Kunnen we met
studentgegevens
het studiesucces
voorspellen?
Onderzoek met harde én zachte data
bij het Nova College

Laat ict werken voor het onderwijs

Managementsamenvatting
Het belang van dit onderzoek
Net als andere roc’s worstelt het Nova College met de vraag hoe
zij ondanks beperkte middelen er toch voor kunnen zorgen dat
hun studenten optimaal presteren. Dat onderwijsaanbod en -programma aansluiten bij individuele wensen en de maatschappelijke
vraag, dat studenten op de juiste manier uitgedaagd en begeleid
worden. Tegelijkertijd wordt van roc’s verwacht dat zij open en
duidelijk zijn over hun aanpak, en ook nog eens met feiten kunnen
onderbouwen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
Het besef dat ‘harde’ data bij dit alles een belangrijke rol spelen
is inmiddels aanwezig. Het onderzoek van het Nova College laat
zien dat ook ‘zachte’ data kunnen bijdragen aan een efficiënte en
effectieve inzet van middelen. Er zijn concrete aanwijzingen dat
wijzigingen in houding en/of gedrag van een student, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld loopbaangespreksverslagen of verzuimnotities,
een indicatie vormen voor uitval. Nader onderzoek is nodig, en dit
onderzoek biedt daarvoor belangrijke aanknopingspunten.
Wat hebben we precies onderzocht: we hebben gekeken hoe we
data kunnen inzetten om de begeleiding van studenten van het
Nova College te verbeteren, zodat zij uitstromen met een diploma.
Daarvoor hebben we twee vragen onderzocht.
Vraag 1: Aan de hand van welke (gedrags)kenmerken van studenten
kunnen we vroegtijdig signaleren of een student een vergrote kans
op uitval heeft?

Antwoord: We hebben 11 eigenschappen gevonden die een verband hebben met de kans op uitval. Onder andere geslacht, leeftijd,
vooropleiding en het soort opleiding aan het Nova College correleren
met de kans op uitval. In hoofdstuk 3 staat een overzicht van de
onderzochte kenmerken. Op basis van beschikbare gespreksverslagen
hebben we gekeken of specifieke trefwoorden in verband staan met
de kans op uitval. Een overzicht van de belangrijkste trefwoorden
staat in hoofdstuk 4.
Vraag 2: Welke gerichte interventies kunnen worden opgesteld naar
aanleiding van de gevonden kenmerken en risicogroepen?
Antwoord: Voor een aantal cases hebben we in de context van het
Nova College een concreet begeleidingsvoorstel ontwikkeld: de
warme overdracht, de begeleidingsmethodiek voor studenten met
dyslexie en de docentanalyse. Deze voorstellen staan in hoofdstuk 6.
De belangrijkste aanbeveling vanuit het project luidt: ondersteun de
teams in kennis, middelen en kunde, maar geef de teams verantwoordelijkheid voor hun groep studenten. In hoofdstuk 6 van dit
rapport vindt u een aantal vervolgactiviteiten die teams hiertoe in
staat stellen.
Terugkijkend op het project kunnen we concluderen dat er een
goede stap is gezet. Er is binnen het Nova College op verschillende
niveaus, van SLB tot CvB, interesse in de mogelijkheden die data
gedreven werken biedt voor de organisatie en voor de student.
Een concrete invulling vanuit de teams en aansluiting op het nieuwe
Management Informatie Dashboard (MID) kan het spreekwoordelijke duwtje in de rug zijn om van deze belangstelling dagelijkse
praktijk te maken.
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Inleiding
Het Nova College: gebruik van data om studentgedrag te voorspellen
Het Nova College is, net als veel andere roc’s, al enkele jaren bezig
om de uitval van studenten terug te dringen. Dit gebeurt onder
andere door inzichtelijk te maken op welke opleidingen veel uitval is.
Ook zet het Nova College actief en gericht in op begeleiding. Deze
aanpak is succesvol gebleken: het aantal studenten dat het Nova
College verlaat zonder diploma vertoont een dalende trend.
Het Nova College heeft in haar Integrale Kwaliteitsplan (IKP) de
ambitie geformuleerd om het studiesucces de komende jaren
verder te verhogen. Waar in 2014 81% van de studenten een
opleiding volgde die voldoet aan de inspectienorm, is de inzet om
dit percentage te verhogen tot 96% aan het eind van de looptijd
van het IKP (2018). Hiermee legt het Nova College de lat hoog: met
het huidige aantal studenten (12.000) betekent deze ambitie dat in
2018 slechts 480 studenten een opleiding volgen die onder de
opbrengstnorm ligt.
De belangrijkste vervolgstap voor het Nova College is nu grip krijgen
op de vraag wanneer en waarom een student uiteindelijk uitvalt.
Daarvoor kunnen we de beschikbare informatie over een student
en zijn unieke situatie aanwenden. Het Nova College beschikt over
een grote hoeveelheid data: niet alleen binnen het studenten
volgsysteem (Magister) worden allerhande zaken vastgelegd,
maar bijvoorbeeld ook binnen uitwisselingsbestanden (BRON) en

CRM-systemen. Daarnaast zijn (geanonimiseerde) data beschikbaar
binnen collega-instellingen. Deze data bevatten een grote hoeveelheid bruikbare informatie. Het Nova College wil al deze data inzetten
bij het onderzoek naar de vraag of het aantal voortijdig schoolverlaters
(vsv’ers) verder te verlagen is. Op die manier kunnen we gericht op
de ambitie uit het IKP sturen. Dit is aanleiding geweest voor het Nova
College om samen met Kennisnet het project ‘Inzet big data in relatie
tot studiesucces’ uit te voeren.
Kennisnet: ervaring opdoen met zachte data, verbinden van
analyse en interventie
Kennisnet en saMBO-ICT hebben eerder een pilotproject rond het
thema big data uitgevoerd bij ROC Noorderpoort: Big data in het
mbo, van hype naar actie. Uit dit project kwam naar voren dat het
mogelijk is om voorspellende stuurinformatie te ontwikkelen uit de
eigen administraties van roc’s. Dit gegeven heeft bij diverse roc’s de
vraag opgeroepen of ook ‘zachtere’ informatie gebruikt kan worden.
En: in hoeverre kunnen analyse en interventies worden gekoppeld?
Reden voor Kennisnet en saMBO-ICT om een tweede project uit te
voeren, ditmaal bij het Nova College.
Deze publicatie bevat de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
uit het pilotproject bij het Nova College.
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1. De onderzoeksopzet
1.1 Onderzoeksvragen
Uit eerder onderzoek is gebleken dat studentkenmerken, zoals
geslacht, leeftijd en leerweg, een voorspellende waarde hebben
voor studiesucces (Stichting Kennisnet, 2013). Daarnaast kunnen
zich tijdens de opleiding zaken voordoen die een indicatie vormen
voor uitval. Zoals een student die ineens minder aanwezig is of
een stageplaats die niet aansluit bij iemands leerdoelen. Het Nova
College heeft met data onderzocht of deze aanname klopt. Stel dat
dit het geval is, dan biedt dit gegeven het roc allerlei aanknopingspunten voor vroege signalering en gerichte interventie.
Bovenstaande verwachtingen hebben we vertaald in een concrete
projectaanpak met bijpassende onderzoeksvragen.
Onderzoeksvraag 1
Aan de hand van welke (gedrags)kenmerken van studenten kunnen
we vroegtijdig signaleren of een student een vergrote kans op uitval
heeft?
Onderzoeksvraag 2
Welke gerichte interventies kunnen worden opgesteld naar aan
leiding van de gevonden kenmerken en risicogroepen?
Het onderzoek is een eerste stap in het bieden van de best mogelijke
begeleiding aan studenten en richt zich op de informatie die daarbij
kan helpen. Om concreet te laten zien hoe analyse, begeleiding en
evaluatie op elkaar aansluiten, introduceren we een fictieve student:
Tom.

Casus: Tom, 17-jarige student met dyslexie
Tom* is 17 jaar als hij begint op het Nova College.
Hij start komend schooljaar met zijn bol-opleiding
Commercieel Medewerker Binnendienst, een niveau
3-opleiding die valt onder de unit Economie. Tom
woont in Amsterdam-Noord en heeft zijn vmbokaderopleiding afgerond aan het Bredero Beroeps
college in Amsterdam. Tijdens het intakegesprek
kwamen de situatie en geschiedenis van Tom op zijn
middelbare school aan bod. De ouders van Tom geven
aan dat hij door zijn dyslexie wat meer tijd nodig
heeft om alle lesstof tot zich te nemen, maar dat hij
een mooie score heeft gehaald op zijn eindexamen en
nu graag wil gaan werken. Tom heeft lang getwijfeld
over zijn opleiding. Hij is bij meerdere roc’s langs
geweest. Ook een roc dichter bij huis, maar hij vond
de sfeer bij het Nova College leuker. Hij heeft zich
ingeschreven voor de opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst, maar had eerder ook interesse
in de opleiding Verkoopspecialist Detailhandel.
*	Tom is een fictieve student, elke relatie met een werkelijke student
berust op toeval.
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1.2 Voorspellende kenmerken
Bestaan er correlaties tussen studentkenmerken en studiesucces?
De afhankelijke variabele ‘studiesucces’ is in dit project gedefinieerd
als: het behalen van een diploma op de huidige instelling. We hebben
hierbij geen beperking gemaakt qua leerniveau, leervorm, studieduur of tussentijdse voortgang.
De projectgroep heeft besloten om te beginnen bij de basis: is er
een verband tussen variabelen? Het soort verband is iets voor toekomstig onderzoek. We hebben deze keuze gemaakt naar aanleiding
van gesprekken met projectleiders zorg & verzuim, de afdeling informatiemanagement en de klankbordgroep. In de gesprekken bleek
de kwaliteit en consistentie van de data voldoende om correlaties
te onderzoeken maar onvoldoende om causaliteit te onderzoeken.
Daar komt bij dat het ontbreekt aan voldoende vertrouwen in de
data en aan kennis over de methoden.

Correlatie
Een correlatie is de mate waarin samenhang is gevonden tussen
twee variabelen. Het is iets anders dan een oorzakelijk verband,
maar kan worden gebruikt om verbanden aan te wijzen en te
voorspellen.
Een klassiek voorbeeld is de correlatie tussen A.) de hoogte van
brandschade en B.) het aantal ingezette brandweermannen. De
correlatie is geldig, maar A leidt niet B of vice versa. Het oorzakelijk
verband is de grootte van de brand (C.) die tot beide heeft geleid.

Kan op basis van tekstinformatie worden voorspeld wat de kans is
op studiesucces is van een student? Roc’s verzamelen gedurende
de loopbaan van een student steeds meer data over die student.
Deels gaat dit om ‘harde’ informatie, zoals resultaten, verzuim en
stamgegevens. Maar er worden ook ‘zachte’ gegevens verzameld,
zoals (verslagen van) gesprekken en constateringen die docenten
en begeleiders opnemen in het studentenvolgsysteem. Deze informatie geeft inzicht in de situatie van een student. Binnen het project
hebben we gekeken of op basis van de formulieren in het studentvolgsysteem voorspeld kan worden of een student een vergrote of
verkleinde kans op studiesucces heeft.

1.3 Gerichte interventies
In het tweede deel van het project hebben we onderzocht of we
de begeleiding van studenten op basis van de gevonden verbanden
kunnen aanpassen. Daarvoor hebben we samen met onder andere
SLB’ers, opleidingsmanagers en trajectbegeleiders voor een aantal
concrete groepen bekeken welk gedrag ten grondslag zou kunnen
liggen aan de gevonden correlaties. Daarbij namen we ook de interventies mee die ingezet kunnen worden om gedrag bij te sturen of
juist te ondersteunen. Ons uitgangspunt is dat studenten die extra
of andersoortige begeleiding nodig hebben, die begeleiding ook
krijgen. Immers, hoe gerichter de begeleiding, hoe groter het effect
voor student en instelling.
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Casus: welke informatie heeft effect op het studiesucces
van Tom?
Voor de casus van Tom kan worden onderzocht welke
informatie van Tom beschikbaar is en welke kenmerken
effect hebben op zijn verwachte studiesucces. Hoe
hebben studenten in het verleden met een soortgelijk
profiel het gedaan? Wat weten we bijvoorbeeld van
studenten die een soortgelijke vooropleiding hebben
afgerond?
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2. Projectaanpak
2.1

Fasering

2.2

Bemensing

De projectgroep heeft de onderzoeksactiviteiten ingedeeld in 4
fases. De theoretische verkenning (fase 1) was gericht op het verzamelen en analyseren van bestaand onderzoek. Ook hebben we de
verwachtingen binnen het Nova College in kaart gebracht. Op basis
hiervan stelden we vast welke data en bronnen noodzakelijk waren.
Deze behoefte vormde de basis voor de dataverzameling. We hebben de bronnen beoordeeld en in kaart gebracht en de data geëxtraheerd en gecombineerd in een datamodel (fase 2). Vervolgens
hebben we de variabelen beoordeeld op kwaliteit. Daar waar de
kwaliteit voldoende was, hebben we de indicatoren geanalyseerd
(fase 3). We hebben hierbij 3 vragen gesteld: 1.) correleren de
indicatoren, 2.) correleren ze in hoge mate en 3.) is er sprake van
een positieve of negatieve correlatie? Deze bevindingen zijn vast
gelegd en waren de basis voor de verbetervoorstellen (fase 4).

Het project is uitgevoerd in opdracht van een stuurgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van het Nova College, saMBO-ICT en Kennisnet. De projectgroep bestond uit de projectleider, 2 medewerkers
van het kwaliteitsbureau, 1 medewerker vanuit de afdeling informatiemanagement en 1 medewerker vanuit de dienst onderwijs. Zij
hebben de onderzoeksactiviteiten uitgevoerd met ondersteuning
van de in- en externe klankbordgroep. In de interne klankbordgroep
zaten SLB’ers en opleidingsmanagers, de externe klankbordgroep
bestond uit vertegenwoordigers van roc’s die bezig zijn met vergelijkbare vraagstukken. De interne klankbordgroep fungeerde als vertegenwoordiging van de inhoud, vraagbaak en spiegel om conclusies
en gevolgen te toetsen. De externe klankbordgroep vertegenwoordigde het belang van de sector en heeft onderzocht of het onderzoek reproduceerbaar is.
Waar nodig voerde de projectgroep gesprekken met inhoudelijk
experts. Kennisnet was als adviseur ook betrokken bij de projectgroep.

Figuur 1. Fasering van het project

Figuur 2. De betrokken partijen bij het project
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2.3

Scope

In de eerste fase van het project – de verkenningsfase – is de scope
vastgesteld. De projectgroep heeft bestaande onderzoeken binnen
mbo- en ho-instellingen bestudeerd. Vervolgens hebben we een lijst
opgesteld met variabelen die in het verleden betrouwbaar zijn
onderzocht en een bewezen relatie met studiegedrag laten zien.
Deze lijst met variabelen (zie bijlage A) hebben we besproken met de
interne klankbordgroep en vervolgens aangevuld met variabelen die
op een eigen wensenlijst stonden. Vervolgens zijn de variabelen verdeeld over verschillende resultaatgebieden (zie figuur 3).

De projectgroep heeft het totaaloverzicht in samenspraak met de
informatiemanager beoordeeld op de volgende criteria:
•	Beschikbaarheid: alleen interne systemen en bronnen worden
gebruikt (knock-outcriterium).
•	Continuïteit: data zijn beschikbaar over een langere periode met
voldoende meetmomenten en punten (voorkeur, geen knockoutcriterium).
•	Veiligheid: data mogen geen gevoelige of schadelijke informatie
bevatten (knock-outcriterium).
•	Structuur: definitie en structuur zijn niet of slechts beperkt inhoudelijk veranderd (voorkeur, geen knock-outcriterium).

Figuur 3. De variabelen zijn verdeeld over verschillende resultaatgebieden

Instroom
eigenschappen
Studenteigenschappen
Opleidingseigenschappen
Onderwijshistorie

Gedrag en eigenschappen
tijdens de opleiding
Aanmelding

Loopbaan

Op basis van bovenstaande criteria hebben we de lijst met variabelen teruggebracht tot een set die beschikbaar en toetsbaar is binnen
de context van het project. Een belangrijke keuze daarbij is dat we
variabelen niet direct buiten de scope stellen op basis van verwachte
kwaliteit.
Vervolgens heeft de projectgroep de vraag gesteld wat haalbaar is
binnen de randvoorwaarden van het project, zoals doorlooptijd van
het project en beschikbare tijd en middelen.
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Dit haalbaarheidsonderzoek heeft geleid tot aanscherping van de
scope. De lijst uit de theorie en de eigen wensen van het Nova College bevatte 72 variabelen. Hiervan bleken de data voor 34 variabelen niet of niet in voldoende mate beschikbaar. Voor 8 variabelen
bleek de dataverzameling te complex. Hierbij ging het onder andere
om docenteigenschappen. De projectgroep heeft deze data niet
meegenomen in dit project, maar deze data zijn wel geschikt om te
onderzoeken in de toekomst. 32 variabelen, voornamelijk gedragsvariabelen tijdens opleiding en sociale gegevens, zijn niet getoetst
vanwege de kwaliteit of beschikbaarheid. In totaal hebben we een
set van 30 variabelen onderzocht: 12 zijn er onderzocht door tekst
analyse, 18 door een correlatieanalyse met harde data.

Figuur 4. Stapsgewijs bepalen van de scope

Totale scope
Beschikbaar

Haalbaar
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3. Resultaten van de analyse van de harde data
3.1

Correlaties

In het project hebben we de correlatie tussen afhankelijke en
onafhankelijke variabelen onderzocht: hoe harde studentkenmerken
correleren met studiesucces. Zie voor een omschrijving van het
begrip correlatie de box op pagina 7. In totaal zijn 18 variabelen
onderzocht. 11 hiervan hebben een significant effect. Bij 6 variabelen
is geen significant effect aangetoond en 1 variabele is niet valide.
Het overzicht van de variabelen met significant effect is in tabel 1
opgenomen. Tabel 2 geeft het overzicht van niet of beperkt corre
lerende variabelen. Het totaaloverzicht van alle variabelen staat in
bijlage A.
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Onderzocht en significant effect
Variabele

Definitie

Conclusie

Geslacht

Het geslacht van de student

Studenten van het vrouwelijk geslacht hebben een significant beter studiesucces dan
studenten van het mannelijk geslacht.

Etniciteit

Studenten die zelf in combinatie
met 1 of beide ouders van
allochtone afkomst zijn

Studenten met een autochtone afkomst hebben een significant beter studiesucces dan
studenten met een allochtone afkomst.

Leeftijd

De leeftijd van de student
bij inschrijving

Studenten die jonger dan 18 jaar waren bij aanvang van hun studie, hebben een minder
goed studiesucces dan studenten die ouder dan 18 jaar waren bij aanvang van hun studie.

Niveau binnen
vooropleiding

Niveau binnen de vooropleiding
(o.a. type vo, niveau mbo)

Studenten die overstappen vanuit havo hebben een beter studiesucces dan studenten die
instromen vanuit vmbo. Interne doorstroom doet het significant beter dan instroom vanuit
externe mbo-opleidingen.

Type onderwijs
vooropleiding

Hoogstgenoten vooropleiding
(po, vo, mbo, praktijkonderwijs)

Studenten vanuit po en vo hebben een beter studiesucces dan studenten vanuit eerdere
mbo-opleidingen.

Leerweg

De leerweg van de student (bol
of bbl)

Bol-studenten hebben een beter studiesucces dan bbl-studenten.

Postcodegebied

Het 4-cijferige postcodegebied
van de student

Bepaalde postcodegebieden vertonen een significante relatie met studiesucces. Vanwege
de grote spreiding is de betrouwbaarheid in algemene zin echter laag.

Instroomniveau
inschrijving

Het mbo-niveau van de opleiding
(niveau 1-4)

Studenten van niveau 4 hebben een significant beter studiesucces dan studenten van
niveau 2 & 3. Het gedrag van studenten op niveau 1 is niet betrouwbaar voorspelbaar.

School van herkomst

Naam van de aanleverende
school (vo of mbo)

Een groot deel van de waarden leidt niet tot een betrouwbare correlatie vanwege de hoge
spreiding.

Leerstoornissen

Indicator of een student een
leerstoornis heeft zoals dyslexie

Studenten met een geregistreerde leerstoornis hebben een beter studiesucces dan
studenten zonder geregistreerde stoornis.

Domein

Domein van de opleiding binnen
het Nova College

Als geheel geen betrouwbare voorspelwaarde. Wel een significant verband tussen een
aantal domeinen en studiesucces.

Tabel 1. Overzicht van correlerende variabelen
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Onderzocht, maar geen significant effect of lage betrouwbaarheid
Variabele

Definitie

Datum van aanmelding

Aangemeld voor 31 januari = vroegtijdig
Aangemeld tussen 1 februari en 30 april = regulier
Aangemeld na 1 mei = laat

Instroom in een
afwijkend leerjaar

Instroom in een leerjaar anders dan het eerste (dus in 2-4). Bijvoorbeeld in het geval van vrijstellingen

Opleiding

De opleiding waarmee de student staat ingeschreven (crebo)

Type locatie

Op de locatie worden opleidingen uit verschillende domeinen aangeboden of 1 type opleiding

Resultaat taal- en
rekentoets bij intake

De behaalde resultaten op de rekentoets en de taaltoets

SLB-gesprekken worden
wel/niet gevoerd

Aantal geregistreerde SLB-gesprekken

Kwalitatief niet voldoende om te kunnen onderzoeken
Omschrijving

Definitie

Conclusie

Ziekte / lichamelijke
handicap

Indicator of een student een ziekte of
lichamelijke handicap heeft

Data zijn niet voldoende beschikbaar via de leerstoornis.

Leerstoornissen

Indicator of een student een leerstoornis heeft zoals dyslexie

Studenten met een geregistreerde leerstoornis hebben een beter studiesucces dan
studenten zonder geregistreerde stoornis.

Domein

Domein van de opleiding binnen het
Nova College

Als geheel geen betrouwbare voorspelwaarde. Wel een significant verband tussen
een aantal domeinen en studiesucces.

Tabel 2. Overzicht van niet of beperkt correlerende variabelen

16

Categorische en binaire variabelen
Binnen dit onderzoek zijn variabelen van twee types onderzocht:
binair en categorisch. Binaire variabelen kennen 2 mogelijke
waardes: true en false. Bij categorische variabelen bestaan de
waarden uit meerdere groepen/categorieën. Een voorbeeld van
een categorische variabele is de school van herkomst of het postcodegebied waar een student woont. De betrouwbaarheid en de
voorspellende waarde van een categorische variabele zijn sterk
afhankelijk van de groepsgrootte. Een subgroep dient voldoende
omvangrijk te zijn om een goede, betrouwbare voorspelling te
doen. Bij een hoge spreiding over de subpopulatie is de correlatie
zwakker. In het geval van postcode, school van herkomst en
schooltype blijkt dat het voorspellend gedrag van een aantal
subgroepen niet betrouwbaar is door de kleine populatie.
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3.2

Twee verwachtingen ontkracht bij het Nova College

In dit onderzoek zijn twee verwachtingen van het Nova College
ontkracht.
De eerste verwachting was dat studenten die hun vooropleiding
hebben gevolgd op een zwakke school slechter presteren. Dit bleek
in de meeste gevallen echter niet juist. Studenten van deze scholen
presteerden gelijk en in twee gevallen zelfs significant beter dan het
gemiddelde.

De tweede verwachting was dat studenten uit armoede-cumulatiegebieden een kleinere kans hebben op studiesucces. Voor een aantal postcodes blijkt dit inderdaad het geval, maar dat geldt niet voor
alle postcodes.
De volgende conclusie kan wel getrokken worden:
“De prestaties van studenten uit armoede-cumulatiegebieden wijken
in het algemeen niet af. Wel is de kans op studiesucces kleiner bij
studenten die in enkele specifieke postcodegebieden wonen.”

De volgende conclusie kan wel getrokken worden:
“Het studiesucces van studenten die een zwakke school als
vooropleiding hebben, wijkt in het algemeen niet significant af.
Daarentegen wijkt het studiesucces van studenten afkomstig
van specifieke zwakke scholen wel af.”
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4. Resultaten van de tekstanalyse
Het analyseren van teksten – formulieren, verslagen – is relatief
nieuw binnen het Nederlandse onderwijsdomein. In studenten
volgsystemen worden diverse formulieren en verslagen opgeslagen
waarin begeleiders, docenten en coaches de resultaten van studenten vastleggen, bijhouden en delen. Denk aan gespreksverslagen
van studieloopbaan- en intakegesprekken, maar ook aan korte
notities van telefoongesprekken in het geval van verzuim of ver
anderende resultaten. Binnen dit project hebben we gekeken in
hoeverre de gegevens op formulieren bijdragen aan het voorspellen
en beïnvloeden van het studiesucces van studenten van het Nova
College. Hiervoor hebben we de informatie uit de formulieren
gecombineerd tot een tekstprofiel per student en vervolgens aan
de hand van een logistische regressie de voorspellende waarde
van dit tekstprofiel bekeken.

4.1

Activiteiten

Voor de tekstanalyse zijn de volgende stappen doorlopen.

Extractie van
relevante
formulieren

Random
Forest
classificatie

Logistische
regressie op
best-fit

Opschonen
van de data

Voorspellende
woorden
analyseren

Extractie
Als eerste hebben we vastgesteld welke beschikbare formulieren
mogelijk relevante informatie bevatten. Dit zijn de formulieren van
de intake en van de gesprekken tijdens de loopbaan van de student
die beschikbaar zijn voor eerstelijnszorg. Vervolgens hebben we de
inhoud van deze formulieren (handmatig) opgeschoond: we hebben
html-elementen (tags, headers en footers) verwijderd, maar ook
handtekeningen en namen.
Contentanalyse
De inhoud van de formulieren is via een Random Forest-analyse
beoordeeld op eigenschappen/kenmerken. De Random Forestmethode werkt met verschillende voorspelmodellen, waarbij elk
model beschikbare trefwoorden beoordeelt. Een trefwoord dat
alleen voorkomt bij studenten die een diploma behalen, krijgt een
hoge correlatiewaarde. Een trefwoord dat alleen voorkomt bij studenten die uitvallen, krijgt een lage correlatiewaarde. De volgende
stap is het vergelijken van alle modellen. Als een trefwoord in alle
modellen een hoge waarde heeft gekregen, is het een consistente,
nauwkeurige voorspeller en is de wegingsfactor het hoogst. Als een
trefwoord in sommige modellen een hoge waarde haalt, maar in
andere modellen niet of er niet in voorkomt, is de wegingsfactor
lager.

Figuur 5. De activiteiten binnen de tekstanalyse
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Voorbeeld
trefwoorden

Model 1

Model 2

Wegingsfactor

Correlatie

Correlatie

(hoog, midden, laag)

Student

Laag

Laag

Laag

Verzuim

Hoog

Hoog

Hoog

Ziekmelding

Hoog

Laag

Midden

Stageplaats

Hoog

Hoog

Hoog

Boek

Laag

Laag

Laag

Verhuizing

N.v.t.

Hoog

Midden

Tabel 3. Voorbeeld van de Random Forest-vergelijking

In bovenstaand voorbeeld blijken verzuim en stageplaats de beste
voorspellers. Ze komen in beide modellen voor en vertonen in beide
modellen gelijk gedrag. Nadat de afzonderlijke woorden deze
wegingsfactor hebben gekregen, is gekeken of ze relateren met een
vergrote of verkleinde kans op studiesucces. Daarvoor heeft de projectgroep een logistische regressie op de gehele dataset uitgevoerd.

4.2

Resultaten

Een juiste uitkomst (succes of uitval) is in 72% van de gevallen op
basis van de gevonden trefwoorden in formulieren juist te voorspellen. Dit is een goed begin, maar nog niet goed genoeg om in de
praktijk op te kunnen vertrouwen. De gemiddelde kans dat een student een opleiding bij het Nova College succesvol afrondt is 69%. In
vergelijking met dit gemiddeld rendement is de voorspelwaarde van
de trefwoorden nog niet voldoende beter.
Verder blijkt bij het Nova College dat een negatieve outcome (uitval)
eenvoudiger te voorspellen is met een tekstanalyse. De dossiers van
uitvallers zijn uitgebreider, bevatten meer trefwoorden. Hierdoor
zijn er meer betrouwbare woorden te vinden.
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Uit de tekstanalyse komt een serie trefwoorden met een voorspellende waarde naar voren. Een aantal trefwoorden heeft echter
beperkt waarde. In bijlage B staan 2 tabellen met de trefwoorden
op volgorde van voorspelwaarde (hoog naar laag).

Post factum of ex post evaluatie
Idealiter geven trefwoorden vroegtijdig een indicatie voor toekomstig
gedrag.
Post factum variabelen of trefwoorden, ook wel ex post variabelen
genoemd, zijn van beperkte waarde. Het zijn gegevens die pas
bekend zijn als de uitkomst ook reeds is beklonken.
In het geval van het Nova College worden bepaalde trefwoorden
gebruikt bij de uitschrijving van de student. Voorbeelden zijn:
mvvo, uitschrijving en uitgeschreven.

De belangrijkste trefwoorden gekoppeld aan verhoogd studiesucces
zijn: pvb, overgangsvergadering, nee, erg, afgerond, voldoende, kkv,
jaar, tijd, SLB, behaald, goed, bijlage, bpv, stage, lessen, gehad en
tijdens. Binnen deze groep valt op dat veel woorden algemeen van
aard zijn: jaar, tijd, gehad. Andere woorden hebben een positieve
tendens (voldoende, afgerond, behaald).
De belangrijkste trefwoorden gekoppeld aan uitval, zijn: mvvo,
uitschrijving, boeken, uitgeschreven, verschenen, stoppen, bericht,
leerplicht en opleiding. Hierbinnen worden mvvo, uitschrijving en
uitgeschreven als post factum trefwoorden beschouwd.
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Casus: Wat betekent dit voor Tom?

uitvalrisico. Te weten geslacht, leeftijd, postcodegebied en school van herkomst. Andere eigenschappen correleren daarentegen positief en
duiden op een vergrote kans op studiesucces.
Te weten dyslexie, opleidingsniveau en type
vooropleiding.

Welke conclusies kunnen worden getrokken rond
Tom? Loopt hij een verhoogd uitvalrisico en heeft hij
aanvullende begeleiding nodig? Welke begeleiding
zou dat dan kunnen zijn? Om dit te bepalen, wordt
er een aantal vragen beantwoord.
1

Welke eigenschappen van Tom zijn onderzocht?
Voor Tom zijn alle kenmerken uit hoofdstuk 3
onderzocht. Bijvoorbeeld leeftijd, geslacht,
woonplaats, vooropleiding, leerstoornissen.

2

Welke eigenschappen van Tom correleren
afwijkend ten opzichte van het gemiddelde
in het Nova College?
Enkele eigenschappen van Tom correleren
negatief en duiden daarmee op een verhoogd

3

Loopt Tom een verhoogd, normaal of verlaagd
risico op uitval?
Op basis van het volledige profiel kan het volgende
worden gesteld: dyslexie hoeft het studiesucces
van Tom niet negatief te beïnvloeden. Dit leidt
bij vergelijkbare profielen zelfs tot een positief
effect. Op basis van zijn school van herkomst
en postcodegebied zou wel extra op Tom gelet
moeten worden. Dit heeft in eerdere gevallen
wel geleid tot een lager studiesucces.
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5. Van analyse naar interventie
5.1

Vier pijlers voor interveniëren

Uit onderzoeksprojecten in andere sectoren is naar voren gekomen
dat er vier pijlers nodig zijn om als organisatie te werken aan het
structureel gebruik van data voor besluitvorming. De vier pijlers
moeten in relatie met elkaar worden bekeken. De pijlers dienen in
pas met elkaar te blijven om daadwerkelijk en structureel effect te
hebben. In figuur 6 zijn deze pijlers weergegeven.

Agenda

Cultuur

- Staat datagedreven beslissen op de

- Hebben en voelen betrokken

agenda?
- Heeft het prioriteit en is het urgent?

verantwoordelijkheid?
- Is het doel helder en wordt het
gesteund?

Kennis

Middelen

- Hebben mensen voldoende kennis

- Zijn de middelen beschikbaar en

en kunde om data te interpreteren?

bereikbaar?
- Is de kwaliteit op orde?

Figuur 6. Pijlers van datagedreven beslissen

Agenda: Als datagedreven beslissen niet op de radar staat (strategisch
en tactisch) is er ook geen urgentie of prioriteit in de organisatie.
Zonder steun op strategisch en tactisch niveau in de organisatie
blijven initiatieven geïsoleerd.

Cultuur: De mensen die de initiatieven dagelijks uit gaan voeren,
moeten daarvoor zelf verantwoordelijkheid hebben en voelen. De
(zelfsturende) teams hebben naast de technische middelen ook de
vrijheid nodig om zelf beslissingen te nemen en beleid vorm te geven.
Kennis: Op alle niveaus dienen betrokkenen te beschikken over
voldoende kennis en vaardigheden om de juiste interpretaties te
maken en beslissingen te nemen.
Middelen: Teams moeten de instrumenten hebben hun verwachtingen te onderzoeken, beleid uit te voeren, te evalueren en bij te stellen.
De tweede onderzoeksvraag van het project, het uitvoeren van interventies op basis van data, raakt alle bovenstaande pijlers.

5.2

Verbinding analyse en interventie in het project

Binnen het Nova College ligt de verantwoordelijkheid voor onderwijs
en begeleiding bij de teams en opleidingsmanagers en vervolgens
de unitdirecteuren. De conclusies en aanbevelingen van het project
worden uiteindelijk overgedragen aan de lijnorganisatie. Zij zijn eigenaar; een belangrijke voorwaarde voor het vervolg. De projectgroep
heeft belanghebbenden tijdens de uitvoering steeds geïnformeerd
en zo veel mogelijk betrokken. Zo plaatste we interne berichten op
de Nova-portal, organiseerden we een workshop datagedreven
beslissen tijdens de Nova Bootcamp en een ‘pizzasessie’ gericht op
interventieontwerp en verzorgden we 2 presentaties voor de unit-directeuren. De 4 pijlers hebben geholpen om focus aan te brengen in
de activiteiten.
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5.2.1 Gezamenlijk onderzoek naar interventies
Een belangrijk evenement binnen het project was de ‘pizzasessie’.
Voor deze bijeenkomst zijn SLB-ers, trajectbegeleiders, opleidingsmanagers uitgenodigd. De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door het CvB, vervolgens gaf de projectleider plenair
toelichting op de belangrijkste bevindingen. Daarna was het de
beurt aan de aanwezigen: zij gingen zelf aan de slag met een aantal
praktijkvoorbeelden (cases) en hebben zelf gewenste activiteiten en
aandachtspunten geformuleerd. De subgroepen hebben de
gewenste activiteiten teruggekoppeld naar de rest van de groep.
Workshop Casus Vooropleiding: maak werk van de warme
overdracht (ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling)
De opleiding die een student volgt aan het Nova College is een
onderdeel van zijn of haar totale loopbaan. Voor een goed en
volledig beeld van een student is het belangrijk dat er een warme
overdracht plaatsvindt tussen de aanleverende school en het
Nova College. In deze overdracht moet er niet alleen aandacht
zijn voor de leerprestaties, maar ook voor iemands persoonlijke
ontwikkeling en de specifieke omstandigheden. Daarmee beschikt
de SLB’er in een vroeg stadium over alle essentiële informatie van
de studentsituatie.
Workshop Casus Leerstoornis: projecteer de lessen rondom
dyslexiebegeleiding op de rest van de populatie
Uit het project blijkt dat studenten met dyslexie over het algemeen
beter presteren. Het is interessant om nader te onderzoeken welke
redenen hieraan ten grondslag liggen. Intensievere begeleiding, ruimere examineringsmogelijkheden of een verhoogde weerbaarheid
zouden de goede prestaties van studenten met dyslexie kunnen ver-
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klaren. Interessant is om te onderzoeken of studenten zonder gediagnosticeerde dyslexie ook profijt zouden kunnen hebben van een
dergelijke aanpak.
Workshop: de docent is de verbindende factor – de docentanalyse
De focus binnen dit project lag voornamelijk op de student en de
unieke studentsituatie. Maar de docent is ook een belangrijke factor.
De klankbordgroep heeft de wens geuit om in het vervolg te kijken
naar de invloed van de docent op de situatie van de student. Welke
docenten doen het beter dan andere? Wat kan hiervan de oorzaak
zijn? Op basis van deze informatie zou de opleiding objectief in kaart
kunnen brengen welke verbeteringen in het team gewenst zijn.
Deze activiteiten raken de pijlers Kennis en Middelen.
5.2.2 Creatie van draagvlak en betrokkenheid
Het Nova College ziet een effectieve en efficiënte begeleiding van
studenten als een kerntaak. Daarom maakte de dienst onderwijs
deel uit van de projectgroep. Om de aansluiting bij de praktijk verder
te optimaliseren, heeft de projectgroep een aantal aanvullende
activiteiten georganiseerd. Tijdens het directeurenoverleg zijn de
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen besproken en is de
impact voor de units toegelicht. Daarbij is duidelijk dat datagedreven
beslissen niet iets is wat van de ene op de andere dag gerealiseerd
wordt. Belangrijk is verder dat de teams zelf in staat worden gesteld
om analyses uit te voeren, gedrag bij te sturen en effect te evalueren.
Op de Nova Bootcamp heeft de projectgroep een workshop geor
ganiseerd waarin de mogelijkheden van big data binnen roc’s zijn

besproken en de toepassing binnen het Nova College verder is
uitgediept. De belangrijkste bevindingen hebben we in een tweede
sessie besproken met geïnteresseerden in het project. Verder is
via interne berichtgeving duidelijk gecommuniceerd dat dit project
is bedoeld om studenten passende begeleiding te kunnen bieden.
Het project is expliciet niet bedoeld om studenten te weigeren.
Deze activiteiten raken de pijlers Kennis en Cultuur.
5.2.3 Vertrouwen krijgen in data
De toegevoegde waarde van datagedreven beslissen en sturen is
voor veel organisaties onderwerp van discussie. Wat is de meerwaarde van een algoritme ten opzichte van een docent? Als de techniek en methodiek niet blind worden vertrouwd, is de eerste stap
het valideren van bestaande hypotheses en ‘onderbuikgevoel’.
Kunnen deze met data worden aangetoond, dan kan de volgende
stap worden gezet: de uitbreiding van algoritmes en methodes en
het vergaren en toevoegen van nieuwe kennis en informatie. De
keerzijde van deze methode is dat de eerste resultaten soms als
teleurstellend worden ervaren. Veel conclusies zijn namelijk al deels
bekend, of kunnen eenvoudig door de docenten worden verklaard.
Maar het positieve signaal wordt vaak over het hoofd gezien.
Herkenning schept vertrouwen. Het bevestigen van een bestaand
gevoel is een eerste stap. Zijn de conclusies eenmaal bevestigd,
dan kan er worden gekeken naar de volgende serie vragen om te
toetsen. Deze dynamiek zijn we in diverse gesprekken bij het Nova
College tegengekomen.
Deze activiteiten raken de pijlers Kennis en Cultuur.
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6. Vervolg voor het Nova College?
Naast antwoorden op de onderzoekvragen zijn uit het project ook
concrete adviezen voor het Nova College voortgekomen. De hoofdlijn van deze adviezen is weergegeven in dit hoofdstuk en biedt
tevens houvast aan andere roc’s die aan de slag willen gaan met
datagedreven beslissen.

6.1

Staat het onderwerp (hoog genoeg) op de agenda?

De inzet van beschikbare data en informatie om keuzes te onderbouwen is relatief nieuw binnen het Nova College. De cultuur van
een organisatie verander je niet in een dag. Daarom is het van
belang dat de waarde van datagedreven beslissen binnen de hele
organisatie herkend en gedeeld wordt. Dit betekent concreet dat het
thema op de agenda moet staan en dat mensen het belang en de
urgentie ervan ervaren. De portefeuille ‘datagedreven projecten en
experimenten’ is momenteel nog verspreid over meerdere functies.
Het management zou deze verantwoordelijkheid moeten beleggen
bij één persoon of groep. De afdeling informatie en innovatie lijkt
hiervoor het meest geschikt, vanwege de korte lijn met ICT en de
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor een aantal informatiesystemen.

6.2

De mogelijkheden van datagedreven experimenteren

Naast het formeel agenderen van datagedreven beslissen is het
van belang om mensen de meerwaarde ervan te tonen. Creëer
een omgeving waarin middelen en kennis beschikbaar zijn om
verwachtingen te onderzoeken en daaraan conclusies te verbinden.
De invulling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
vraagt op het operationele niveau niet alleen om autonomie en

beschikbaarheid van middelen, maar ook om voldoende kennis en
vaardigheden. De professionals zouden zelf in staat moeten zijn
om gedachten te vormen, hypotheses te onderzoeken en hun werkwijze aan te passen op de resultaten. Breng hiervoor in kaart welke
initiatieven binnen en buiten het Nova College lopen, organiseer een
terugkerende bijeenkomst met geïnteresseerden waar best practises
worden gedeeld en formuleer een aanpak om werkende concepten
breed uit te rollen binnen het Nova College.

6.3

Beschikbaarheid van de data

Typerend voor projecten binnen business intelligence & analytics is
de afhankelijkheid van de datakwaliteit, beschikbaarheid en levering.
Specifiek voor dit project geldt dat het Nova College sterk afhankelijk
is van een klein team (informatiemanagement). Dit team behandelt
verzoeken vanuit de hele organisatie; deze verzoeken kunnen niet altijd
op korte termijn worden ingewilligd. Maar de tijdigheid, volledigheid
en juistheid van de datalevering is van essentieel belang. Het advies
is dan ook om vooraf heldere afspraken te maken over datalevering.
Wat

Wanneer

Hoe

Wie

… hebben we
nodig?
… zijn de
definities?

… is het
beschikbaar?

… krijgen we
het geleverd?
… is het
opgemaakt?

… levert de
bestanden?
… beoordeelt
de kwaliteit?
… is eigenaar
van de data?

Figuur 7. Controlevragen ten behoeve van de datalevering
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Hoe meer variabelen kunnen worden onderzocht, hoe betrouwbaarder en relevanter de conclusie is voor alle betrokkenen. Het toetsen
van een additionele variabele is niet arbeidsintensief, maar het later
toevoegen van additionele variabelen kan de doorlooptijd wel beïnvloeden. Tevens is het met een grote set van betrouwbare, kwalitatief hoogstaande variabelen beter mogelijk om ook combinaties van
variabelen te onderzoeken en evalueren.
Een datagedreven organisatie zal het aantal en de complexiteit van
verzoeken verhogen. Dat leidt tot meer en andere vragen aan de
afdeling informatiemanagement.

6.4

Datakwaliteit en consistentie

Binnen het project hebben we diverse variabelen niet kunnen
onderzoeken. Deze variabelen waren niet beschikbaar of hadden
onvoldoende kwaliteit. Om in de toekomst meer van dit soort dataexperimenten uit te kunnen voeren, zijn er twee belangrijke ver
beterpunten: kwaliteit en beschikbaarheid. Beschikbare data zijn
kwalitatief nog niet altijd op orde. Definities zijn veranderd of wijken
af, bronnen zijn aangepast qua structuur of hiërarchie en het gebruik
tussen verschillende opleidingen verschilt.
De eerste stap is de beschikbare data op orde brengen. Inconsistent
gebruik van formulieren en begrippen maakt vergelijking bijvoorbeeld zeer tijdrovend. Devies is daarbij: liever minder items registreren, maar wel zorgvuldig. De tweede stap zou kunnen zijn de data
uit te breiden met informatie die wel wenselijk is om te registreren,
maar die nog niet wordt bijgehouden. Hierbij valt te denken aan het
registreren van alle formatieve en summatieve resultaten, om tussentijds inzicht te hebben in het presteren van de student. Deze resultaten
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zouden moeten worden gekoppeld aan een toetsstructuur en een
tijdsperiode om niet alleen resultaat, maar ook tijdigheid inzichtelijk
te kunnen maken.

6.5	Toetsen van additionele variabelen en causale
verbanden
In het vervolgtraject zouden de variabelen die de selectie niet hebben gehaald onderzocht kunnen worden. Om additionele variabelen
beschikbaar te maken en gegevens te combineren, kan voorbereidend werk worden verricht. Dit voorbereidend werk bestaat onder
andere uit het registreren van afhankelijke variabelen met hoge
prioriteit, zoals tussentijdse studievoortgang. Maar ook uit het eenduidig vastleggen van definities en het afstemmen van het gebruik
van registratiemiddelen zoals formulieren.

6.6

Van correlatie naar causale verbanden

In dit project hebben we voor de harde variabelen gekeken naar
correlaties. De vervolgstap zou zijn om te kijken naar causaliteit.
Door de set met variabelen uit te breiden en regressiemethodieken
toe te passen, kan de causaliteit worden onderzocht naast de reeds
bekeken correlatie. Als een causaal verband kan worden aangetoond
waarbij de kans op een onontdekte derde factor geminimaliseerd
wordt, is het eenvoudiger de juiste keuzes te maken.

6.7

Toegang tot de data

Datagestuurd werken vraagt uiteraard ook om praktische toegankelijkheid van de data. Strategische en operationele stuurinformatie
moet (voor grote groepen) beschikbaar zijn. Maar ook specifieke
datawensen van personen of groepen zullen beantwoord moeten
worden. Hierbij kan het gaan om data om beslissingen te onderbou-

wen, projecten te ondersteunen en onderzoek te staven. Daarmee
zullen meer mensen toegang nodig hebben tot samengestelde rapporten en broninformatie. De afdeling informatiemanagement is de
partij die aan deze vraag zal moeten voldoen. Op dit moment wordt
de dienstverlening verbeterd door de vernieuwing van het Management Informatie Dashboard (MID). Maar er blijft een grote afhankelijkheid van een kleine groep mensen. Als de architectuur en toegang
niet op orde zijn, zullen vragen onbeantwoord blijven en zal de organisatie als geheel niet kunnen voldoen aan haar eigen wensen om
datagedreven te werken.

6.8

Het effect op studiesucces

Het voorspellen van studiesucces zoals in dit project is gedefinieerd,
is een vrij grove meting van succes. Er is slechts één moment waarop
wordt gemeten; gediplomeerde versus ongediplomeerde uitstroom.
Met iedere interventie door het Nova College, van het telefoontje
van de SLB’er tot een coachingtraject, wordt een verandering beoogd.
Meten of een interventie effectief en efficiënt was, geeft de mogelijkheid passende interventies te kiezen. Om deze effectevaluatie mogelijk te maken, zijn 2 verbeteringen noodzakelijk. Er zou niet moeten
worden gekeken naar wat het mogelijke effect is bij afstuderen, maar
naar het effect op kortere termijn. Haalt een student betere cijfers,
daalt het verzuimcijfer, verbetert de tevredenheid? Ten tweede moet
nauwkeurig worden bijgehouden welke interventies zijn toegepast.
Dat verbindt oorzaak en gevolg.
Door de effecten beschikbaar te stellen en ze continu te monitoren,
hebben belanghebbenden de mogelijkheid om effecten van hun
beleid op korte termijn te zien en hun processen bij te stellen.
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Bijlage A
Variabelenoverzicht
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Variabelen onderzocht middels correlatieanalyse
Variabele

Definitie

Conclusie

Geslacht

Het geslacht van de student

Studenten van het vrouwelijk geslacht scoren significant hoger (69%) dan studenten van
het mannelijk geslacht (64%).

Etniciteit

Studenten die zelf in combinatie
met 1 of beide ouders van
allochtone afkomst zijn

Studenten met een autochtone afkomst hebben een significant beter studiesucces (69%)
dan studenten met een allochtone afkomst (57%).

Leeftijd

De leeftijd van de student bij
inschrijving

Studenten die jonger dan `18 jaar waren bij aanvang van hun studie hebben een minder
goed studiesucces dan studenten die ouder dan 18 waren bij aanvang van hun studie.

Niveau binnen
vooropleiding

Niveau binnen het type vooropleiding (o.a. type vo, niveau
mbo)

Studenten die overstappen vanuit havo hebben een beter studiesucces dan studenten
die instromen vanuit vmbo. Interne doorstroom doet het significant beter dan instroom
vanuit externe mbo-opleidingen.

Type onderwijs
vooropleiding

Hoogstgenoten vooropleiding
(po, vo, mbo, praktijkonderwijs)

Studenten vanuit po en vo hebben een beter studiesucces dan studenten vanuit eerdere
mbo-opleidingen.

Datum van aanmelding

Vroegtijdig: voor 1 februari
Regulier: tussen 1 februari en
1 mei
Laat: na 1 mei

Geen significant effect gevonden op basis van de harde knip.

Leerweg

De leerweg van de student (bol
of bbl)

Bol-studenten hebben een beter studiesucces dan bbl-studenten.

Postcodegebied

Het 4-cijferige postcodegebied
van de student

Bepaalde postcodegebieden vertonen een significante relatie met studiesucces. Vanwege de grote spreiding is de betrouwbaarheid in algemene zin echter laag.

Instroomniveau
inschrijving

Het mbo-niveau van de opleiding
(niveau 1-4)

Studenten van niveau 4 hebben een significant beter studiesucces dan studenten op
niveau 2 & 3. Het gedrag van studenten op niveau 1 is niet betrouwbaar voorspelbaar.

SLB-gesprekken worden
wel/niet gevoerd

Aantal geregistreerde SLBgesprekken

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.
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Vervolg ‘Variabelen onderzocht middels correlatieanalyse’
Variabele

Definitie

Conclusie

Instroom op een
afwijkend leerjaar (2-4)

Instroom op een leerjaar anders
dan het eerste. Bijvoorbeeld in
het geval van vrijstellingen

Geen significant effect gevonden.

Opleiding

De opleiding waarop de student
staat ingeschreven (Crebo)

Geen significant effect gevonden.

Domein

Domein van de opleiding binnen
het Nova College

Als geheel geen betrouwbare voorspelwaarde. Wel een significant verband tussen een
aantal domeinen en studiesucces.

Ziekte / lichamelijke
handicap

Indicator of een student een
ziekte of lichamelijke handicap
heeft

Data zijn onvoldoende beschikbaar via de leerstoornis.

Leerstoornissen

Indicator of een student een
leerstoornis heeft zoals dyslexie

Studenten met een geregistreerde leerstoornis hebben een beter studiesucces dan
studenten zonder geregistreerde stoornis.

School van herkomst

Naam van de aanleverende
school (vo of mbo)

Een groot deel van de waarden leidt niet tot een betrouwbare correlatie vanwege de
hoge spreiding.

Resultaat taal- en rekentoets bij intake

De behaalde resultaten op de
rekentoets en de taaltoets

Als geheel geen betrouwbare voorspelwaarde. Wel een significant verband tussen een
aantal scores in combinatie met het niveau van de opleiding.

Type locatie (gemengde
opleidingen, 1 type
opleiding)

Op de locatie worden opleidingen uit verschillende domeinen
aangeboden of 1 type opleiding

Geen significant effect gevonden.
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Variabelen onderzocht middels tekstanalyse
Variabele

Definitie

Conclusie

Woonsituatie

Zelfstandig, eenoudergezin of meeroudergezin

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Financiële situatie

Indicator of een student financiële problemen heeft (schulden)

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Bijzonderheden binnen het
gezin

Omschrijving van de gezinssituatie wordt meegenomen middels een
tekstanalyse

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Mate van motivatie student op
moment van intake

De student weet de keuze voor de opleiding te motiveren

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Contact met politie / justitie

Geregistreerde contactmomenten met politie of justitie

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Aantal adressen (tijdens
studieloopbaan)

Het aantal geregistreerde woonadressen van een student tijdens de
loopbaan (en daarmee verhuizingen)

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Contact met hulpverlening

Geregistreerde contactmomenten met hulpverlening naast politie of justitie

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Bijbaan

Indicator of een student een bijbaan heeft

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

Overmatig drugs- en/of
alcoholgebruik

Indicator of een student overmatig drugs of alcohol gebruikt

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.

De bpv (stageplaats)

De ervaringen van de student tijdens de bpv

Niet aantoonbaar via tekstanalyse.
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Niet onderzochte variabelen
Variabele

Definitie

Type route (onder niveau, verwacht niveau,
boven niveau)

Indicator of een student voldoet aan passende plaatsing conform het inspectiekader

Behaalde resultaten

Het behaalde gemiddelde eindexamencijfer van de vooropleiding

Opleiding van de ouders

Hoogstgenoten opleiding van een van beide ouders

Switch tussen aanmeldniveau en inschrijvings
niveau

Een student meldt zich aan bij de instelling voor een bepaald niveau opleiding, maar schrijft zich
uiteindelijk voor een ander niveau in

Aantal aanmeldingen

Het aantal opleidingen waarvoor een student zich binnen het Nova College aanmeldt

Studieresultaat en/of aanwezigheid verandert
t.o.v. studentgemiddelde in verleden

Gemiddelde cijfer per periode, aanwezigheid per periode, en de verandering daarvan ten opzichte
van de vorige periode. Periode is negen weken

Studenttevredenheid (rapportcijfer opleiding,
JOB-monitor)

Het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding zoals geregistreerd in de JOB-monitor

Studenttevredenheid (vind je dat je voldoende
leert)

De gemiddelde score op de vraag ‘vind je dat je voldoende leert op school’ uit de JOB-monitor

Tweede lijn interventie op intake

Indicator of een tweede lijn is ingeschakeld tijdens het intakegesprek

Verwachting: opleidings- en beroepsbeeld

Getuigt de student tijdens het intakegesprek van een realistisch beroepsbeeld

Schoolprestaties eerste leerjaar

Voldaan aan de overgangsnorm van het eerste leerjaar

Vertraging

Negatieve afwijking ten aanzien van de nominale studieduur

Aantal switches

Aantal keren dat de student tijdens de studieloopbaan overstapt naar een opleiding in een ander
kwalificatiedossier

Aanwezigheid eerste leerjaar

Veranderde aanwezigheid gebaseerd op het aantal malen gemeld verzuim van acht uur of meer in
een periode van negen weken

Doublures

Aantal jaren gedoubleerd

Lwoo

Indicator of een student tijdens de vooropleiding lwoo (extra ondersteuning) heeft genoten of niet
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Vervolg ‘Niet onderzochte variabelen’
Variabele

Definitie

Grootte van de opleiding (hoeveelheid
studenten)

Klein, normaal, groot in de combinatie crebo en locatie

Ingedeeld in profiel 2

Indicator of een student ingedeeld is in profiel 2 (voorheen LGF oftewel ‘het rugzakje’)

Gebruik van leeromgevingen wijzigt

Veranderd gebruik van de digitale leeromgeving (aantal maal aangemeld binnen een periode van
negen weken)

Verzuimgeschiedenis

De verzuimgeschiedenis van de student tijdens de vooropleiding

Ratio OP/OOP

De verhouding tussen onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP) bij
de opleiding

Gemiddelde wtf

De gemiddelde werktijdfactor (wtf) bij de opleiding van OP

Verzuimpercentage

Het gemiddelde verzuimpercentage van het OP

Gemiddelde docentleeftijd

De gemiddelde leeftijd van het OP

Aantal jaar werkzaam bij het Nova College

Het gemiddelde aantal jaar dat OP werkzaam is bij een opleiding

Niveau docent (alle OP-functies)

Het gemiddelde niveau van het OP

Ratio tijdelijk versus vaste contracten

De verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten van OP

Studenttevredenheid (rapportcijfer school,
JOB-monitor)

Het gemiddelde rapportcijfer voor de school zoals geregistreerd in de JOB-monitor

SLB’er heeft meer uitval dan gemiddeld binnen
het Nova College

Voorspelwaarde is lastig, kwaliteit is slecht.

Gemiddelde reistijd naar school

De gemiddelde reistijd naar school

De gezinssituatie van de student wijzigt

Omschrijving van de gezinssituatie wordt meegenomen in de tekstanalyse (op kamers wonen,
scheiding ouders)

Aanwezigheid open dag

Indicator of een student aanwezig was op de open dag
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Vervolg ‘Niet onderzochte variabelen’
Variabele

Definitie

Aantal mislukte vooropleidingen

Het aantal niet afgeronde vooropleidingen van de student

Bekend met voorlichtingsmateriaal

Indicator of een student bekend is met het voorlichtingsmateriaal, zoals de website

Het moment van uitstroom

Het moment waarop een student uitstroomt

Indicatie van de studievaardigheden

De studievaarigheden van de student op het moment van de intake

Aantal begeleidingsgesprekken

Het aantal gevoerde begeleidingsgesprekken

Aantal vrienden

Het aantal vrienden van de student

Vrienden die ook vsv’er worden

Het aantal vrienden van de student dat als vsv’er (voortijdige schoolverlater) geregistreerd staat

Keuze voor stad / locatie

Indicator of de locatiekeuze bewust was of niet

Wijze van aanmelding

De wijze van aanmelding (digitaal of fysiek)

Vriendenkring wijzigt

Indicator of de vriendenkring van de student is gewijzigd in de aanloop naar de uitval
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Bijlage B
Resultaattabellen
tekstanalyse
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Trefwoorden gekoppeld aan het niet halen van een diploma
Trefwoord

Gebruikswaarde

Toelichting

‘mvvo’

Laag

Post Factum

‘a_plaatsingsadvies’

Laag

Post Factum

‘uitschrijving’

Laag

Post Factum

‘boeken’

Hoog

‘uitgeschreven’

Laag

‘verschenen’

Hoog

‘stoppen’

Hoog

‘bericht’

Hoog

‘leerplicht’

Hoog

‘opleiding’

Hoog

‘zie’

Laag

‘bellen’

Hoog

‘plaatsen’

Hoog

‘besluit’

Hoog

‘steeds’

Hoog

‘groet’

Laag

‘contact’

Hoog

‘komen’

Laag

‘moeder’

Hoog

‘overleg’

Hoog

‘werk’

Hoog

Post Factum

Gebruikt in combinatie “zie bijlage”

Spreektaal

Spreektaal, generiek werkwoord
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Vervolg ‘Trefwoorden gekoppeld aan het niet halen van een diploma’
Trefwoord

Gebruikswaarde

‘gebeld’

Hoog

‘gestuurd’

Hoog

‘gaan’

Laag

‘donderdag’

Hoog

‘komt’

Hoog

‘vandaag’

Hoog

‘gesprek’

Hoog

‘vader’

Hoog

‘school’

Hoog

‘hoogte’

Hoog

‘huis’

Hoog

‘afspraak’

Hoog

‘les’

Hoog

‘reden’

Hoog

‘laten’

Laag

‘duo’

Hoog

‘terug’

Hoog

‘zoeken’

Hoog

‘gesproken’

Hoog

‘week’

Hoog

Toelichting

Spreektaal, generiek werkwoord

Spreektaal, generiek werkwoord
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Vervolg ‘Trefwoorden gekoppeld aan het niet halen van een diploma’
Trefwoord

Gebruikswaarde

Toelichting

‘ivm’

Laag

Spreektaal, geeft oorzaak aan

‘ziek’

Hoog

‘aanmelding’

Hoog

‘gedaan’

Hoog

‘voortgang’

Hoog

‘afgesproken’

Hoog

‘melding’

Hoog

‘aanwezig’

Hoog

‘afwezigheid’

Hoog

‘telefonisch’

Hoog

‘ouders’

Hoog

‘laat’

Hoog

‘mail’

Hoog

‘vriendelijke’

Laag

‘graag’

Hoog

‘thuis’

Hoog

‘bezoek’

Hoog

‘green0’

Laag

Spreektaal

Specifieke afkorting
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Trefwoorden gekoppeld aan het halen van een diploma
Trefwoord

Gebruikswaarde

Toelichting

‘pvb’

Hoog

‘overgangsvergadering’

Hoog

‘nee’

Laag

Spreektaal

‘erg’

Laag

Spreektaal

‘afgerond’

Hoog

‘voldoende’

Hoog

‘kkv’

Hoog

‘jaar’

Laag

‘tijd’

Hoog

‘SLB’

Hoog

‘behaald’

Hoog

‘goed’

Hoog

‘bijlage’

Laag

‘bpv’

Hoog

‘stage’

Hoog

‘lessen’

Hoog

‘gehad’

Laag

Spreektaal

‘tijdens’

Laag

Spreektaal

‘niveau’

Hoog

‘verzuim’

Hoog

Spreektaal

Wijst op een bijlage, maar geen indicator
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Vervolg ‘Trefwoorden gekoppeld aan het halen van een diploma’
Trefwoord

Gebruikswaarde

Toelichting

‘absentie’

Hoog

‘brief’

Hoog

‘formulier’

Hoog

‘keer’

Laag

Spreektaal

‘maken’

Laag

Spreektaal

‘weer’

Laag

Spreektaal

‘gemaakt’

Hoog

‘aangegeven’

Hoog

‘intake’

Hoog

‘verder’

Laag

‘afwezig’

Hoog

‘wel’

Hoog

‘ingesproken’

Hoog

Spreektaal

44

Colofon
Het rapport ‘Kunnen we met studentgegevens het studiesucces voorspellen?’
is een uitgave van Kennisnet in samenwerking met het Nova College en saMBO-ICT
Datum
Oktober 2016
Concept en realisatie
Nova College (Gijs Gons, Judith Krol)
Kennisnet (Willem-Jan Swiebel, Marius
van Zandwijk)

Sommige rechten voorbehouden
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave
de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
auteur(s), redacteur(s) en uitgever van Kennisnet
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of
onvolkomenheden.

Eindredactie
Gloedcommunicatie
Vormgeving
Gloedcommunicatie
Fotografie
Etienne Oldeman, Claudia Otten,
Dirk-Jan Visser

Over Kennisnet
Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basis
infrastructuur, adviseren de sectorraden en delen
onze kennis met het primair onderwijs (po), het
voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).

Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

T 0800 321 22 33
E support@kennisnet.nl
I kennisnet.nl

Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

Laat ict werken voor het onderwijs

45

