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Verkenning 
learning 
analytics

Het benutten van studiedata bij leren: naar een 
verkenning over learning analytics
Binnen de hogeschool komt de focus in het ontwikkelen van onder-
wijs steeds meer te liggen op het centraal stellen van de regie op 
het leren door de student. Het monitoren van leren en het regule-
ren van het leerproces van de student is een steeds belangrijker 
aspect. We hebben veel (persoonlijke) data in de systemen van 
studenten: hoe zouden we die kunnen benutten voor dit monitoren 
van leren? We hebben het dan over learning analytics. Onder 
learning analytics verstaan we het meten, verzamelen, analyseren 
en rapporteren van studiedata van studenten en hun context. Er 
worden data verzameld over leergedrag, die je kunt gebruiken voor 
het doen van interventies, met als doel:

    Het verbeteren van het (monitoren van) leren, het 
    leerproces en leeruitkomsten van studenten. Bijv. op  
    basis van de data begeleiding op maat kunnen geven.

     Het verbeteren van het onderwijsproces of lesgeven. 
Bijv. op basis van de data inzicht krijgen in de mate 
waarin  instructies impact hebben op het leerproces 
van de student.

     Het verbeteren van de leeromgeving, om interventies 
te kunnen doen op het ontwerp van het vak c.q. 
onderwijsprogramma. Bijv. op basis van de data 
inzicht krijgen in welke leermaterialen studenten wel/
niet bekijken.

Wat doen we al met learning analytics binnen 
Inholland?
Binnen Inholland zijn al initiatieven te vinden rondom het benutten 
van data in het onderwijs. 

Domein Gezondheid, Sport en Welzijn: een docent reflecteert 
n.a.v. de data vanuit FeedbackFruits over het wel/niet, en het hoe, 
geven van (peer)feedback bij een opdracht. Domein Onderwijs 
& Innovatie: een docent zet de applicatie Enlight-Ed in; een tool 
die studenten auto matisch, adaptief van feedback voorziet bij het 
oefenen met (in dit voorbeeld) de eigen rekenvaardigheid. 

Willen we deze beweging rondom learning analytics binnen 
Inholland versterken? Ja! Hiervoor is het onder andere van belang 
dat het databewustzijn binnen de organisatie toeneemt. Dit kan 
door bijvoorbeeld in te zetten op het creëren van nieuwe (Perusall), 
of het vervolg van huidige experimenten (Studieplanner EPIC/
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EdTech-Incubator/ Student-in-the- lead bij AVAG).  Maak aanpak en 
vraagstukken inzichtelijk. Inspireer via het delen van ervaringen. 
Organiseer dit via centrale regie en het Inholland-brede gesprek. 
Dit alles om met elkaar te bespreken: wat is de richting als we 
werken met learning analytics? 

Hoe sluit de inzet van learning analytics aan op 
de plannen van Inholland?
Voor Inholland zijn ‘het samen werken aan flexibilisering’ en ‘het 
werken met leeruitkomsten’ belangrijke uitgangspunten. Learning 
analytics kunnen hieraan een bijdrage leveren in de vorm van 
bijvoorbeeld het geven van begeleiding op maat of faciliteren 
van zelfregulatie, het geven van extra en  aanvullende informatie 
over het leergedrag van de student en het vormgeven van meer 
adaptief onderwijs. 

This isn’t the time to use technology to refine the 
model we had before. This is the time to harness 
technology to let children go as far and as fast 
as they want.

— Stephen Heppel 

Waar moeten we dan op letten?
De vraag die beantwoord moet worden met de data die verzameld 
wordt en het doel dat wordt nagestreefd moeten helder zijn (dat 
zijn ze nu nog vaak niet). De studenten moeten worden betrokken 
in een vroegtijdig stadium bij het vaststellen van deze doelen. Zij 
zijn een integraal onderdeel van het onderwijs. Het gaat om hun 
leren en hun ambities. Daarnaast moet de student ook expliciet 
toestemming geven voor verwerking van zijn/haar persoonsgege-
vens. Dit mag enkel op het moment dat het verzamelen en gebrui-
ken van data een  aantoonbare ‘noodzaak’ heeft (gerechtvaardigd 
belang). Tenslotte moet de data-kwaliteit op orde zijn.

Tot slot
De vraag over de inzet van learning analytics wordt in eerste instan-
tie vaak gezien als een IT vraagstuk. Uiteindelijk gaat het echter om 
het leren van de student. Daarmee is het ook een sociaal en een 
organisatievraagstuk. Het gaat ons allen aan. Op dit moment is het 
nog de vraag welke impact de inzet van learning analytics mogelijk 
heeft op het leerproces van studenten. Dit zal verder onderzoek uit 
moeten wijzen. 

Ruim dertig deelnemers uit vrijwel alle domeinen en delen van de 
organisatie hebben tot op heden deelgenomen aan de gesprekken 
over de inzet van LA. Hier is de link naar de white paper.
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