data	tot	en	met	gisteren	up	to	date,	
wat	voldoende	is	voor	betrouwbare	conclusies.		

De	dashboards	van	CumLaude	moeten	in	één	oogopslag	de	belangrijkste	informatie	tonen	aan	gebruikers,	
toegespitst	op	de	rol	(en	functie)	van	de	gebruiker.	Als	er	zaken	aandacht	nodig	hebben	van	de	gebruiker,	moet	
een	dashboard	dit	duidelijk	maken	en	de	mogelijkheid	geven	om	verder	in	detail	te	treden.	CumLaude	biedt	
dashboards	aan	voor	de	verschillende	rollen	(schoolbreed,	teamleider,	sectieleider,	mentor	en	docent).	
Aandachtspunten	kunnen	verder	geanalyseerd	worden	door	naar	losse,	specifieke	overzichten	te	gaan	of	in	te	
zoomen	op	getoonde	gegevens.	

Reports	zijn	interactief	en	kunnen	makkelijk	gedeeld	worden.	Door	gebruik	te	maken	van	groeperingen	en	
filters	kunnen	gebruikers	alle	overzichten	naar	eigen	inzicht	inrichten.	Aanpassingen	worden	meteen	zichtbaar,	
zonder	dat	een	gebruiker	moet	wachten.	Gebruikers	kunnen	ook	verder	inzoomen	op	interessante	informatie	
om	de	onderliggende	informatie	te	analyseren,	van	hoog	niveau	(schoolbreed)	tot	op	detailniveau	(losse	
student).	Aangezien	elke	gebruiker	overal	bij	CumLaude	kan,	kunnen	gemaakte	overzichten	tijdens	
vergaderingen	live	bekeken	worden.	Verder	zijn	er	mogelijkheden	om	overzichten	in	verschillende	vormen	te	
exporteren	(pdf,	png,	xls	of	data).		

De	school	betaalt	een	prijs	per	student.	Grotere	scholen	met	meer	studenten	betalen	dus	meer	dan	kleinere	
scholen.	

3.3 FOCUSPO	

Gangbare	leerlingvolgsystemen	bevatten	veel	verschillende	overzichten.	Door	meer	te	zien,	ga	je	niet	per	
definitie	meer	begrijpen.	Focus	maakt	van	deze	opbrengstbrij	betekenisvolle	informatie.	Hiermee	krijgt	een	
leerkracht	(en	de	schoolleider)	goed	zicht	op	de	opbrengsten	én	onderwijsbehoeften	van	drie	groepen	
leerlingen:	de	hoogst-,	de	gemiddeld	en	de	laagst	scorende	leerlingen.	Deze	manier	van	analyseren	van	de	
opbrengsten	staat	dicht	bij	de	dagelijkse	praktijk	van	de	leerkracht.	
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Het	betekenisvol	maken	van	opbrengstgegevens	gebeurt	op	twee	manieren.	Ten	eerste	door	de	Cito-
vaardigheidsscores	om	te	rekenen	naar	een	vergelijkingsmaat.	Hierdoor	kan	letterlijk	‘alles	met	alles’	
vergeleken	worden.	Ten	tweede	door	de	middenmoot	weer	te	geven.	Dit	is	namelijk	het	didactisch	vertrekpunt	
voor	elke	leerkracht.		

Focus	PO	is	volledig	gebaseerd	op	de	zes	uitgangspunten	van	de	denk-	en	werkwijze	van	Opbengstgericht	
Passend	Onderwijs.	Naast	de	bovengenoemde	middenmoot	als	vertrekpunt,	zijn	dit:		

 Het	redeneren	van	eind	naar	begin.	Hierdoor	is	een	school	beter	in	staat	zijn	onderwijskundig	beleid	in	
te	richten.	Hier	profiteren	alle	leerlingen	van;	het	doel	bepaalt	de	aanpak	van	nu.		

 Het	redeneren	van	school	naar	groep	naar	leerling.	Hierdoor	verzand	een	school	niet	in	teveel	
geïndividualiseerde	aanpakken.	Onderwijs	is	een	groepsgewijs	proces,	waarbij	leerlingen	leren	van	en	
met	elkaar.		

 Het	principe	van	respons	op	instructie.	Focus	PO	genereert	een	groepsoverzicht	waarbij	op	basis	van	
drie	eenvoudige	checks	wordt	bepaald	of	het	onderwijs	succesvol	is	geweest	(en	de	leerkracht	kan	
doorgaan	met	wat	hij	deed).	

Met	Focus	PO	zijn	basisscholen	beter	in	staat	om	tot	goede	analyses	te	komen	van	de	opbrengsten.	Hierdoor	
ontvangen	meer	leerlingen	een	aanbod	dat	aansluit	op	hun	onderwijsbehoeften.	Met	name	de	betere	
leerlingen	zullen	hiervan	profiteren.	Het	is	onze	waarneming	dat	vooral	de	potentie	voor	de	40%	cognitief	
sterkste	leerlingen	nog	groot	is.	Focus	maakt	deze	potentie	zichtbaar,	zodat	deze	kan	worden	omgezet	in	
didactisch	handelen	en	schoolbeleid.	

FocusPO	is	een	cloud	applicatie.	Gebruikers	laden	de	data	in	via	een	exportfile	die	ze	uit	hun	LVS	halen.	Er	is	
nog	geen	digitale	koppeling.	Het	systeem	slaat	deze	data	op,	maar	bewaart	geen	data.	Bij	elke	export	wordt	de	
vorige	data	overschreven.	

Focus	PO	biedt	dashboards,	met	als	uitgangspunt	‘met	minder	data	meer	waarnemen’.	Het	dashboard	biedt	zes	
data-overzichten	en	heeft	een	eenvoudige	navigatie.	Alle	overzichten	zijn	alleen	digitaal	in	te	zien,	op	het	
groepsoverzicht	na.	Dit	kan	de	leerkracht	exporteren	als	pdf	of	als	Excelbestand.		

Kosten	bedragen	€	195	(excl.	btw)	voor	een	jaarabonnement	en	€	445,-	(excl.	btw)	voor	drie	jarig	gebruik.		

3.4 GRADESCOPE	

Gradescope	biedt	web-gebaseerde	nakijksoftware	voor	hoger	onderwijs	en	K12	onderwijsinstellingen	
wereldwijd.	K12	staat	voor	‘kindergarten	through	grade	12’	en	omvat	daarmee,	in	termen	van	het	Nederlandse	
systeem,	het	PO	en	VO.	Het	Gradescope	platform	stroomlijnt	het	nakijkproces	en	geeft	betere	inzichten	in	de	
prestaties	van	de	leerlingen,	zowel	op	geaggregeerd	als	individueel	niveau.	Gradescope	digitaliseert	het	
nakijkprocess	van	op	papier	gemaakte	toetsen,	en	gebruikt	AI	om	antwoorden	te	herkennen	(o.a.	aangekruiste	
multiple	choice	antwoorden).		

Onderwijzers	kunnen	leer-data	van	leerlingen	zien	en	analyseren	op	het	niveau	van	een	individuele	opdracht,	
vraag,	of	zelfs	antwoordcategorie.	Hoog-over	statistieken	over	de	gemaakte	toets	worden	automatisch	
gegenereerd:	o.a.	het	gemiddelde,	mediaan,	en	standaarddeviatie	van	scores,	over	vragen	en	opdrachten	heen.	
Door	het	gebruik	van	‘tags’	kunnen	onderwijzers	het	begrip	van	student	inzien	op	het	niveau	van	de	concepten	
in	de	leerstof	of	de	leerdoelen.		

Qua	doelgroep	is	Gradescope	voornamelijk	gericht	op	hoger	onderwijs.	In	eerste	instantie	op	docenten	zelf,	
maar	er	worden	steeds	meer	features	ontwikkeld	die	ook	voor	administratie-	en	beleidsmedewerkers	
toegevoegde	waarde	bieden.		

Gradescope	heeft	features	die	gebruik	maken	van	Artificial	Intelligence	en	onderscheiden	zich	daarmee	van	
concurrenten.	Deze	AI	wordt	ingezet	om	antwoorden	te	herkennen,	groeperen	en	het	nakijkproces	te	
ondersteunen.	Daarvoor	wordt	gebruik	gemaakt	van	handschriftherkenning	en	andere	vormen	van	visuele	
herkenning.		
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Het	is	een	cloud	applicatie	die	werkt	op	desktops	en	tablet.	Native	mobiele	applicaties	zijn	in	ontwikkeling.		

Ieder	vak	dat	in	Gradescope	wordt	nagekeken	heeft	een	eigen	dashboard.	Hiermee	kunnen	onderwijzers	de	
prestaties	van	leerlingen	zien	op	de	verschillende	toetsen.	Er	worden	een	aantal	gebruikelijke	statistieken	
(gemiddelde,	mediaan,	standaarddeviatie)	gepresenteerd	om	de	prestaties	samen	te	vatten.	Het	is	ook	
mogelijk	om	dieper	in	te	gaan	op	specifieke	vragen	van	een	toets	of	antwoordcategorieën	van	zo’n	vraag.		

Gradescope	heeft	een	gratis	versie	beschikbaar	voor	individuele	gebruikers.	Daarnaast	is	er	een	betaalde	
premium	versie	voor	instellingen,	met	extra	features	zoals	integratie	met	leerlingvolgsystemen	en	Caliper	
analytics.	Najaar	2017	komt	een	individuele	premium	versie	beschikbaar	waarmee	een	docent	per	vak	toegang	
kan	aanschaffen.		

3.5 IBM	COGNOS	–	PARTNER	AXIANS	

Axians	helpt	om	waarde	te	genereren	uit	bestaande	data.	Data	over	klanten,	financiën,	prestaties	en	andere	
zaken	leveren	betekenisvolle	informatie.	Daarmee	kan	er	sneller,	slimmer	en	tijdig	beslissingen	genomen	
worden.	Axians	biedt	oplossingen	voor	Business	Analytics	en	expertise	op	bijvoorbeeld	het	gebied	van	Big	Data	
en	Data	Science.		

Het	aanbod	wat	betreft	de	analyse	en	visualisatie	van	Axians	is	gebaseerd	op	IBM	Cognos	Analytics,	die	zich	
onderscheidt	als	een	enterprise	business	intelligence	oplossing.	Het	is	een	oplossing	die	centraal	gestuurd	en	
beheerd	wordt,	zodat	data	governance	en	beheer	van	rapporten,	dashboard	en	gebruikers	optimaal	ingericht	
kan	worden.	

Naast	Cognos	Analytics	heeft	IBM	producten	als	SPSS,	Watson	Analytics	en	Planning	Analytics	in	zijn	portfolio.	
Deze	producten	zijn	met	Cognos	Analytics	te	integreren	en	bieden	daarmee	een	volledige	oplossing	voor	het	
leveren	van	dashboard	en	rapportages,	statistische	analyse	en	what-if	analyse.	

IBM	Cognos	Analytics	en	IBM	Watson	Analytics	zijn	intuïtief	en	gebruiksvriendelijk	in	gebruik.	Gericht	op	de	
self-service	BI	gebruiker	met	weinig	inzicht	en	ervaring	in	het	gebruik	van	software	tot	en	met	geavanceerde	
gebruikers	met	gevoel	van	data.	Daarnaast	beschikt	IBM	Cognos	en	Watson	Analytics	over	intelligentie	
waardoor	er	vragen	kunnen	worden	gesteld	aan	data.	Watson	Analytics	beschikt	over	intelligentie	om	zelf	
verbanden	te	leggen	in	de	data	en	deze	inzichten	te	tonen.	Hierdoor	kan	Watson	Analytics	gebruikers	welke	
weinig	gevoel	hebben	met	data	helpen	om	toch	inzichten	te	creëren	

Cognos	Analytics	is	zowel	Cloud	als	on-premise	te	gebruiken.	On-premise	wil	zeggen	dat	de	software	
geïnstalleerd	is	op	een	server	binnen	het	eigen	bedrijfsnetwerk.	Er	zijn	geen	desktop	applicaties	nodig	voor	het	
werken	met	en	analyseren	van	data	met	Cognos	Analytics.	Cognos	Analytics	is	webbased	en	is	daarmee	zowel	
via	een	desktop	als	via	een	mobile-device	te	gebruiken.	

Voor	het	gebruik	van	Cognos	Analytics	bestaan	er	twee	modellen:	het	eerste	betreft	een	licentie	per	gebruiker	
(natuurlijk	persoon),	en	het	tweede	licentiemodel	is	gekoppeld	aan	een	bepaalde	processorcapacitetit.	

3.6 LEERUNIEK	

Leerunieks	dashboard	maakt	het	mogelijk	om	alle	relevante	onderwijskundige	data	te	aggregeren,	analyseren,	
duiden	en	om	te	zetten	in	passend	onderwijskundig	handelen.	Zo	willen	ze	de	leerkracht	in	staat	stellen	om	de	
brede	ontwikkeling	van	ieder	kind	optimaal	te	ondersteunen.	Leeruniek	is	een	spin-off	van	de	Amerikaanse	
universiteit	MIT	en	heeft	Nederland	gekozen	als	test-	en	lanceermarkt.	Leeruniek	legt	de	focus	op	het	PO.		

Leeruniek	biedt	analyse	van	de	halfjaarlijkse	citotoetsen,	bloktoetsen	van	lesmethodes,	sociaal-emotionele	
ontwikkeling	en	alledaagse	oefeningen.	Leeruniek	onderscheidt	zich	door	gebruiksgemak,	compleetheid,	
diepgang	van	analyse	en	praktische	inzetbaarheid	van	de	onderwijskundige	inzichten.	Leeruniek	is	tot	op	heden	
de	enige	speler	in	NL	die,	werkend	met	een	multidisciplinair	team	van	leerkrachten,	designers	en	data-
scientists	echt	‘third	party	analytics’	in	de	praktijk	heeft	kunnen	brengen.	

Naast	personalisering	van	de	onderwijsaanpak	bespaart	Leeruniek	de	leerkacht,	IB-er	en	directeur	veel	
(administratie-)tijd,	zo’n	1-3	uur	werk	per	week.	
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Leeruniek	is	cloud	gebaseerd	en	beschikbaar	voor	desktop.	Ze	bieden	dashboards,	interactieve	rapporten	en	
makkelijk	delen	van	rapporten.	Leeruniek	zet	Artificial	Intelligence	in	voor	het	analyseren	en	duiden	van	
leerresultaten.	De	algoritmes	worden	ontwikkeld	door	hun	data-scientists.		

Het	prijsmodel	van	Leeruniek	is	een	licentie	per	school	per	jaar.	

Leerunieks	dashboard	ontwikkelt	zich	volgens	het	basismodel	voor	analytics-experts:	DDPP.		

 Descriptive	analytics.	Nu	al	geïmplementeerd.	Volgende	stap:	datafrequentie	verder	opvoeren,	en	API-
connectivity	vergroten.	

 Diagnostic	analytics.	Nu	al	deels	geïmplementeerd.	Volgende	stap:	op	specifieke	deelgebieden	verdere	
verdieping	aanbrengen	in	het	bieden	van	veelgevraagde	analyses	op	leerling-,	groeps-	en	
schoolniveau.	

 Predictive	analytics.	Implementatie	wordt	nu	voorbereid	in	samenwerking	met	universiteit,	2018.	

 Prescriptive	analytics.	Implementatie	wordt	nu	voorbereid,	2018/2019.	

3.7 MICROSOFT	POWER	BI	–	PARTNER	MACAW	

Macaw	ontwerpt,	bouwt	en	beheert	digitale	technologie	oplossingen	voor	mobiel,	online,	kantoor	en	thuis,	en	
is	Gold	Partner	van	Microsoft.	Met	een	team	van	230	mensen	helpt	Macaw	haar	klanten	met	de	noodzakelijke	
digitale	transformaties,	met	name	in	de	branches	Finance	&	Insurance,	Professional	Services,	Manufacturing	&	
Industry,	Retail	&	Logistiek	en	Onderwijs	&	Zorg.	

Voor	MBO	instellingen	biedt	Macaw	het	Data	Platform	Onderwijs	(DPO),	dat	gebruikers	binnen	het	onderwijs	–	
van	bestuur	tot	student	–		in	staat	stelt	om	zelfstandig	data	te	ontsluiten	en	te	transformeren	naar	relevante	
informatie,	zonder	tussenkomst	van	IT.	Het	DPO	is	gebaseerd	op	best	practices	en	standaarden	binnen	het	
MBO	en	de	wet-	en	regelgeving,	en	omvat	14	standaard	thema’s:	van	Participatie,	Instroom,	Rendementen	
(Jaarresultaat,	Diplomaresultaat,	Startersresultaat,	Studiesucces),	Onderwijstijd	(urennorm),	Plannen	en	
Roosteren	tot	Personeel	(Bezetting,	loonkosten,	verzuim)	en	Financieel.	De	krachtige	en	uitgebreide	
visualisaties	van	Microsoft	Power	BI	zijn	het	sluitstuk	van	de	software.	Het	DPO	wordt	o.a.	aangeboden	aan	als	
SaaS-oplossing	zodat	de	instellingen	geen	omkijken	hebben	naar	het	beheer.		

Door	de	nauwe	samenwerking	met	alle	instellingen	lopen	de	oplossingen	van	Macaw	niet	alleen	voorop	in	de	
techniek,	maar	ook	in	functionaliteit.	Deze	samenwerking	gebeurt	met	een	groot	aantal	MBO-instellingen	
waaronder	Citaverde	College,	Friesland	College,	Koning	Willem	I	College,	ROC	ter	AA,	Stichting	Aeres	Groep,	
SVO	Opleidingen	en	ROC	Zadkine.		

De	kosten	van	het	DPO	betreft	een	vast	bedrag	per	deelnemer	per	thema	per	jaar,	naast	eenmalige	aansluit-	en	
opleidingskosten.	Voor	het	vaste	bedrag	per	jaar	wordt	het	platform	onderhouden	en	doorontwikkeld	in	
samenwerking	en	overleg	met	de	DPO	gebruikersgroep.	De	belangrijkste	doorontwikkeling	op	dit	moment	is	de	
analytics	module.	Hierbij	wordt	data	uit	verschillende	thema’s	gecombineerd	en	ingezet	om	vooruit	te	kijken	en	
vroegtijdig	te	kunnen	anticiperen	op	bijvoorbeeld	het	succesvol	doorstromen	van	de	startende	student.		

Naast	de	standaard	uitbreidingen	zoals	nieuwe	kengetallen	en	nieuwe	meetwaardes	om	aan	de	groeiende	
informatiebehoefte	te	voldoen,	focust	Macaw	samen	met	de	gebruikersgroep	op	een	aantal	hoofdthema’s,	te	
weten:	

 Ontwikkeling	van	diverse	Learning	Analytics	(voorspellende)	modellen	binnen	de	verschillende	
thema’s	en	over	de	thema’s	heen.	

 Het	efficiënter	samenwerken	met	data	in	office	365	en	Microsoft	Teams	voor	Educatie	

 Van	data	naar	concrete	acties	in	de	(workflow	acties	gekoppeld	aan	de	uitkomsten	van	KPI’s	of	PI’s).	
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 Het	combineren	van	IoT	(sensor)	data	in	het	Data	Platform	Onderwijs	voor	facilitaire	doeleinden	en	
voor	het	gebruik	van	deze	data	voor	uitbreiding	van	de	voorspellende	modellen	(impact	van	
omgevingsfactoren).	

3.8 OEFENWEB	

Oefenweb	is	voortgekomen	uit	wetenschappelijk	onderzoek	en	opgericht	door	de	Universiteit	van	Amsterdam	
(UvA).	Als	één	van	de	eerste	in	Nederland	ontwikkelden	zij	volledig	adaptieve	en	online	oefenprogramma’s	
voor	het	onderwijs.	Bekende	voorbeelden	zijn	Rekentuin,	Taalzee	en	Words&Birds	waarmee	inmiddels	ruim	
315.000	leerlingen	spelenderwijs	en	op	het	eigen	niveau	rekenen,	taal	en	Engels	oefenen.		

De	kern	van	Oefenweb’s	adaptieve	programma's	is	het	meetsysteem	waarmee	de	ontwikkeling	van	leerlingen	
gevolgd	wordt	over	tijd.	Hierdoor	worden	leerlingen	altijd	op	hun	eigen	niveau	uitgedaagd	en	oefenen	ze	dat	
wat	ze	net	of	nog	net	niet	beheersen.	Tegelijkertijd	onderhouden	ze	hun	vaardigheden	doordat	de	leerstof	
automatisch	wordt	herhaald.	Leerlingen	maken	ook	altijd	het	merendeel	van	de	opgaven	goed	zodat	de	
succeservaring	voor	elke	leerling	gelijk	is.		

Het	adaptieve	meetsysteem	biedt	leerkrachten	tevens	een	innovatief	volgsysteem.	De	voortgang	van	leerlingen	
is	direct	en	tot	in	detail	te	volgen	zonder	dat	ze	hiervoor	toetsen	hoeven	af	te	nemen.	De	scores	van	leerlingen	
worden	ook	geïnterpreteerd.	Zo	worden	de	resultaten	van	leerlingen	automatisch	vergeleken	met	
leeftijdsgenoten.	Met	behulp	van	kleuren	zien	leerkrachten	in	één	oogopslag	met	deze	relatieve	scores	welke	
leerlingen	het	een	stuk	beter	of	minder	doen	dan	leeftijdsgenoten.	De	Oefenwebscores	tonen	per	leerling	en	
per	spel	in	hoeverre	een	leerling	reeds	gemiddeld	eind	groep	3,	5	of	8	niveau	behaalt.	De	scores	op	de	spellen	
kunnen	ook	onderling	worden	vergeleken.	Zo	valt	eenvoudig	op	te	maken	welke	spellen	voor	de	leerling	in	
positieve	of	in	negatieve	zin	opvallen.	

Per	leerling	zijn	ontwikkelingsgrafieken	van	elk	spel	te	bekijken.	De	grafieken	tonen	de	vaardigheidsscores	per	
week	voor	het	desbetreffende	spel	en	het	aantal	opgaven	dat	het	kind	per	week	heeft	gemaakt.	Oefenweb	
toont	voor	elke	leerling	en	elk	spel	de	opvallendste	foute/langzame	en	goede	antwoorden.	

Scholen	betalen	per	leerling	per	product.	De	licentiekosten	variëren	van	€2,10	tot	€3,35,	afhankelijk	van	het	
aantal	licenties	die	besteld	worden.	Bij	elke	bestelling	of	verlenging	betaalt	een	school	eenmalig	€30,-.	

3.9 PARNASSYS	

Topicus	ontwikkelt	en	onderhoudt	webapplicaties	voor	leerlingadministratie	in	de	gehele	onderwijsketen,	van	
PO	tot	en	met	WO.	Met	ruim	1,7	miljoen	leerlingen	verdeeld	over	alle	onderwijssectoren	is	Topicus	marktleider	
op	het	gebied	van	leerlinginformatiesystemen.	Behalve	leerlinginformatiesystemen	(Volgen)	biedt	Topicus	ook	
producten	in	de	categorieën	Leren,	Communiceren	en	Sturen.		

ParnasSys	is	een	leerlinginformatiesysteem	gericht	op	het	basisonderwijs	dat	op	dit	moment	door	ruim	5300	
scholen	wordt	gebruikt.	ParnasSys	kan	op	alle	mogelijke	manieren	analyseren,	zowel	op	leerling-,	groep-,	
school-	als	bovenschools	nivo.	Op	toetsgebied	maar	ook	qua	leerlijnengebruik.	Dicht	bij	wat	de	leerkracht,	de	
intern	begeleider,	de	directeur,	de	kwaliteitsmedewerker	en	de	bestuurder	nodig	hebben.	ParnasSys	is	
beschikbaar	als	een	web	gebaseerde	dienst	en	als	app	voor	de	smartphone.	

ParnasSys	hanteert	een	vaste	prijs	per	leerling	van	€3,24	per	jaar	met	een	meerprijs	voor	extra	modules.	

Het	voornaamste	doel	van	ParnasSys	is	het	bieden	van	overzicht.	Voor	de	leerkracht,	die	alles	op	het	gebied	
van	de	leerlingzorg	van	de	groep	overzichtelijk	in	één	dashbord	heeft.	Maar	ook	voor	de	intern	begeleider	en	
directeur	op	groep-	en	schoolniveau	en	voor	de	bovenschools	medewerker	op	bestuursniveau.	En	niet	te	
vergeten	voor	de	ouder	van	het	kind,	die	dezelfde	soort	overzichten	ziet	qua	vorderingen	met	daarbij	de	
communicatie	tussen	leerkracht	en	ouder.	

Een	belangrijke	voorwaarde	daarbij	is	integratie.	Scholen	willen	geen	losse	pakketten	meer	naast	elkaar	maar	
alle	aspecten	van	kwaliteitszorg	in	één	dashboard	op	één	scherm,	met	mogelijkheid	dieper	door	te	klikken	op	
onderdeelniveau.	
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3.10 QLIK	–	PARTNER	THE	IMPLEMENTATION	GROUP	

The	Implementation	Group	(TIG)	is	een	bedrijf	gevestigd	in	Deventer.	Met	35	werknemers	ontwikkelt	TIG	
praktische,	oplossingsgerichte	en	interactieve	dashboard-	en	analyseoplossingen	voor	het	onderwijs	en	haar	
ketenpartners.	Hoewel	actief	in	de	gehele	onderwijssector	(primair	tot	hoger	onderwijs),	is	TIG	marktleider	in	
het	VO	en	MBO.		

De	management-	en	stuurinformatieoplossingen	maken	het	mogelijk	beslissingen	te	onderbouwen	en	
voortgang	te	monitoren.	Concrete	oplossingen	die	direct	effect	sorteren	en	tot	verbetering	aanzetten.	Hiertoe	
combineert	TIG	generieke	business	intelligence	software	van	Qlik	met	eigen	softwareontwikkeling	en	
onderwijsexpertise.	Met	het	MMP	biedt	TIG	in	het	VO	een	platform	voor	integrale	stuurinformatie.		

Het	MMP	is	een	clouddienst.	Het	levert	verantwoordings-	en	sturingsinformatie	voor	iedere	rol	in	de	
onderwijsorganisatie:	teamleiders	die	behoefte	hebben	aan	actuele	inzage	in	prestaties	van	hun	leerlingen,	
specialisten	op	de	stafafdelingen	die	gedetailleerde	analyses	moeten	kunnen	maken,	of	bestuurders	die	
overzicht	nodig	hebben.	Dit	gaat	verder	dan	het	onderwijsproces	alleen.	Met	de	leidende	systemen	op	het	
gebied	van	HR	en	financieel	is	integratie	mogelijk.	Bijvoorbeeld	voor	strategische	HRM	waarbij	onderwijs	en	HR	
data	gebruikt	wordt	voor	scenario’s	op	het	gebied	van	leerlingprognoses,	personeelsplanning	en	bevoegd	
gegeven	lessen.	

In	het	MBO	worden	dashboard-	en	analyseoplossingen	voornamelijk	‘on-premise’	aangeboden.	Hier	wordt	
gebruik	gemaakt	van	Qlik	software	(via	SURFmarket/SLBdiensten).	Waar	mogelijk	wordt	gebruik	gemaakt	van	
standaardoplossingen	voor	de	domeinen	onderwijs,	HR	en	financiën.		

TIG	heeft	een	partnership	met	Qlik	voor	het	maken	van	data-analyses	en	visualisaties	(QlikView,	Qlik	Sense).	
Qlik	combineert	krachtige	analyse	mogelijkheden	met	een	groot	gebruiksgemak	en	maakt	het	mogelijk	om	
inzichten	in	(gecombineerde)	data	te	ontdekken.	Gebruikers	hoeven	alleen	door	te	klikken	op	bestaande	
visualisaties	om	tot	verdiepende	inzichten	te	komen.	Dit	motiveert	om	meer	uit	de	beschikbare	data	te	halen.	

Op	de	website	van	het	product	is	een	aantal	referentiecases	te	vinden,1	onder	andere	die	van	CSG	Het	Noordik,	
een	scholengemeenschap	(VO)	in	Almelo	en	omgeving	met	ongeveer	3000	leerlingen.	MMP	wordt	door	deze	
scholengemeenschap	ingezet	om	eenvoudig	toegang	te	krijgen	tot	de	onderwijsopbrengsten	conform	de	eisen	
van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs.	Afwijkingen	worden	tot	wel	een	jaar	eerder	gesignaleerd,	zodat	er	
proactief	kan	worden	ingegrepen.	

3.11 SAS	
SAS	is	aanbieder	van	business	intelligence	en	datamanagement	software	voor	het	aanbrengen	van	structuur	in	
bedrijfsdata	en	analyse.	Het	bedrijf	is	sinds	1987	actief	in	Nederland,	waar	het	inmiddels	ruim	170	
medewerkers	heeft.	SAS	biedt	verschillende	relevante	producten:	

• Business	Intelligence	&	Analytics:	voor	het	maken	en	delen	van	interactieve	rapporten	en	het	
monitoren	van	key	performance	indicators.	

• Advanced	Analytics:	voor	het	uitvoeren	van	complexe	analyses.	
• Cloud	analytics:	zelfde	als	hierboven,	maar	dan	als	een	dienst	afgenomen.	

Het	onderscheidende	van	SAS	is	de	diepgang,	ervaring	en	integraliteit	met	SAS	Data	Management	en	SAS	Visual	
Analytics.	SAS	faciliteert	de	volledige	lifecycle	van	Analytics,	terwijl	anderen	vaak	alleen	puntoplossingen	
bieden.	Analyses	zijn	daarom	ook	altijd	te	valideren	en	te	toetsen.	De	producten	kunnen	worden	geleverd	als	
desktopsoftware,	Cloud	dienst	en	mobiel.	

Voor	onderwijs	en	onderzoek	heeft	SAS	een	Academic	License	Model.		Er	gelden	speciale	voorwaarden	om	
tegen	zeer	gereduceerd	tarief	SAS	te	gebruiken	in	een	curriculum.	SAS	kent	diverse	interfaces,	sommige	zijn	
bedoeld	om	hardcore	te	programmeren,	anderen	zijn	volledig	intuïtief	gedreven.	

																																																																				
1	https://mmp.tignl.eu/Referenties/Cases	of	www.tignl.eu/nl-nl/Referenties/Cases		
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Sas	beoogt	een	faciliterende	rol	te	spelen	voor	hun	klanten,	nu	en	in	de	toekomst.	Transactie	systemen	zijn	de	
huidige	data-entry	systemen	voor	data	gedreven	organisaties.	Data-analyse	dient	steeds	meer	voor	directe	
beslisondersteuning	en	sturing	van	bedrijfsprocessen.	SAS	heeft	al	40	jaar	ervaring	en	daarmee	competenties	
ontwikkeld	die	data	gedreven	organisaties	gebruiken	om	zélf	hun	leercurve	en	meerwaarde	te	ontdekken	en	in	
controll	te	komen	van	hun	eigen	data.	Vervolgens	kan	er	besloten	worden	in	welke	mate	gebruik	gemaakt	kan	
worden	van	andere	externe	partijen	die	standaard	services	aanbieden	voor	complexe	data-analyses.		

3.12 TABLEAU	–	PARTNER	INFOTOPICS	
Infotopics	is	opgericht	in	2003	om	business	intelligence	te	leveren	met	een	zo	klein	mogelijke	ICT-component.	
Met	meer	dan	40	enthousiaste	mensen	ondersteunen	ze	diverse	organisaties	meer	data	driven	te	worden.	
Infotopics	is	Tableau	Gold	Partner	(licenties,	training,	consultancy,	support)	en	Alteryx	Premier	Partner.			

Tableau	is	wereldleider	op	het	gebied	van	datavisualisatie-	en	visuele	analysesoftware.	Daar	waar	traditionele	
business	intelligence	(BI)-	en	rapportagesoftware	vooral	geschikt	zijn	voor	programmeurs	en	software-
ontwikkelaars,	is	Tableau	de	selfservice	BI	tool	voor	iedereen.	Met	Tableau	Software	maak	je	interactieve	
filterbare	dashboards	via	een	begrijpbare	grafische	interface.	Zonder	programmeren	en	zonder	technische	
database	kennis.	Iedereen	kan	data	analyseren	met	Tableau’s	intuïtieve	‘drag	&	drop’	interface.	Volgens	
onderzoeksbureau	Gartner	scoort	Tableau	het	hoogst	in	gebruikersvriendelijkheid.	

Tableau	Dashboards	zijn	eenvoudig	te	delen	via	verschillende	platformen:	

1. Tableau	Reader.	Een	workbook	(verzameling	van	sheets,	data	en	dashboards)	kan	worden	gedeeld	
met	derden	en	met	de	gratis	reader	worden	geraadpleegd	waarbij	de	in	het	dashboard	aanwezige	
interactiviteit	blijft	gewaarborgd.	

2. Tableau	Server.	Het	standaard	enterprise	platform	om	dashboards	te	delen	met	collega’s	en	
klanten.	

3. Tableau	online.	Een	SaaS	oplossing	(abonnementsvorm)	met	gelijke	functionaliteit	als	Tableau	
Server	maar	zonder	de	investeringen	in	eigen	hardware	en	ICT-beheer.	

4. Tableau	Public.	Een	gratis	variant	van	Tableau	Server	waarbij	dashboards	gedeeld	kunnen	worden	
in	het	publieke	domein	(niet	geschikt	voor	privacygevoelige	gegevens).	

Tableau	biedt	in	eerste	plaats	een	desktop	omgeving.	Er	zijn	native	Tableau	Desktop	clients	voor	het	PC	en	
Apple.	Dit	kan	webbased	zijn;	Tableau	biedt	ook	de	mogelijkheid	om	in	een	browser	omgeving	dashboards	te	
maken,	te	wijzigen	en	self-service	analyse	te	bedrijven.	Ten	slotte	is	er	de	Tableau	App	voor	Apple	iOS	en	
Android	waarmee	Tableau	Informatieproducten,	welke	op	een	Tableau	server	zijn	gepubliceerd,		benaderd	en	
bekeken	kunnen	worden.		

Tableau	wordt	vaak	in	combinatie	met	Alteryx	gebruikt.	Alteryx	heeft	een	complete	Predictive	analyses	toolset	
in	zich	welke	met	R	scripts	naar	eigen	wensen	kan	worden	aangevuld	en	uitgebreid.	

Tableau	ondersteunt	honderden	gegevensbronnen	zowel	real	time	(live	verbinding)	als	via	extracten	welke	
periodiek	te	verversen	zijn.	Daarnaast	heeft	Infotopics	zelf	diverse	stekkers	ontwikkeld	naar	financiële	en	
personele	administratieve	pakketten	(o.a.	Afas,	Exact,	Raet,	Final,	Accountview)	en	factuurscanning	software	
(o.a.	Pro	Active,	Lucom).	

Tableau	hanteert	een	prijs	per	gebruiker	per	maand.	Afrekening	vindt	op	jaarbasis	plaats.	Binnen	het	
onderwijsconcept	is	de	prijs	uit	aanvullend	componenten	en	variabelen	opgebouwd.	

3.13 OVERIGE	TOOLS	
De	volgende	tools	zijn	uitgenodigd	de	survey	in	te	vullen,	maar	hebben	dat	niet	gedaan,	of	gevraagd	de	
resultaten	vertrouwelijk	te	behandelen.	Hieronder	volgt	per	tool	een	korte	beschrijving.		

Altschool	is	een	data-gedreven	en	sterk	technologie-georiënteerd	schoolconcept	voor	het	PO.	Data	en	
ondersteunende	technologieën	worden	op	verschillende	manieren	ingezet	om	het	onderwijs	te	personaliseren.		

Blackboard	biedt	verschillende	platformen	aan	het	hoger	onderwijs:	o.a.	Blackboard	Learn,	een	ELO	waarin	
digitale	leermaterialen	ontsloten	worden,	en	Blackboard	Analytics	voor	data-analyse.		
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Brightcenter	is	een	analysetool	die,	onafhankelijk	van	platform	of	uitgever,	de	leerresultaten	van	een	leerling	
analyseert	en	in	een	dashboard	toont.		

EduArte	is	een	studentenadministratiesysteem	en	ELO	voor	het	MBO.		

Gynzy	biedt	tools	aan	voor	het	digibord,	in	combinatie	met	adaptieve	oefeningen	die	de	leerlingen	zelfstandig	
uitvoeren	op	een	tablet.		

H2O	is	een	open	source	platform	voor	Artificial	Intelligence.		

Knewton	is	een	adaptief	leerplatform	wat	gebruik	maakt	van	geavanceerde	analytics	om	te	bepalen	hoe	een	
student	het	beste	leert,	en	wat	hij/zij	moeilijk	vind,	en	hiervoor	een	adaptief	leerpad	aanbiedt.		

KNIME	is	een	open	source	platform	voor	data-analyse,	van	Europese	origine.		

Magister	is	een	leerlingenadministratiesysteem	en	ELO	voor	het	VO.		

Momento	is	een	centraal	dashboard	dat	de	leerkracht	op	elk	moment,	op	elk	device	een	uniform,	vak-	en	
methodeoverstijgend	beeld	geeft	van	de	voortgang	van	leerlingen.	Momento	is	een	branche	initiatief	dat	
wordt	ondersteund	door	uitgevers	en	schoolleveranciers.	Momenteel	zijn	dat	Heutink,	Reinders,	de	Rolf	groep,	
Malmberg,	Noordhoff	Uitgevers,	ThiemeMeulenhoff,	Zwijsen	en	Blink.	Momento	is	kosteloos	beschikbaar	
vanaf	begin	schooljaar	2017-2018.	

Moodle	is	een	open	source	adaptief	platform	voor	het	ontwikkelen	van	gepersonaliseerde	leeromgevingen.	
Nederlandse	partners	beschikbaar.	

Paxata	is	een	tool	waarmee	data	wordt	geprepareerd	en	gecombineerd	uit	meerdere	bronnen,	voordat	deze	
geanalyseerd	wordt	(door	een	andere	tool).		

Pyramid	analytics	is	een	data-analyse	/	business	intelligence	tool	met	o.a.	Blackboard	als	klant.		

Salesforce	is	een	algemene	BI	tool,	voortgekomen	uit	CRM.	Grote	speler	met	geavanceerde	tools.	Speciaal	
programma	voor	het	hoger	onderwijs	i.c.m.	SURFmarket.	

Snappet	is	Nederlands	adaptief	leerplatform	voor	het	PO	(en	startend	in	VMBO).	Kan	inclusief	tablets	worden	
geleverd.	Ook	beschikbaar	in	onder	meer	Duitsland.		

Thoughtspot	is	een	data	analysetool	/	business	intelligence	tool	die	zich	onderscheid	in	het	gebruik	van	Natural	
Language	Querying	als	middel	om	data	te	analyseren	en	inzichtelijk	te	maken.		

Volley	is	een	app	die	d.m.v.	Artifical	Intelligence	slimme	hulp	biedt	bij	het	leren	uit	een	tekstboek.		

3.14 WAAR	STAAT	DE	MARKT?		

In	het	vorige	hoofdstuk	zagen	we	dat	er	vele	dimensies	zijn	waarop	de	data	analysetools	met	elkaar	te	
vergelijken	zijn.	Twee	hiervan	zijn	gekozen	om	een	overzicht	te	geven	van	de	individuele	tools	en	hun	
positionering	ten	opzichte	van	elkaar	(Figuur	3).	Dit	assenstelsel	moet	worden	opgevat	als	een	manier	om	de	
huidige	markt	te	illustreren.	Het	is	niet	bedoeld	als	kwantificeerbare	vergelijkingsmethode.		

De	horizontale	as	is	die	van	generiek	tot	onderwijsspecifiek.	Aan	de	linkerzijde	staan	de	meest	generieke	tools,	
aan	de	rechterzijde	de	meest	onderwijsspecifieke	tools.	Deze	as	is	gekozen	om	te	illustreren	welke	tools	met	
welke	invalshoek	de	data-analyse	in	het	onderwijs	aan	pakken.		

De	verticale	as	beschrijft	de	mate	van	analyse	binnen	een	tool.	Bovenaan	staan	de	tools	met	de	meest	
geavanceerde	analytics.	Onderaan	staan	de	tools	met	een	mindere	mate	van	analytics.	Deze	tools	zijn	meer	
gericht	op	het	bieden	van	content,	of	het	administreren	van	data.		
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Figuur	3.	Positionering	tools.	

Wanneer	we	de	generiek	–	onderwijsspecifiek	as,	en	de	plaats	van	de	verschillende	tools	daarop	bekijken,	zijn	
er	drie	groeperingen	te	zien	(Figuur	4,	pagina	18).	Links	de	generieke	tools,	en	rechts	de	onderwijsspecifieke.	
De	kloof	daartussen	wordt	overbrugd	door	een	drietal	samenwerkingsverbanden.	Deze	van	origine	generieke	
tools	worden	méér	onderwijsspecifiek	door	de	manier	waarop	zij	door	een	partnerbedrijf	worden	aangepast	en	
ingezet	in	de	onderwijscontext.		

Over	de	analyse	–	content/administratie	as	zijn	de	tools	gelijkmatiger	verdeeld.	De	generieke	tools	zitten	
grotendeels	in	het	kwadrant	linksboven;	logisch,	want	hun	kernfunctionaliteit	is	het	bieden	van	data-analyse.	
Natuurlijk	bestaan	er	vele	tools	in	de	markt	die	wel	gericht	zijn	op	het	verwerken	van	data,	maar	minder	op	
analyse;	bijvoorbeeld	databases	of	warehouses,	of	tools	die	data	prepareren	voor	analyse.	Deze	bevinden	zich	
linksonder.	Paxata	en	Aletryx	zijn	hier	genoemd	als	voorbeelden.		

Aan	de	onderwijsspecifieke	kant	zijn	tools	te	vinden	met	uiteenlopende	mate	van	analyse.	Sommige	tools	
hebben	analyse	in	het	onderwijs	als	kernfunctionaliteit,	en	zitten	daarmee	meer	bovenaan	de	as.	Andere	tools	
bevatten	analyse	als	middel	voor	onderwijsdoelen,	en	vallen	daarmee	in	het	midden	van	de	as.	Ten	slotte	zijn	
er	de	tools	die	wel	enige	analysemogelijkheden	ondersteunen,	maar	voornamelijk	gericht	zijn	op	content	of	
administratie	van	data.		

Door	de	verschillende	tools	op	deze	manier	een	plek	te	geven	op	een	assenstelsel,	wordt	vanzelf	een	clustering	
in	de	tools	zichtbaar.	In	het	volgende	hoofdstuk	gaan	we	verder	in	op	de	kenmerken	en	bijzonderheden	van	
ieder	cluster.		
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Figuur	4.	Globale	clustering	tools.	
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4 Clusters	van	tools	
In	het	vorige	hoofdstuk	zagen	we	dat	er	vier	clusters	zijn	van	tools	met	vergelijkbare	kenmerken.	In	dit	
hoofdstuk	gaan	we	verder	in	op	deze	clusters.	Hierbij	is	gebruik	gemaakt	van	de	volgende	analyseaspecten.		

	

	

4.1 BUSINESS	INTELLIGENCE		

Van	de	software	die	is	geselecteerd	in	de	long-list	
vallen	de	volgende	tools	onder	deze	categorie:	IBM	
Cognos/Watson,	Thoughtspot,	Salesforce,	SAS,	Power	
BI	en	Tableau.	Al	deze	tools	hebben	
gemeenschappelijk	dat	ze	zeer	breed	inzetbaar	zijn	
voor	het	uitvoeren	van	analyses	en	visualisaties.	
Hoewel	er	wel	verschillen	bestaan	tussen	de	
verschillende	tools,	bieden	ze	allemaal	dezelfde	
basisfunctionaliteit:	van	het	integreren	met	een	breed	scala	aan	databronnen,	het	combineren	van	data	uit	
deze	verschillende	bronnen,	het	maken	van	analyses	over	de	data	tot	het	maken	van	delen	van	visualisaties.	De	
tools	kunnen	zich	vooral	van	elkaar	onderscheiden	op	gebied	van	gebruiksvriendelijkheid	voor	niet-experts,	de	
prijsstelling,	complexiteit	van	analyses	en	voorspellingen	en	de	aantrekkelijkheid	van	de	visualisaties.		

Omdat	de	tools	in	deze	categorie	zeer	generiek	inzetbaar	zijn,	is	er	
nog	altijd	veel	maatwerk	vereist	voordat	het	inzetbaar	is	voor	het	
onderwijs.	De	mogelijkheden	hiertoe	liggen	op	dit	moment	vooral	in	
de	secundaire	managementprocessen,	bijvoorbeeld	in	het	inzicht	
verkrijgen	in	onderwijsprestaties	van	een	school.	Het	maatwerk	
bestaat	er	in	eerste	instantie	uit	dat	er	koppelingen	moeten	worden	gerealiseerd	tussen	de	
administratiesystemen	die	nu	al	in	gebruik	zijn	bij	de	scholen	en	de	analysetool.	Een	voorbeeld	hiervan	is	
Infotopics	die	al	verschillende	koppelingen	(stekkers)	heeft	gerealiseerd	met	Tableau.	Daarna	wordt	de	BI-tool	
ofwel	gebruikt	als	onderdeel	van	een	breder	pakket,	zoals	TIG	gebruik	maakt	van	de	visualisaties	van	Qlik	in	
MMP,	of	de	tool	wordt	gebruikt	door	een	specialist	om	een	school	te	adviseren.	

Door	de	toenemende	gebruiksvriendelijkheid	van	BI-tools	zou	het	inmiddels	ook	mogelijk	moeten	zijn	om	niet-
experts	zinvol	gebruik	te	laten	maken	van	de	mogelijkheden	van	data-analyse.	Een	voorbeeld	hiervan	is	een	
leraar,	die	zelf	de	presentaties	van	zijn	leerlingen	kan	analyseren.	Waar	BI-tools	eerst	vooral	op	macro-	en	
mesoniveau	werden	ingezet,	is	het	inmiddels	ook	mogelijk	om	analyses	uit	te	voeren	op	het	niveau	van	een	

Uitermate	krachtig	maar	
met	veel	maatwerk	
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individuele	leerling	(micro).	Waar	de	tools	eerst	hoofdzakelijk	werden	ingezet	in	het	MBO,	zien	we	dit	in	
toenemende	mate	ook	in	het	VO	en	voorzien	we	een	toename	in	het	gebruik	bij	PO.	

Het	prijsmodel	van	de	verschillende	BI-tools	is	veelal	een	vast	bedrag	per	maand	per	gebruiker	die	analyses	
uitvoert	en	visualisaties	maakt.	Het	delen	van	analyses	met	andere	(niet	betalende)	gebruikers	is	veelal	gratis	
via	een	website	of	app.	De	aanbieders	hebben	soms	een	gratis	versie	met	beperkingen,	waardoor	er	niet	altijd	
betaald	hoeft	te	worden.	Microsoft	valt	nog	op	vanwege	de	zeer	scherpe	prijsstelling	van	Power	BI.	

Ten	opzichte	van	andere	categorieën	tools	valt	op	dat	de	technologische	ontwikkelingen	van	BI-tools	zeer	snel	
gaan.	Er	wordt	veel	geïnvesteerd	in	het	analyseren	van	ongestructureerde	data	(teksten),	waardoor	grote	
hoeveelheden	data	kunnen	worden	geanalyseerd	die	nu	nog	niet	geanalyseerd	kan	worden.	Ook	groeien	de	
mogelijkheden	om	vragen	te	stellen	in	natuurlijke	taal	(Natural	Language	Querying),	waarna	de	juiste	grafiek	
wordt	getoond	aan	de	hand	van	de	beschikbare	data,	of	er	ook	in	natuurlijke	taal	een	antwoord	wordt	
geformuleerd.	In	toenemende	mate	wordt	gebruik	gemaakt	van	kunstmatige	intelligentie	(AI)	om	behalve	
analyses	ook	voorspellingen	te	doen.	Een	andere	mogelijkheid	om	AI	in	te	zetten	is	bij	het	automatisch	vinden	
van	verbanden	binnen	de	dataset.	

Use	case	

Macaw	baseert	haar	onderwijs	oplossingen	volledig	op	technologie	van	Microsoft.	Hier	uitgelicht	is	het	Data	
Platform	Onderwijs	(DPO)	dat	gebruik	maakt	van	Microsoft	Power	BI	voor	krachtige	analyse	en	visualisatie	van	
data.	Het	DPO	wordt	ook	aangeboden	als	module	van	EduArte,	het	leerling	administratiesysteem	van	Educus,	
gericht	is	op	het	MBO.	Macaw	levert	het	DPO	as-a-service	aan	diverse	instellingen	in	het	MBO,	zoals	het	
Friesland	college	en	Zadkine.	

DPO	biedt	zowel	stuurinformatie	op	basis	van	verschillende	kritieke	prestatie	indicatoren	als	inzicht	in	
gedetailleerdere	informatie	die	hiervan	de	grondslag	is.	Er	kunnen	bijvoorbeeld	analyses	worden	uitgevoerd	
over	toets-	en	examenresultaten	van	leerlingen,	aan-	en	afwezigheid	en	een	tal	van	andere	indicatoren	
onderverdeeld	over	een	totaal	van	14	thema’s.	

	

Figuur	5:	Een	van	de	use	cases	waarvoor	de	oplossingen	van	Macaw	kunnen	worden	ingezet,	is	het	analyseren	van	het	
instroomproces.	Het	dashboard	geeft	zicht	op	trends	in	het	instroomproces.	Hierdoor	profiteren	onderwijsinstellingen	van	
een	betere	prognose	van	het	aantal	studenten	wat	zij	kunnen	verwachten	in	de	komende	jaren.		

Een	recente	toevoeging	aan	het	thema	rendementen,	waarin	analyses	van	de	resultaten	van	leerlingen	worden	
gedaan,	is	de	indicator	startersresultaat.	Deze	indicator	is	erop	gericht	om	inzicht	te	verkrijgen	in	de	resultaten	
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van	eerstejaarsstudenten.	Dit	is	grofweg	een	onderverdeling	in	drie	groepen:	studenten	kunnen	een	diploma	
halen,	ze	kunnen	hun	opleiding	vervolgen,	of	ze	stoppen	zonder	resultaat.	Deze	indicator	laat	trends	zien	in	de	
verhoudingen	tussen	deze	groepen	en	maakt	aan	de	hand	van	andere	data	ook	inzichtelijk	waarom	een	student	
in	een	bepaalde	categorie	valt.	

	

Figuur	6:	Het	dashboard	rondom	de	indicator	startersresultaat	laat	het	risico	zien	op	het	niet	behalen	van	het	jaarresultaat.	
De	studenten	met	een	hoog	risico	staan	in	het	overzicht	onderaan	de	pagina.	Daar	is	meteen	te	zien	wat	hun	gemiddelde	
cijfer	en	mate	van	afwezigheid	is.		

Deze	indicator	kan	worden	weergeven	als	en	standaard	dashboard	of	rapportage	op	Power	BI,	maar	
instellingen	kunnen	ook	een	eigen	invulling	geven	in	samenstelling	hiervan.	

4.2 LEARNING	ANALYTICS		

De	Learning	Analytics	cluster	van	tools	bestaat	uit	
CumLaude,	Leeruniek,	FocusPO,	Qlick/TIG	en	
Brightcenter.	Deze	tools	hebben	een	grote	focus	op	
het	analyseren	van	data,	maar	zijn	daarin	wel	
specifiek	op	het	onderwijs	gericht.	De	learning	
analytics	tools	onderscheiden	zich	van	de	
administratiesystemen,	doordat	deze	tools	niet	de	
autoritieve	bron	van	de	data	zijn,	maar	slechts	de	data	gebruiken	voor	analyses.	Zij	bouwen	dus	voort	op	de	
administratiesystemen	en/of	andere	bronsystemen.	Dit	wordt	vaak	aangeduid	met	de	term	“third	party	
analytics”.	Doordat	deze	learning	analytics	tools	losgekoppeld	zijn	van	de	bronsystemen,	kunnen	zij	deze	
makkelijk	overstijgen	en	als	onafhankelijke	partij	meerdere	databronnen	gebruiken	en	combineren.		

Dit	maakt	de	learning	analytics	tools	over	het	algemeen	ook	redelijk	
flexibel.	Doordat	ze	met	verschillende	bronnen	kunnen	koppelen	
kunnen	ze	makkelijk	worden	geïntegreerd	in	de	bestaande	systemen	
en	informatie	infrastructuur	die	een	school	gebruikt.	Zo	ontstaat	
een	architectuur,	waarin	de	learning	analytics	tools	bij	uitstek	de	rol	
van	‘integrators’	verzorgen;	de	tool	die	de	verschillende	datastromen	integreert,	door	te	koppelen	met	
verschillende	bronnen	en	mogelijk	afnemers.	Om	deze	integratie	mogelijk	te	maken,	worden	standaarden	zoals	
ROSA,	HORA	of	Triple	A	veelvuldig	gebruikt	door	deze	tools.		

Volwassen	management	
ondersteuning	
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De	waarde	van	de	learning	analytics	tools	zit	vooral	in	de	verbetering	van	de	onderwijskwaliteit,	voor	een	hele	
instelling.	Data	kan	makkelijk	worden	geaggregeerd	op	macroniveau	(hele	school	/	instelling)	of	meso	niveau	
(bijvoorbeeld	een	klas,	jaarlaag,	etc).	Dit	maakt	dat	deze	tools	voornamelijk	worden	ingezet	in	
managementprocessen	(secundaire	processen).	De	typische	gebruikers	zijn	dan	ook	bestuurders,	
kwaliteitszorgmedewerkers	en	ondersteunend	personeel	(o.a.	in	kwaliteitszorg	of	beleid).	Daarnaast	is	het	
mogelijk	om	met	deze	tools	in	te	zoomen	op	een	individuele	leerling	(micro	niveau).	Dit	maakt	dat	de	learning	
analytics	tools	ook	steeds	meer	door	docenten	in	het	primaire	proces	gebruikt	worden.		

Het	prijsmodel	van	de	learning	analytics	tools	verschilt.	Sommige	partijen	hanteren	een	vaste	jaarprijs,	anderen	
een	prijs	per	leerling.	In	die	zin	verschillen	ze	van	de	BI	tools,	die	voornamelijk	een	prijs	per	gebruiker	(i.e.	de	
maker	van	de	analyses)	hanteren.		

Use	case	

Leeruniek	biedt	een	third-party	analytics	tool	voor	het	PO.	Daarmee	zijn	zij	onafhankelijk	van	methodes	of	
administratiesystemen.	Leeruniek	gebruikt	data	uit	deze	bronsystemen	om	hun	analyses	te	doen.	Daarin	zit	
een	grote	kracht.		

Een	van	de	instellingen	die	gebruik	maakt	van	Leeruniek	is	Stichting	Klasse,	een	stichting	die	zeventien	PO-
scholen	aanstuurt.	Bestuurder	Frank	Tigges	geeft	aan	hoe	Leeruniek	in	hun	behoeften	voorziet.	Enkele	jaren	
geleden	is	Stichting	Klasse	begonnen	met	het	vastleggen	van	datastomen.	Al	gauw	bleek	dat	veel	van	de	tools	
die	gebruikt	worden	een	eigen	dashboard	bieden,	maar	dat	dit	dus	nog	steeds	geen	compleet	overzicht	biedt.	
De	verschillende	datastomen	blijven	parallel	aan	elkaar	bestaan.	Hier	heeft	Leeruniek	de	oplossing	voor	
geboden.	In	Leeruniek	worden	de	verschillende	datastomen	inzichtelijk	gemaakt	en	geïntegreerd.		

De	samenwerking	tussen	stichting	Klasse	en	Leeruniek	is	een	versnellingsvraag	geweest	van	Kennisnet.	
Zodoende	is	deze	use	case	zeer	uitgebreid	beschreven	in	de	rapporten	over	de	versnellingsvraag	(Kennisnet,	
2016).	

4.3 ADAPTIVE	LEARNING		EN	DIGITAAL	TOETSEN	

Tools	voor	adaptive	learning	en	digitaal	toetsen	
vormen	samen	een	cluster.	Adaptive	learning	
en	digitaal	toetsen	delen	vele	functionaliteiten	
en	eigenschappen,	maar	de	nuance	verschilt.	
Adaptief	leren	is	gericht	op	nieuwe	leerstof	
aanleren,	ermee	oefenen,	en	formatief	
toetsen.	Digitaal	toetsen	is	(meer)	gericht	op	
summatief	toetsen.	Tools	die	in	deze	cluster	vallen	zijn	Moodle,	Oefenweb,	Altschool,	Snappet,	Gradescope,	
Momento	en	Aleks.	Kenmerkend	aan	dit	cluster	is	dat	de	tools	zeer	specifiek	op	het	primaire	onderwijsproces	
gericht	zijn.	Data-analyse	is	in	eerste	instantie	een	middel	om	de	leerling	beter	te	laten	leren,	en	pas	in	tweede	
instantie	een	middel	voor	bijvoorbeeld	rapportage	of	kwaliteitszorg.	Dat	betekent	dat	de	data	die	gegenereerd	
wordt	in	een	adaptieve	leeromgeving	direct	weer	gebruikt	wordt	om	die	omgeving	aan	te	passen.	Dit	wordt	
ook	wel	‘embedded	analytics’	genoemd	en	staat	tegenover	‘extracted	analytics’	waarbij	de	data	uit	het	
systeem	gehaald	wordt	en	wordt	geanalyseerd	los	van	de	context	waarin	het	gegenereerd	is.	Ook	digitaal	
toetsen	kan	adaptief	zijn,	maar	dit	is	niet	per	definitie	zo.		

De	waarde	van	adaptive	learning	en	digitaal	toetsen	zit	
voornamelijk	in	het	bieden	van	gepersonaliseerd	onderwijs.	Zoals	
gezegd,	in	het	primaire	proces	dus,	in	tegenstelling	tot	de	andere	
clusters	van	tools	die	vooralsnog	hun	waarde	in	het	secundaire	
managementproces	hebben.		

De	typische	gebruiker	van	adaptief	leren	en	digitaal	toetsen	tools	
is	dan	ook	de	docent.	Deze	bereidt	toetsen	of	oefeningen	voor	en	krijgt	inzicht	in	de	prestaties	van	de	
leerlingen.	Daarnaast	interacteren	ook	leerlingen	direct	met	deze	systemen;	zij	maken	immers	de	toetsen	en	
opdrachten.		

Beperkte	adoptie	
Grote	potentie	

Gesloten	systemen	
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Hierboven	is	al	genoemd	dat	de	tools	voor	adaptive	learning	en	digitaal	toetsen	data	genereren	die	direct	weer	
door	deze	systemen	zelf	gebruikt	wordt.	Dit	betekent	dat	zulke	tools	hun	eigen	bron	van	data	zijn.	Als	zij	al	
koppelen	met	andere	systemen	is	dat	niet	om	data	te	importeren,	maar	te	exporteren.	Echter	de	tools	in	dit	
cluster	zijn	vooralsnog	opzichzelfstaande	systemen;	er	is	weinig	tot	geen	inbedding	met	andere	systemen.	Dit	
betekent	ironisch	genoeg	dat	deze	tools,	die	zich	volledig	aanpassen	aan	een	individuele	leerling,	moeilijk	aan	
te	passen	zijn	aan	bestaande	systemen	op	een	school.	Dat	is	een	nadeel,	omdat	data	uit	adaptive	learning	tools	
niet	makkelijk	gebruikt	kan	worden	voor	aggregatie	en	analyse	(bijvoorbeeld	met	learning	analytics	tools).	Het	
zou	ook	een	voordeel	kunnen	zijn.	Juist	omdat	deze	tools	los	staan	van	systemen	van	de	school	en	veelal	cloud-
gebaseerd	zijn,	is	het	voor	een	leerling	heel	makkelijk	om	er	op	eigen	initiatief	buiten	school	gebruik	van	te	
maken.	Zo	heeft	bijvoorbeeld	de	tool	Squla	zich	gericht	op	extra	curriculair	leren	van	PO-leerlingen,	waarbij	
ouders	dashboards	met	voortgang	kunnen	bekijken.		

Het	kostenmodel	van	adaptive	learning	en	digitaal	toetsen	tools	is	meestal	een	prijs	per	leerling.		

Use	case	

ALEKS	is	een	adaptieve	leeromgeving	voor	wiskundige	vakken,	ontwikkeld	door	educatieve	uitgever	McGraw-
Hill.	Er	zijn	vakken	voor	PO	tot	en	met	WO	(volgens	Amerikaans	systeem),	maar	vooralsnog	wordt	ALEKS	in	
Nederland	vooral	in	het	hoger	onderwijs	gebruikt.		

Op	Avans	Hogescholen	wordt	ALEKS	gebruikt	om	de	studenten	voor	te	bereiden	op	de	colleges	wiskunde.	De	
docent	zet	in	ALEKS	een	huiswerkopdracht	klaar,	waarmee	de	studenten	bepaalde	wiskundige	onderwerpen	
thuis	leren.	Door	de	combinatie	van	het	aanleren	van	onderwerpen	(inclusief	benodigde	uitleg),	oefenen	met	
de	stof,	en	regelmatige	toetsing	op	alle	eerder	geleerde	onderwerpen,	kan	de	docent	er	op	vertrouwen	dat	de	
studenten	die	de	opdracht	hebben	afgerond,	het	onderwerp	ook	echt	begrijpen.	In	de	colleges	hoeft	
vervolgens	minder	tot	vrijwel	geen	tijd	besteed	te	worden	aan	het	uitleggen	van	deze	onderwerpen.	In	plaats	
daarvan	is	er	ruimte	voor	individuele	vragen	en	praktische	opdrachten	waarmee	de	toepassing	van	de	
wiskunde	duidelijk	wordt	gemaakt.		

Voor	de	docent	is	een	dashboard	beschikbaar	met	zeer	uitgebreide	overzichten.	Een	docent	kan	overzichten	op	
niveau	van	de	leerling,	de	klas,	of	de	gehele	school/instelling.	Er	kan	zeer	diep	ingezoomd	worden	op	het	
individuele	leergedrag	van	een	leerling;	zelfs	per	vraag	die	ALEKS	de	leerling	voor	legt	kan	het	gegeven	
antwoord	bekeken	worden.	Bij	Avans	worden	echter	de	overzichten	op	klas	niveau	het	meest	gebruikt.	
Daarmee	ziet	de	docent	in	één	oogopslag	de	voortgang	van	de	leerling	in	het	maken	van	de	opdracht,	en	
daarmee	dus	ook	het	succes	in	het	leren	van	een	nieuw	onderwerp.		

4.4 ADMINISTRATIESYSTEMEN	

Ten	slotte	onderscheiden	we	het	cluster	van	
administratiesystemen.	Onder	deze	categorie	vallen	tools	
zoals	Blackboard,	ParnasSys,	EduArte,	Magister		en	SOMtoday.	
Deze	systemen	fungeren	als	leerlingadministratiesysteem,	
leerlingvolgsysteem	en	soms	ook	als	elektronische	
leeromgeving.	De	term	‘administratiesysteem’	doet	wellicht	
onrecht	aan	de	functionaliteiten	van	deze,	vaak	zeer	
uitgebreide,	systemen.	Echter	duidt	deze	wel	het	beste	het	verschil	aan	met	de	andere	clusters	van	tools.		

Omdat	de	administratiesystemen	niet	in	eerste	plaats	op	data-analyse	gericht	zijn,	vallen	zij	buiten	de	scope	
van	dit	onderzoek.	Een	grote	kanttekening	daarbij	is	echter	dat	de	aanbieders	van	deze	systemen	wel	volop	
bezig	zijn	met	innovaties	rondom	data-analyse.	Juist	omdat	deze	administratiesystemen	al	langere	tijd	op	
vrijwel	elke	school	worden	gebruikt,	zal	de	impact	van	nieuwe	ontwikkelingen	rondom	deze	systemen	groot	
zijn.		
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5 Impact	van	data-analyse	tooling	
5.1 ANALYSE	

We	hebben	een	overzicht	gegeven	van	tools	en	hun	sterktes	en	zwaktes.	Wat	kunnen	deze	tools	gaan	
betekenen	in	het	onderwijsveld?	Veranderen	ze	de	dienstverlening,	of	de	toegevoegde	waarde?	Of	
ondersteunen	ze	vooral	secundaire	processen?	Om	die	vraag	goed	te	kunnen	beantwoorden	schetsen	we	
eerste	de	essentie	van	een	onderwijsinstelling.	We	
doen	dat	aan	de	hand	van	het	bedrijfsmodel	canvas	
van	een	onderwijsorganisatie	(zie	kader	voor	
toelichting	en	Figuur	7	op	de	volgende	pagina	voor	
invulling).	

Een	onderwijsinstelling	is	er	primair	om	goed	
onderwijs	te	verzorgen	aan	leerlingen.	Als	bij	de	
leerlingen	ook	de	ouders	betrekt,	zou	je	kunnen	
zeggen	dat	een	goede	opleiding	het	resultaat	is.	In	
groeiende	mate	denken	leerlingen	en	ouders	
daarbij	opbrengstgericht:	wat	levert	het	ons	op.	De	
relatie	tussen	de	instelling	en	de	leerling	en	ouders	
is	persoonlijk,	deels	ook	digitaal	ondersteund.	
Tegelijk	is	er	beperkt	iets	te	kiezen:	een	leerling	
moet	onderwijs	volgen	in	het	PO	en	VO.	In	het	MBO	
zijn	ook	werkgevers	klanten.	Aan	hen	levert	een	
MBO-instelling	uiteindelijk	vakmensen.	Je	zou	
OC&W	in	haar	rol	als	stelselverantwoordelijke	en	
financier	ook	als	klant	kunnen	zien;	goede	
opleidingen	is	dan	de	bijbehorende	dienst.	

Het	contact	tussen	de	school	en	de	leerlingen	loopt	
via	de	school,	de	klas.	De	docent	speelt	daarin	een	
belangrijke	rol.	Ook	het	materiaal	dat	de	leerling	
gebruikt	(digital	of	fysiek)	en	de	leeromgeving	zijn	
kanalen.		

Een	school	of	instelling	voert	een	breed	scala	aan	
activiteiten	uit	om	tot	goed	onderwijs	te	komen.	In	
de	referentiearchitectuur	onderwijs	(ROSA)	worden	de	volgende	functies	benoemd:	onderwijsverzorging,	
vaststellen	aanbod,	waarborgen	kwaliteit,	beheer	informatie,	begeleiding	en	verantwoording.	Daarnaast	spelen	
ook	werving/marketing	en	voeren	onderwijsinstellingen	zorgactiviteiten	uit	(zeker	op	het	MBO).	Om	die	taken	
goed	uit	te	voeren	beschikt	een	onderwijsinstelling	over	gekwalificeerde	docenten,	faciliteiten	(gebouwen,	
terreinen,	labs	etc.),	lesmethodes	(van	uitgevers	en	zelf	ontwikkeld),	ondersteunende	ICT-systemen	en	
leerlingen	om	op	te	leiden.	

Het	onderwijsveld	is	een	complex	geheel	aan	actoren;	dat	zie	je	terug	in	de	partners	van	een	
onderwijsinstelling.	Voor	het	onderwijsmateriaal	zijn	de	uitgever	en	de	distributeurs	belangrijke	partners.	In	
Nederland	zijn	ongeveer	40	educatieve	uitgevers,	waarvan	de	grote	vier	80	procent	marktaandeel	hebben	
(PIANOo	2016).	Er	zijn	2	grote	distributeurs	die	meer	dan	95%	marktaandeel	hebben	(in	ieder	geval	in	het	VO).	
Andere	partners	zijn	DUO	en	OC&W	(aan-	en	toeleveren	van	cijfers	en	diploma’s),	werkgevers	(denk	ook	aan	
sterke	samenwerking	in	beroepsopleidingen,	eigen	opleidingen	grote	werkgevers),	gemeenten	(voor	MBO	
niveau	1)	en	de	onderwijsinstellingen	waar	leerlingen	vandaan	komen	of	naar	toe	stromen.		

Financiering	gaat	primair	via	de	prestatiegerichte	bekostiging	vanuit	OC&W.	Daarnaast	is	de	ouderbijdrage	
relevant	(omvang	varieert	in	schooltype)	en	heeft	het	MBO	in	de	agrosector	ook	profijt	van	subsidies	van	het	
ministerie	van	economische	zaken,	waar	ook	landbouw	onder	valt.	Kosten	zitten	primair	in	de	mensen	

Het	bedrijfsmodel	canvas	helpt	om	je	bedrijfsmodel	te	visualiseren	
(Osterwalder	&	Pigneur).	Hiermee	beschrijf	je	hoe	jouw	bedrijf	waarde	
creëert,	levert	en	vangt.	Met	het	canvas	is	het	gemakkelijk	om	over	het	
bedrijfsmodel	te	discussiëren	met	anderen.	Het	canvas	bestaat	uit	negen	
blokken:	
Klantsegmenten:	beschrijft	de	groepen	met	mensen	of	organisaties	die	
je	wilt	bereiken	en	bedienen.	Wie	zijn	je	meest	belangrijke	klanten?	Voor	
wie	ben	je	waarde	aan	het	creëren?		
Waarde	&	diensten:	beschrijft	de	producten	en/of	diensten	die	waarde	
creëren	voor	je	klant.	Waarom	zou	een	klant	voor	jouw	bedrijf	kiezen?	
Welke	producten/diensten	worden	aangeboden?		
Klantrelaties:	beschrijft	de	relatie	met	de	klant;	relaties	kunnen	variëren	
van	persoonlijk	tot	geautomatiseerd.	Hoe	persoonlijk	is	de	klantrelatie?	
Hoe	bind	je	de	klant	aan	je	bedrijf?		
Kanalen:	beschrijft	hoe	je	de	klant	bereikt	om	waarde	te	leveren.	Hoe	
bereikt	je	bedrijf	de	klant?	Welke	communicatie-,	distributie-	en	
verkoopkanalen	worden	er	gebruikt?		
Opbrengstenstructuur:	beschrijft	hoe	je	bedrijf	zijn	inkomsten	verkrijgt.	
Op	welke	manier	betaald	de	klant?	Voor	wat	betaald	de	klant?		
Kernresources:	beschrijft	de	meest	belangrijke	middelen/bezittingen	van	
het	bedrijf.	Resources	kunnen	fysiek,	financieel,	intellectueel	of	
menselijk	zijn.	Welke	resources	zijn	nodig	om	het	bedrijf	draaiende	te	
houden?	
Kernactiviteiten:	beschrijft	de	meest	belangrijke	activiteiten	die	je	
bedrijf	moet	doen.	Welke	activiteiten	zijn	belangrijk	om	de	klantrelatie	
te	onderhouden,	waarde	te	creëren,	of	distributiekanalen	te	
organiseren?		
Kernpartners:	beschrijft	de	leveranciers	en	partners	van	wie	je	bedrijf	
afhankelijk	is.	Welke	partners	voeren	activiteiten	voor	jouw	bedrijf	uit?	
Welke	leveranciers	leveren	er	resources?		
Kostenstructuur:	beschrijft	de	kosten	die	worden	gemaakt	om	het	bedrijf	
draaiende	te	houden.	Wat	kosten	de	resources?	Wat	kosten	de	
activiteiten	die	jouw	bedrijf	uitvoert?		
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(docenten,	overig	personeel),	de	faciliteiten	en	de	materialen	of	leermiddelen.	Ook	marketing	is	een	
kostenpost.	

	

Figuur	7.	Bedrijfsmodel	van	een	onderwijsinstelling.	

De	ontwikkelingen	in	data-analyse	tooling	kunnen	op	een	groot	aantal	onderdelen	van	een	onderwijsinstelling	
inwerken	en	dat	kan	positief,	negatief	of	ambigue	zijn	(Figuur	8).	Op	meso/macroniveau	kan	het	de	relatie	met	
het	ministerie	van	OC&W	beïnvloeden.	Met	data-analyse	tools	kan	rapportage	over	prestaties	eenvoudiger	
plaatsvinden.	Op	zich	is	dat	een	onderdeel	dat	al	goed	ontwikkeld	is.	Bij	verfijndere	sturing,	of	rapportage	op	
andere	KPI’s,	is	het	van	vitaal	belang	dat	de	interpretatie	van	de	informatie	correct	gebeurd.	Daarin	zal	de	
sector	nog	moeten	groeien;	de	relatie	met	het	ministerie	in	dit	opzicht	is	ambivalent.	

De	relatie	tussen	de	onderwijsinstelling	en	de	leerlingen	kan	door	tooling	nog	persoonlijker	worden:	digitaal	en	
persoonlijk	zijn	geen	tegenstellingen.	Nu	is	het	voor	een	docent	of	begeleider	uitermate	moeilijk	om	op	
contactmomenten	de	juiste	informatie	bij	de	hand	te	hebben.	Data-analyse	tools	kunnen	dit	vereenvoudigen.	

	

Figuur	8.	Impact	data-analysetooling	op	onderwijsinstelling	-	globaal.	

Bij	de	kernactiviteiten	heeft	tooling	impact	op	de	onderwijsverzorging	(betere	sturing	mogelijk),	het	
waarborgen	van	de	kwaliteit,	de	begeleiding	en	de	verantwoording.	Met	name	in	de	snelle	sturing	op	kwaliteit	
liggen	kansen.	Het	aanbieden	van	informatie	op	zich	is	daarbij	niet	voldoende:	de	docent/begeleider	moet	
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leren	omgaan	met	de	extra	informatie	en	het	lezen	ervan.	De	onderwijscultuur	is	nu	nog	niet	zo	dat	het	gebruik	
van	data-analyse	en	big	data	breed	geaccepteerd	wordt.	Dit	kan	adoptie	in	de	weg	staan.	Door	de	eerste	
toepassingen	“klein”	te	houden,	met	duidelijk	zicht	op	de	meerwaarde,	kan	de	adoptie	stapsgewijs	worden	
bevorderd.	

Nadrukkelijk	heeft	de	ontwikkeling	van	data-analyse	tooling	gevolgen	voor	de	onderliggende	administratieve	
systemen.	Deze	zullen	sterker	in	staat	moeten	zijn	toegang	te	geven	tot	de	gegevens	of	zich	moeten	
ontwikkelen	in	de	richting	van	de	data-analyse	tools.	Dat	geldt	ook	voor	de	data	die	wordt	gegenereerd	in	de	
digitale	leermiddelen:	ook	deze	zal	ontsloten	moeten	worden	om	data-analyse	echt	mogelijk	te	maken.	De	
structuur	van	de	markt,	met	dominante	uitgevers	en	distributeurs,	versnelt	deze	ontwikkeling	vooralsnog	niet.		

5.2 TOEPASSINGEN	OP	KORTE	EN	MIDDELLANGE	TERMIJN	

Als	we	mogelijkheden	van	de	data-analyse	tools	en	de	wensen	vanuit	het	veld	met	elkaar	combineren,	zien	we	
een	aantal	kansen	op	kortere	en	middellange	termijn	ontstaan.	Belangrijke	vragen	vanuit	het	veld,	zoals	
besproken	in	paragraaf	2.2,	zijn	onder	meer:	

• Hoe	voorkomen	we	dat	data	een	afrekenmiddel	wordt?	
• Hoe	kunnen	we	verschillende	datastromen	beter	met	elkaar	combineren	(methodegebonden	data)?	
• Hoe	verbeteren	we	de	kwaliteit	van	de	data?	
• Hoe	kunnen	we	aan	de	slag	met	data-analyse	en	sturing	op	microniveau	(met	name	VO	en	MBO)?	

Op	korte-termijn	kan	data-analyse	tooling	worden	ingezet	om	de	juiste	informatie	ter	beschikking	te	stellen	aan	
de	begeleiders/docenten.	Dit	betekent	dat	informatie	in	de	leerlingvolgsystemen	en	digitale	leeromgevingen	
ontsloten	moet	worden	naar	een	bredere	doelgroep.	Openheid	van	onderliggende	systemen	is	een	vereist,	
integratie	van	informatie	belangrijker	dan	analyse.	Gevolg	hiervan	is	dat	de	effectiviteit	van	de	begeleiding	
enorm	kan	worden	versterkt.		

Een	verdere	stap	zou	de	inrichting	van	een	dashboard	op	microniveau	(leerling/klas)	kunnen	zijn.	Dit	kan	een	
begeleider	of	docent	in	staat	stellen	om	zijn	beperkte	tijd	effectief	in	te	zetten	om	de	begeleiding	te	sturen	op	
die	interventies	die	het	meest	kansrijk	zijn	voor	de	groep.	Op	basis	van	profiel	van	de	leerling,	prestaties,	
context	(inclusief	mogelijk	de	sociale	context)	is	een	dergelijke	analyse	te	maken.		

	

Figuur	9.	Dynamisch	groepsdashboard	-	fictief.	

Bovenstaande	figuur	schetst	hoe	zoiets	zou	kunnen	werken.	Per	leerling	wordt	aangegeven	waar	hij	of	zij	staat	
(groen	–	gaat	eindtermen	halen,	rood	–	vrijwel	onmogelijk	eindtermen	te	halen)	en	hoe	de	ontwikkeling	is	
(groei	of	verminderde	prestaties,	tempo	verandering).	Inzet	van	begeleiding	zou	daarbij	gerichter	kunnen	
worden	ingezet	op	leerlingen	die	dreigen	naar	rood	te	gan,	of	waar	plotseling	grote	veranderingen	zichtbaar	
zijn.	Technisch	bieden	de	genoemde	business	intelligence	tools	deze	mogelijkheid,	zelfs	in	de	combinatie	van	
eigen	(school-)	data	en	externe	data.	Echter:	vaak	zijn	de	gegevens	in	de	eigen	systemen	beperkt	van	kwaliteit	
(zeker	daar	waar	het	om	ongestructureerde	data	gaat)	en	de	wenselijkheid	van	het	gebruik	van	andere	data	
verschilt.	Wil	je	social	media	gegevens	inzetten?	Wil	je	gebruik	maken	van	de	kenmerken	van	wijken	of	straten	
waar	een	leerling	woont?	Hoe	weeg	je	vrienden	en	relaties	hier	in	mee?	Met	andere	woorden,	techniek	kan	
hier	veel	realiseren,	maar	belangrijke	vragen	liggen	op	cultuur	en	visie	van	de	organisatie.	
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Op	een	vergelijkbare	manier	zoals	een	dashboard	als	hierboven	kan	werken	om	effectiever	te	sturen	op	
microniveau,	kan	data-analyse	ook	helpen	om	onbedoelde	segmentatie	van	leerlingen	te	voorkomen.	Analyses	
kunnen	feiten	van	aannames	onderscheiden,	waardoor	de	relatie	tussen	leerling	en	school	minder	persoonlijk	
worden,	in	de	zin	van	feitelijker.	Vooroordelen	over	afkomst,	context,	woonomgeving	etc.	kunnen	soms	leiden	
tot	een	aanpak	die	niet	de	juiste	is.	Analyses	kunnen	een	objectiverende	rol	spelen.	

Een	andere	belangrijke	wens	is	het	volgen	over	tijd	van	de	leerlingen,	ook	in	de	overgang	tussen	scholen.	Op	
deze	manier	kunnen	de	gevolgen	van	schoolkeuze-adviezen	worden	geanalyseerd,	kan	de	afnemende	
schoolbegeleiding	beter	inrichten	en	ziet	de	leverende	school	mogelijk	ook	de	doorontwikkeling	van	haar	
leerlingen.	Leeruniek	is	een	van	de	partijen	die	hier	al	mee	bezig	is.	Daarbij	spelen	vraagstukken	als	
standaardisatie	van	informatie	in	de	keten	en	de	privacy	in	de	keten.		

De	digitalisering	van	het	onderwijs	leidt	in	principe	tot	meer	beschikbare	informatie	over	leerlingen.	Om	
uiteindelijk	tot	krachtigere	analyses	te	kunnen	moet	die	informatie	wel	ontsloten	kunnen	worden.	Veel	
systemen	met	leeromgevingen	werken	nu	met	embedded	analytics:	de	data	maakt	onderdeel	uit	van	het	
platform	en	kan	daarbuiten	niet	worden	gebruikt.	Dat	zit	verdergaande	analyse	in	de	weg.	Hier	ligt	nadrukkelijk	
een	rol	voor	vraagbundeling	vanuit	het	onderwijsveld	en	standaardisatie.		

5.3 PRIVACY	EN	DATA-ANALYSE	–	WAT	VERANDERT	ER?	

Wanneer	het	gaat	over	data-analyse	in	het	onderwijs,	zal	dit	grotendeels	gaan	over	de	analyse	van	persoonlijke	
data.	Immers,	de	data	is	afkomstig	van	individuele	leerlingen.	Persoonlijke	data	is	alle	data	die	tot	een	individu	
herleid	kan	worden.	Dus	niet	alleen	iemands	naam,	geboortedatum	of	emailadres,	maar	ook	zijn	cijferlijst	voor	
het	vak	Frans,	of	een	serie	van	aantekeningen	over	hem	door	de	gymleraar.	Zulke	informatie	over	een	persoon	
is	persoonlijke	data	en	dient	op	de	juiste	zorgvuldige	manier	verwerkt	te	worden.		

“Bij	persoonsgegevens	gaat	het	om	alle	informatie	over	een	persoon.	Ook	gegevens	die	indirect	iets	over	
iemand	zeggen,	zijn	persoonsgegevens.”	Autoriteit	Persoonsgegevens2	

In	Nederland	geldt	hiervoor	de	Wet	Bescherming	Persoonsgegevens;	vanaf	mei	2018	wordt	deze	vervangen	
door	een	Europerse	wet,	de	Algemene	Verordening	Gegevensverwerking	(of	General	Data	Protection	
Regulation).	Afgaande	op	alleen	zo’n	wettekst	kan	het	nog	best	lastig	zijn	voor	een	schoolbestuur	of	docent	om	
te	snappen	wat	wel	en	niet	mag.	Kennisnet	heeft	verschillende	documenten	opgesteld	die	uitgebreid	ingaan	op	
privacy	en	het	verwerken	van	persoonlijke	data	door	onderwijsinstellingen3.		

In	dit	rapport	gaat	het	niet	alleen	over	het	opslaan,	bewaren,	inzien	en	bewerken	van	persoonlijke	gegevens	–	
allemaal	vormen	van	‘verwerken’	volgens	de	wet	–	maar	vooral	om	data-analyse.	Hoe	verandert	dit	de	situatie?	
Los	van	al	het	andere,	ook	het	analyseren	van	data	is	een	vorm	van	verwerken.	De	WBP/AVG	blijft	dus	gewoon	
gelden.	Wel	wordt	de	situatie	een	stuk	complexer,	wanneer	er	geavanceerde	data-analyse	wordt	toegepast.	
Algemeen	gesproken,	zijn	er	drie	dingen	die	kunnen	veranderen.		

De	eerste	verandering	gaat	simpelweg	over	de	hoeveelheid	data:	met	data-analyse	en	learning	analytics	komt	
veel	meer	data	kijken.	Over	iedere	leerling	is	veel	meer,	en	meer	gedetailleerde	data	beschikbaar.	Denk	
bijvoorbeeld	maar	aan	adaptieve	leersystemen.	Zo’n	systeem	verzamelt	iedere	seconde	gedetailleerde	data	
over	het	unieke	leergedrag	van	een	leerling:	hoe	lang	doet	een	leerling	over	een	vraag,	is	het	antwoord	juist,	
twijfelt	de	leerling,	waar	klikt	hij	op?	Deze	data	is	nodig	voor	een	leerervaring	die	perfect	aansluit	bij	de	
leerling.	Op	zichzelf	is	méér	data,	of	meer	gedetailleerde	data,	helemaal	geen	probleem.	Wel	kan	het	leiden	tot	
de	twee	onderstaande	veranderingen,	die	de	situatie	weer	compliceren.	

Een	tweede	verandering	is	dat	data-analyse	ervoor	kan	zorgen	dat	met	bestaande	data	nieuwe	inzichten	
worden	verkregen.	Data	die	op	zichzelf	niet	zo	bijzonder	wordt	geacht,	die	misschien	ook	al	decennialang	van	
leerlingen	wordt	vastgelegd,	kan	door	combineren	en	analyseren	nieuwe	inzichten	opleveren.	Stel	bijvoorbeeld	
dat	een	school	de	postcode	en	het	geslacht	van	een	leerling	opslaat.	Op	zich	niets	bijzonders.	Maar	als	ze	dit	
decennialang	doen,	en	ál	deze	data	gaan	analyseren,	zou	er	zomaar	kunnen	blijken	dat	de	combinatie	van	

																																																																				
2	Zie	deze	pagina	voor	een	uitgebreide	definitie:	https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-
privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens	
3	Bijvoorbeeld	de	brochures	‘Omgaan	met	data	in	het	onderwijs’	en	‘Privacy	in	10	stappen’	
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postcode	en	geslacht	een	correlatie	heeft	met	het	studiesucces.	Zulke	re-combinatie	en	analyse	kan	twee	
dingen	betekenen.	Ten	eerste:	de	inzichten,	verworven	uit	data-analyse,	worden	op	zichzelf	weer	
persoonsgegevens.	Bijvoorbeeld	de	succesindicatie	uit	het	bovenstaande	voorbeeld,	is	ook	informatie	over	een	
persoon.	Zo	blijven	er	nieuwe	persoonlijke	data	ontstaan,	die	allen	met	de	juiste	zorgvuldigheid	behandeld	
moeten	worden.	Ten	tweede:	de	nieuwe	inzichten,	die	door	data-analyse	ontstaan,	kunnen	ethische	gevolgen	
hebben	die	verder	gaan	dan	privacy	alleen.	De	voornaamste	zorg	is	dat	inzichten	uit	data-analyse	individuen	
onterecht	stigmatiseren.	De	succesindicatie	uit	ons	voorbeeld	is	niet	meer	dan	dat:	een	indicatie.	Maar	het	kan	
makkelijk	een	stempel	worden	waar	een	individuele	leerling	niet	meer	vanaf	komt.	Helemaal	dubieus	wordt	
het,	wanneer	algoritmes	zélf	beslissingen	mogen	gaan	nemen	op	basis	van	zulke	data-analyse	inzichten.	Een	
systeem	kan	bepalen	dat	het	geen	zin	heeft	een	leerling	bijles	te	geven,	omdat	zijn	succesindicatie	toch	te	laag	
is.	Om	te	voorkomen	dat	mensen	de	dupe	worden	van	beslissingen	die	genomen	zijn	zonder	menselijke	
tussenkomst,	is	hier	een	speciaal	recht	over	opgesteld	in	de	AVG	(“recht	van	bezwaar	op	geautomatiseerde	
individuele	besluitvorming”	art.	21	en	22).		

Een	derde	en	laatste	verandering	die	kan	plaatsvinden	door	geavanceerde	data-analyse	heeft	te	maken	met	
het	aggregeren	van	data.	Aggregeren	is	het	zodanig	verwerken,	dat	de	data	iets	zegt	over	een	groep,	maar	niet	
meer	te	herleiding	is	tot	data	over	individuen.	In	het	onderwijs	is	een	simpel	voorbeeld	van	aggregeren	het	
berekenen	van	het	gemiddelde	cijfer	van	de	hele	klas;	het	zegt	iets	over	de	hele	klas	en	maakt	klassen	
vergelijkbaar,	maar	uit	dat	gemiddelde	cijfer	is	niet	te	herleiden	welk	cijfer	een	bepaalde	leerling	scoorde.		

Aggregeren	wordt	voornamelijk	gedaan	met	anonieme	data.	Immers,	om	het	klasse-gemiddelde	te	berekenen,	
hoef	je	niet	we	weten	wie	welk	cijfer	haalde,	alleen	welke	cijfers	er	behaald	zijn.	Een	probleem	rondom	het	
aggregeren	van	anonieme	data	is	echter,	dat	wanneer	er	grote	hoeveelheden	data	zijn	uit	verschillende	
bronnen,	het	soms	toch	mogelijk	blijkt	data	weer	te	herleiden	tot	een	individu.	Dit	wordt	vaak	de-anonimisatie	
genoemd.		

Daarnaast	kan	geaggregeerde	data	soms	wel	iets	zeggen	over	een	ánder	persoon.	Bij	het	berekenen	van	het	
klasse-gemiddelde	kunnen	de	leerlingen	anoniem	blijven,	maar	het	cijfer	zegt	wél	iets	over	de	docent	die	het	
vak	geeft.	Op	verschillende	niveaus	van	aggregatie	zegt	de	data	weer	iets	over	iets/iemand	anders;	een	docent,	
vakgroep,	of	hele	school.	Dit	is	natuurlijk	ook	precies	waarvoor	het	aggregeren	bedoeld	is.	De	een	z’n	
geaggregeerde	data	is	de	ander	z’n	persoonlijke	data;	ook	hier	blijven	passende	maatregelen	dus	nodig.		

Drie	mogelijk	ingrijpende	veranderingen	dus.	Is	het	daarom	nodig	de	regels	rondom	datagebruik,	toestemming	
van	data-subjects,	bewerkersovereenkomsten	met	leveranciers,	en	alles	wat	er	bij	persoonlijke	data	komt	
kijken,	aan	te	passen?	Niet	per	se.	Hou	er	rekening	mee	dat	persoonlijke	data	mogelijk	persoonlijk	blijft,	ook	na	
analyse,	en	dat	er	juist	meer	persoonlijke	data	kan	ontstaan.	Wanneer	de	verwerking	van	al	deze	vormen	van	
persoonlijke	data	volgens	de	wet	gebeurt,	dan	zou	de	privacy	van	individuele	leerlingen	voldoende	beschermd	
moeten	zijn.		
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6 Conclusies	
De	vraag	naar	data-analyse	in	het	onderwijs	groeit.	Er	is	behoefte	om	de	schaarse	middelen	in	het	onderwijs	
(zoals	docenten	en	de	tijd	die	zij	hebben)	zo	effectief	mogelijk	in	te	zetten;	goede	ondersteuning	op	het	micro-
niveau	is	daarvoor	gewenst.	Data	kan	hier	hulp	bieden.	Daarnaast	is	de	longitudinale	analyse	van	de	prestaties	
van	de	student	gewenst	om	de	kwaliteit	van	begeleiding	of	de	juistheid	van	een	gegevens	schooladvies	te	
analyseren.	Beiden	zijn	nu	vrij	moeilijk.		

Tegelijkertijd	leven	er	grote	zorgen	over	misbruik	van	data	en	data-analyse,	bijvoorbeeld	door	het	Ministerie	
van	OCW.	Analyse	kan	leiden	tot	ongewenste	manieren	van	het	stimuleren	van	prestaties.	Daarnaast	is	er	een	
groeiende	vraag	naar	het	niet	alleen	analyseren	van	cognitieve	vaardigheden,	maar	ook	de	21ste	eeuwse	
vaardigheden.	Het	is	niet	vanzelfsprekend	hoe	vanuit	dit	perspectief	te	meten,	combineren	en	analyseren.	

	

Figuur	10.	SWOT	analyse	data-analyse	tooling	in	onderwijs.	

Om	aan	deze	vraag	te	kunnen	voldoen,	kunnen	data-analyse	tools	uitgroeien	naar	specifieke	onderwijsdata	
analyse-omgevingen.	Samenwerking	tussen	uitgevers	en	onderwijsinstellingen	kan	deze	ontwikkeling	
bespoedigen.	Ook	educatieve	content	systemen	(zoals	adaptive	learning	systemen)	zouden	zich	moeten	
openstellen	zodat	deze	data	ook	meegenomen	kan	worden	in	zulke	analyses.	Momenteel	zien	we	weinig	
bereidheid	om	systemen	open	te	stellen.	Het	feit	dat	generieke	BI	steeds	makkelijker	worden	om	te	gebruiker	
kan	de	vraag	naar	analyse	doen	toenemen,	en	daarmee	de	druk	opvoeren	om	data	aan	te	leveren.		

Tegelijkertijd	zien	we	algemene	administratiesystemen	voor	het	onderwijs	groeien	in	hun	analyse	
mogelijkheden.	De	ontwikkelingen	in	BI	tooling	echter	zijn	–	gegeven	de	aard	van	de	bedrijven	die	er	achter	
zitten	-		van	geheel	andere	aard	dan	de	relatief	trage	ontwikkelingen	in	onderwijsspecifieke	tooling.	Wederom	
is	het	openstellen	en	integreren	een	vooruitgang	om	ontwikkeling	te	versnellen.	

De	mogelijkheden	van	data-analyse	tools	zijn	substantieel.	De	vraag	is	duidelijk	en	de	mogelijkheden	die	tools	
aan	een	breed	publiek	bieden	groeien	snel.	Tools	worden	betaalbaar	en	goed	bruikbaar.	Gegeven	het	
groeiende	succes	in	het	hoger	onderwijs,	wordt	wijdverspreide	adoptie	van	data-analyse	in	het	MBO	verwacht	
in	de	komende	twee	tot	vijf	jaar,	gevolgd	door	adoptie	in	het	voortgezet	onderwijs.	In	het	primaire	onderwijs	
zijn	de	obstakels	voor	het	gebruik	van	data-analyse	substantiëler,	zeker	wat	besterft	het	opleiden	van	docenten	
en	besturen	in	het	effectief	gebruiken	van	tools	en	het	wegnemen	van	de	vele	extra	stappen	die	nu	nog	nodig	
zijn	om	data	te	integreren	en	naar	het	klaslokaal	te	brengen.		
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Appendix	A:	Overzicht	data-analyse	
tooling	
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Appendix	B.	Contactgegevens	
leveranciers	
	 	
Cum	Laude	 Naam:	SOMtoday	B.V.	
	 Website:	https://www.cumlaudevo.nl	en	https://www.som.today		
	 E-mail:	info@som.today	
	 Telefoon:	0570	768	111	
	 	
FocusPO	 Naam:	Focus	Onderwijs	BV	
	 Website:	www.focuspo.nl	
	 E-mail:	info@focuspo.nl	
	 Telefoon:	06-46217778	
	 	
IBM	Cognos	 Naam:	Axians	Performance	Solutions	B.V.	
	 Website:	https://www.axians.nl/business-analytics/		
	 E-mail:	max.vankasteren@axians.com	
	 Telefoon:	088	9889051	
	 	
Leeruniek	 Naam:	Leeruniek	
	 Website:	www.leeruniek.com	
	 Telefoon:	0610231920	
	 	
Microsoft	Power	BI	/	
Macaw	

Naam:	Macaw	

	 Website:	www.macaw.nl	
	 	
Qlik	/	The	
Implementation	Group	

Naam:	drs.	Maarten	van	der	Hoek	

	 Website:	www.tignl.eu	
	 E-mail:	m.vanderhoek@tignl.eu	 	
	 Telefoon:	030-2740626	
	 	
Tableau	 Naam:		Infotopics	
	 Website:	www.infotopics.nl	
	 E-mail:	salesdesk@infotopics.nl	
	 Telefoon:	0541-532010	
	 	
Gradescope	 Naam:	Gradescope	
	 Website:	www.gradescope.com	
	 E-mail:	help@gradescope.com	
	 	
Oefenweb	 Naam:	Oefenweb	B.V.	
	 Website:	www.oefenweb.nl	
	 E-mail:	info@oefenweb.nl		
	 Telefoon:	020-8969444	
	 	
SAS	 Naam:	SAS	
	 Website:	https://www.sas.com/nl_nl/home.html	
	 E-mail:	jelle.brouwer@sas.com	
	 Telefoon:	06	34591121	
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Parnassys	 Naam:	ParnasSys	
	 Website:	www.parnassys.nl	
	 E-mail:	relatiebeheer@parnassys.nl	
	 Telefoon:	0570	572290	
	 	
Momento	 Naam:	Heutink	Primair	Onderwijs	
	 Website:	www.heutink.nl		
	 E-mail:	g.smits@heutink.nl	
	 Telefoon:	06	13853593	
	 	
ALEKS	 Naam:		McGraw-Hill	
	 Website:	www.mheducation.co.uk;	https://www.aleks.com/	
	 E-mail:	helpme@mheducation.com	
	 Telefoon:	+44	20	3429	3400	

	

	


