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1 De grote data ontdekkingsreis  

Data gebruiken om de onderwijskwaliteit te verbeteren, iets wat soms een ver-van-ons-
bed-show lijkt te zijn in het mbo. Vanuit NCP EQAVET laten wij graag zien dat het 
benutten van verschillende data ook het onderwijsteam kan versterken. We nemen jullie 
graag mee in de grote data ontdekkingsreis!   

1.1 Een korte inleiding 

Uit onderzoek blijkt dat het lastig is voor scholen om alle beschikbare data doelmatig te 
benutten. Hierbij is een struikelblok het vertalen van informatie uit externe (data)bronnen 
en interne kwaliteitszorgsystemen en evaluaties naar acties die bijdragen aan verbetering 
van de onderwijskwaliteit (Oberon; KBA, 2015). 
 
Een kwaliteitsgerichte cultuur en systematisch en cyclisch werken zijn bevorderende 
factoren in het proces van inzetten van informatiegebruik ten behoeve van verbetering 
van de onderwijskwaliteit. Deze handreiking kan bijdragen aan beide factoren – het 
maakt het team bewuster van het nut van datagebruik. Daarnaast biedt het praktische 
werkvormen waarmee docenten in gezamenlijkheid systematisch aan de slag kunnen om 
data te analyseren en dit uiteindelijk om te zetten naar concrete acties. 

1.2 De rol van procesbegeleider 

De rol van procesbegeleider kan door verschillende mensen worden vervuld. Het kan een 
kwaliteitszorgmedewerker of –adviseur van de eigen instelling zijn, een externe of interne 
trainer. Het werkt het best als een persoon die wat verder van het team afstaat deze rol 
op zich neemt.  
 
Het is belangrijk dat je als procesbegeleider enige afstand van het team hebt, je kunt het 
team dan begeleiden. Het eigenaarschap dient in het team te liggen, als 
kwaliteitszorgmedewerker of –adviseur kun je het team wel faciliteren met gegevens, 
overzichten of analyses. 
 
Dit handboek helpt de procesbegeleider zijn team te begeleiden bij het gebruiken van 
data. Hierin vind je meer achtergrond over het gebruik van data in onderwijsteams, 
informatie over de stappen die worden genomen in deze data ontdekkingsreis en 
informatie over jouw rol bij deze stappen. 
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1.3 Achtergrond  

Hierna volgt informatie en verantwoording over het gebruik van data, gebaseerd op de 
reader ‘werken met data door opleidingsteams in het mbo’, geschreven door ecbo1. De 
informatie helpt om het verhaal in de PowerPoint door te nemen met het team. Als 
procesbegeleider is het handig om onderstaande informatie door te lezen.  
 
Opleidingsteams staan dagelijks voor veel verschillende soorten vragen.  
Meestal vormen aannames, anekdotes, ervaring en intuïties de basis voor het 
beantwoorden van deze vragen en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare 
data en kennis (De Vijlder, Rozema, & Verheijen, 2014), (Gasse, Vanhoof, & Mahieu, 
2015), (Oomens, et al., 2015). 
 
Het gebruikmaken van recent ontwikkelde kennis bij innovaties is echter van belang om 
te komen tot een succesvolle kennissamenleving (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid , 2013). Ook gaan waardevolle tijd en middelen verloren wanneer (als 
gevolg van verkeerde intuïties bijv.) de implementatie van nieuwe praktijken of curricula 
niet overeenkomen met de behoeften van studenten (Earl & Katz, 2006). 
 
Wat zijn data? 
In de onderwijscontext gaat het bij data om alle relevante, kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens die docenten en schoolleiders nodig hebben om beslissingen te nemen, zoals 
testresultaten, achtergrondinformatie, gestructureerde observatiegegevens of 
beoordelingsgegevens (Lai & Schildkamp, 2013).  
 
Om onderscheid te maken tussen waarover de gegevens handelen en op welk niveau dit 
gebeurt, hebben Van Gasse et al. (2015) een ordeningskader gemaakt. Wat betreft het 
‘waarover’ wordt hierbij gerelateerd aan het CIPO-kader (Scheerens, 1990 in Van Gasse 
et al., 2015): 
• Context: data aangaande factoren rondom school en klas waar niet direct invloed op 

kan worden uitgeoefend.  
• Input: data rondom factoren die wel de school en klas binnenkomen: capaciteiten en 

competenties van studenten, docenten, ouders en bestuur.  
• Proces: data over de wijze waarop resultaten tot stand komen (samenwerkings- en 

besluitvormingsprocessen en leerprocessen van leerlingen). 
• Output: data die de uiteindelijke resultaten betreffen.  
 
Bij het ‘niveau’ wordt onderscheid gemaakt tussen vier niveaus waarop data aangeboden 
kunnen worden (Mahieu & Vanhoof, 2010, in Van Gasse et al., 2015):  
• Macro: gegevens met betrekking tot of gegenereerd op het (inter)nationale niveau. 
• Regio: gegevens met betrekking tot of gegenereerd op lokaal onderwijsniveau, bijv. 

scholengemeenschappen, samenwerkingsverband etc. 
• Meso: gegevens met betrekking tot of gegenereerd op schoolniveau. 
• Micro: gegevens rondom studenten in relatie tot docent/de klas.  
 

                                                
1 https://ecbo.nl/wp-content/uploads/sites/3/11_2019_Werken_met_data_door_opleidingsteams_in_het_mbo.pdf 

https://ecbo.nl/wp-content/uploads/sites/3/11_2019_Werken_met_data_door_opleidingsteams_in_het_mbo.pdf
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Het werken met data 
Er worden zelden gegevens gebruikt in de vorm waarin ze verzameld zijn. Pas nadat 
gegevens zijn geïnterpreteerd en omgezet in informatie worden ze van meerwaarde: het 
werken met data. Bij het werken met data gaat het om het verzamelen, organiseren en 
analyseren van gegevens en om het interpreteren en transformeren van data tot 
bruikbare informatie. Werken met data kan daarbij omschreven worden als een iteratief 
en cyclisch proces met de volgende stappen (Earl & Katz, 2006; Lai & Schildkamp, 2013; 
Schildkamp & Poortman, 2015):  
• Vaststellen van een doel voor het gebruik van de data; 
• Verzamelen van relevante data; 
• Analyseren van data; 
• Interpreteren van data; 
• Beslissingen of maatregelen nemen om onderwijs en leren te verbeteren; 
• Evaluatie van effectiviteit van de acties. 
 
Data kunnen van meerwaarde zijn voor onderwijsverbeteringen op vier aspecten:  
1 Data als basis om instelling / opleiding te verbeteren; 
2 Data voor organisatieontwikkeling; 
3 Datagebruik als aspect van professionele ontwikkeling / professionalisering van het 

team; 
4 Data als basis om het leren en de prestaties van studenten te verbeteren. 
 
Het werken met data in opleidingsteams 
Waar te beginnen in het werken met data in opleidingsteams? Om deze vraag te 
beantwoorden, is het goed om te weten dat het gebruik van data geen puur technische 
uitdaging is, maar dat ook de informatiekennis van professionals verbeterd moet worden 
en teams in staat moeten zijn om datagestuurde beslissingen te nemen (Lusher, McGuire, 
van Schaik, Nicholson, & de Vlieg, 2014). 
 
Daarnaast is het van belang bewust te zijn van de bevorderende (of belemmerende) 
factoren bij het werken met data. Onderzoek van Van Geel et al. (2017) laat zien dat of 
het werken met data uit de verf komt, erg samenhangt met sterk (instructief) 
leiderschap, standaardisatie van werkprocessen, continuïteit van het personeel, 
beschikbaarheid van een sterke, academische coach en maximale blootstelling aan het 
‘werken met data’.  
Wat betreft het management wordt in een artikel uit de Harvard Business Review een 
vijftal aandachtspunten voor het management genoemd (McAfee & Brynjolfsson, 2012):  
1 Leiderschap met duidelijke doelen en vragen. 
2 Talent management. Wie in het team kan wat? Welke ondersteuning is nodig? 
3 Technologie. Een goede data-infrastructuur is niet voldoende, maar wel 

noodzakelijk. 
4 Besluitvorming. Ontwikkelde informatie/kennis moet gekoppeld worden aan 

beslissingen/maatregelen. 
5 Bedrijfscultuur. De eerste vraag moet niet zijn: "Wat doen we?", maar "Wat weten 

we?”. 
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2 Aan de slag 

De grote data ontdekkingsreis bestaat uit 6 stappen die met een onderwijsteam (of een 
afvaardiging daarvan) worden doorlopen. Hieronder worden de stappen, verdeeld over de 
drie bijeenkomsten, toegelicht, met daarbij bij elke stap een instructie en verwijzing naar 
de bijbehorende werkvorm, hulpmiddelen en eventuele bronnen of theorie die deze stap 
kunnen ondersteunen. Men kan er uiteraard ook voor kiezen het materiaal te verdelen 
over meer dan drie bijeenkomsten. 
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3 Eerste bijeenkomst 

3.1 Voorbereiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst 

Voorafgaand aan de eerste sessie met het gehele team, wordt er in een kleinere groep 
e.e.a. voorbereid. We noemen deze groep het kernteam. Het kernteam kan bestaan uit 
willekeurige teamleden of teamleden die een specifieke positie in het team hebben (zoals 
BPV-coördinator, expert kwaliteitszorg, lid van een curriculum-ontwikkelgroep, etc.). 
Eerst voert het kernteam het gesprek om de visie en de doelen van het team (weer) 
expliciet te maken. Als het team nog niet samen een visie heeft opgesteld, maak dit dan 
eerst duidelijk. 
 
Er zijn veel documenten met daarin informatie voor of over het onderwijsteam. In het 
onderstaande rijtje staan documenten gerangschikt van centraal niveau naar teamniveau. 
1 Kwaliteitsagenda2 met daarin de ambities van de school. 
2 Onderwijsvisie school met daarin de visie op het onderwijs en de rol van de school in 

de maatschappij. 
3 Teamplan waarin de visie geconcretiseerd is in doelen en aandachtspunten. 
4 Resultaten van onderzoeken als JOB Monitor, onderzoeken/enquêtes die door de 

school worden gehouden, medewerkers(tevredenheid)onderzoek.3 
5 Overige documenten met informatie op teamniveau, zoals notulen van 

teamvergaderingen, leerplancommissies of onderwijs ontwikkelgroepen. 
 

Vervolgens gaat het kernteam aan de slag met het bekijken van de verschillende (voor 
jullie relevante) documenten. Beantwoord de volgende vragen met elkaar: 
1 Wat is de onderwijsvisie van het team? 
2 Wat zijn de doelen die jullie met het onderwijs willen bereiken? 
3 Welke aandachtspunten komen naar voren uit deze documenten? 
4 Denk alvast na over wat jullie zouden willen verbeteren. Dit mogen meerdere dingen 

zijn, samen met het gehele team gaan jullie de uiteindelijke vraag formuleren. 
 
Hebben jullie dit helder gekregen met elkaar? Bereid dan een korte presentatie voor die 
je mee kunt nemen naar het team in jullie eerste groepssessie. In de PowerPoint is ruimte 
om hierover jullie eigen slide(s) toe te voegen. Deze slides zijn in het rood weergegeven. 
Let op! De eventuele verbeterpunten die al bedacht zijn door het kernteam worden niet 
meegenomen in de presentatie. Laat ruimte aan het team om hier zelf op te komen. 
  

                                                
2 De kwaliteitsagenda’s van alle bekostigde mbo-instellingen zijn openbaar en te raadplegen via: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-
beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2019/07/17/kwaliteitsagendas-2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs  
3 Betrek de kwaliteitszorgmedewerker die betrokken is bij het team, en bekijk samen of hij/zij deze resultaten op 
een overzichtelijke manier kan leveren aan het (kern)team. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2019/07/17/kwaliteitsagendas-2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/documenten/rapporten/2019/07/17/kwaliteitsagendas-2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs
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3.2 Opzet en werkvormen eerste bijeenkomst 

Stap:  1 en 2 
Benodigde tijd: 2,5 uur 
Benodigdheden:  PowerPoint Grote Data Ontdekkingsreis (aangevuld met eigen 

slides n.a.v. voorbereiding), grote vellen papier, stiften, post-its, 
werkvorm Data Quest 
Hulpmiddelen:  Teamplan, kwaliteitsagenda, onderwijsvisie, 
Datakaart 

 
START 
Start de bijeenkomst met het uitleggen van wat er tijdens deze eerste bijeenkomst aan 
bod komt (stappen 1 en 2). De Grote Data Ontdekkingsreis PowerPoint ondersteunt 
tijdens de bijeenkomst.  
 
Voor er gestart wordt met de werkvormen die horen bij de verschillende stappen, wordt 
er een toelichting gegeven op ‘Wat zijn data?’. In de achtergrondinformatie in paragraaf 
1.3 staat een toelichting op de slides uit de Powerpoint. Als procesbegeleider kun je je op 
deze manier voorbereiden op het geven van de toelichting.  
 
Stap 1 – Vraag duidelijk krijgen 
Je gaat met het team aan de slag om een vraag te formuleren. Laat het team in kleine 
groepjes (3-4 personen) uitwisselen over de volgende vragen: 
 
1 Welke dringende zaken spelen er op dit moment binnen het team? 
2 Welke aandachtspunten zijn in jullie ogen het meest urgent om nu op te pakken? 
3 Wat willen jullie hieraan onderzoeken? Formuleer een aantal vragen. 

 
Laat de groepjes een mini-presentatie voorbereiden van maximaal twee minuten over de 
bovenstaande vragen. Hierbij mogen ze een poster maken. Ze presenteren deze aan de 
andere groepjes. Zet een timer op twee minuten om echt de tijd te bewaken.  
 
Na deze presentaties start er een ronde van vijf minuten waarin verhelderende vragen 
aan de verschillende groepjes gesteld mogen worden. Vervolgens start de stemronde: elk 
teamlid krijgt twee post-its en mag deze plakken bij de twee vragen die zij het meest 
relevant vinden. 
 
Tel gezamenlijk de stemmen en kom tot de conclusie dat vraagstuk A/B/C het meest 
urgent is. Met dit vraagstuk gaat het team de komende weken aan de slag.  
De vraag moet waarschijnlijk nog aangescherpt worden. In de PowerPoint staan vragen 
geformuleerd om dit samen met het team te doen. Bekijk o.a. de volgende punten: 
• De vraag is afgebakend. 
• Karakter van de vraag beschrijven – voor achtergrondinformatie: 

https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/type-onderzoeksvragen/ 
Eventueel subvragen formuleren. 
 

https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/type-onderzoeksvragen/
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Stap 2 – Verzamelen van relevante data 
Welke data zijn er beschikbaar over jullie onderwijs? Welke data zijn bruikbaar? En hoe 
kun je op zoek gaan naar data die antwoord geven op jullie vraag? Maar wat is data 
eigenlijk? Een zoektocht in de wondere wereld die data heet. 
Het team gaat uitwisselen welk beeld zij hebben bij data in het onderwijs. Doorloop de 
stappen met het team – deze staan ook in de PowerPoint toegelicht. 
 
1 Wat zijn data? 
Elk teamlid krijgt een stapeltje post-its. Er wordt individueel gewerkt. Iedereen krijgt vijf 
minuten de tijd om zoveel mogelijk type data op te schrijven op hun post-its. Let op: één 
type data per post-it. Als men geen idee heeft van wat ze op zouden moeten schrijven, 
kan er een hulpvraag gesteld worden (“Wat voor data kennen we al?”). Komt men er niet 
uit, geef dan als voorbeeld de slagingspercentages van de opleiding(en). 
 
Het doel is om inzichtelijk te maken of men een goed en volledig beeld heeft van wat data 
is. Grote kans dat hierbij vooral kwantitatieve (harde) data genoemd worden – de 
getallen, zoals de studenttevredenheid die gemeten wordt of het VSV-percentage. Men 
vergeet de kwalitatieve (zachte) data sneller, zoals informatie uit studentenplatforms, 
lesobservaties, docentinterviews, de wandelgangen en beleidsplannen.  
 
Laat na de vijf minuten individuele werktijd de teamleden in groepjes uitwisselen. Laat 
hen hierbij kijken naar welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Wederom vijf 
minuten de tijd. Hierna kort plenair terugkoppelen waarin besproken wordt wat voor data 
er genoemd zijn en gezamenlijk de vraag beantwoorden: ‘Wat zijn data?’. 
 
2 Wat is er al en wat moet nog verzameld worden? 
We maken onderscheid tussen data die al beschikbaar zijn en data die we nog moeten 
verzamelen. Hoe kun je als team zelf data verzamelen? 
 
Bespreek met het team dat er al ontzettend veel bruikbare data beschikbaar zijn over 
jullie onderwijs. (Licht dit toe n.a.v. de slide waarin de JOB-monitor, BPV Monitor, etc. 
worden benoemd). In de Datakaart die digitaal beschikbaar is gesteld bij deze toolkit, zijn 
links te vinden naar openbaar beschikbare data. 
 
Vervolgens is het belangrijk om het team in te laten zien hoe data verzameld kunnen 
worden. In de PowerPoint worden enkele voorbeelden gegeven: 
• Gesprekken met studenten 
• Observaties in de klas 
• Gesprekken met het team 
• Evaluatiemomenten (met het team, de studenten, de ondersteunende staf, het 

werkveld) 
 
Het team gaat een plan van aanpak maken. Inventariseer plenair welke beschikbare data 
er geraadpleegd kunnen worden voor het beantwoorden van de vraag. Maak een lijst 
hiervan in het plan van aanpak. De vervolgvraag is welke data er nog (aanvullend) nodig 
zijn om de vraag goed te kunnen beantwoorden en hoe het team hier aan kan komen. 
Noteer ook dit in het plan van aanpak. 
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Zorg ervoor dat het team eigenaar wordt van het vervolgproces: wie gaat wat doen? 
Probeer hierbij te voorkomen dat de last bij een kleine afvaardiging van het team komt te 
liggen – het gaat er juist om dat iedereen in het team hiermee aan de slag gaat en 
ontdekt hoe dit proces verloopt. 
 
Maak als procesbegeleider afspraken over hoe je het onderzoeksproces van het 
verzamelen van de data kunt monitoren. 
 
Iedereen neemt de opbrengsten mee naar de volgende bijeenkomst. Suggestie: spreek af 
waar alle input wordt verzameld (in een online omgeving). 
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4 Tweede bijeenkomst 

4.1 Voorbereiding voorafgaand aan de tweede bijeenkomst 

Ook de tweede sessie met het gehele team wordt voorbereid door het kernteam. 
 
Als het goed is, is het team deze periode aan de slag met het vergaren van data. Dit 
kunnen bestaande data zijn, maar ook de data die nog verzameld ging worden om 
antwoord te zoeken op de gekozen vraag. Wissel tijdens deze voorbereiding binnen het 
kernteam de voortgang hiervan uit. Bespreek daarnaast hoe je de komende tijd deze 
voortgang verder kan monitoren en waar nodig, kan bijsturen, zodat tijdens de tweede 
bijeenkomst de afgesproken data zijn verzameld. Herinner het team, indien nodig, de 
verzamelde data te plaatsen op de afgesproken (digitale) plek, zodat deze gebruikt 
kunnen worden tijdens de tweede bijeenkomst. 
 
Tijdens de tweede sessie met het gehele team zal teruggeblikt worden op het proces rond 
het verzamelen van data. Daarnaast zullen de data geanalyseerd en geïnterpreteerd 
worden door het team en zal besproken worden wat deze nieuwe informatie en conclusies 
vraagt aan acties. 

4.2 Opzet en werkvormen tweede bijeenkomst 

Stap:  3, 4 en 5 
Benodigde tijd: 1 bijeenkomst van 4 uur óf 

2 bijeenkomsten van 2 uur: 
bijeenkomst 2a = stap 3 bijeenkomst 2b = stap 4 en 5 

Benodigdheden:  PowerPoint Grote Data Ontdekkingsreis, aangevuld met eigen 
voorbereidingen, grote vellen papier, stiften, post-its, werkvorm 
uitgeprint (werkvorm om data weer te geven en te beschrijven) 

Hulpmiddelen:  Verzamelde data 
 
START 
Start de bijeenkomst met het terugblikken op het verzamelen van de data. Hoe is dit 
verlopen? Maak hierbij onderscheid tussen individuen: blik terug op de gemaakte 
afspraken, maar sta ook als stil bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team 
als geheel. Hoe is tussentijds door het team gecommuniceerd over de voortgang van het 
verzamelen, bijv. door te informeren bij een collega hoe het ermee gaat of door iemand 
anders te vertellen over welke data hij / zij verzameld heeft of waar hij / zij tegenaan 
liep?  
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Stap 3 – Analyseren van de data 
Welke data zijn er verzameld? Wat zeggen de data je? Welke data zijn bruikbaar? In 
hoeverre zijn de data betrouwbaar? 
 
1 In kaart brengen welke data verzameld is 
Je kunt er als procesbegeleider voor kiezen om voorafgaand aan de bijeenkomst een 
overzicht te maken van de data. Als het goed is, zijn deze data verzameld en geplaatst op 
de afgesproken plek. Het gaat niet om de inhoud van de data, maar om een overzicht te 
hebben van welke soort data er allemaal verzameld is. Je kijkt hierbij naar of de data 
kwalitatief of kwantitatief zijn en of de data bestaande data betroffen of dat deze in het 
licht van deze ontdekkingsreis zijn gemeten. Je kunt de data in zo’n tabel ordenen: 
 
Korte omschrijving van 
de data 

Kwalitatief of 
kwantitatief? 

Bestaande of 
nieuwe data? 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Je kunt er ook voor kiezen om dit schema als procesbegeleider niet zelf van tevoren te 
maken, maar dit samen met het team te maken tijdens de bijeenkomst. 
 
2 Data weergeven in resultaten 
Nu alle data verzameld zijn, is het goed om deze data uiteen te zetten in resultaten. Het 
is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van de ‘confirmation bias’. 
 

 
 
1 Het team maakt groepjes en kiest per groepje een dataset uit de tabel. 
2 Het groepje gaat allereerst de data overzichtelijk weergeven. Je aanpak zal 

verschillen per type data. 
 
Kwantitatieve data lenen zich goed voor grafische weergaven zoals tabellen en grafieken. 
Bij zo’n tabel of grafiek kun je een korte (objectieve) beschrijving geven wat de weergave 
laat zien. 
 

Confirmation bias: De neiging om informatie die niet bij jouw opvattingen past, te 
negeren en achterwege te laten in de weergave van je data. Je zoekt onbewust naar 
bevestiging van wat jij verwacht dat er uit je onderzoek komt, en laat ontkrachtende 
informatie achterwege. 
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Kwalitatieve data, zoals uitwerkingen van panelgesprekken, interviews of observaties, zijn 
vaak beschrijvend van aard. Deze beschrijvingen kun je structureren en ordenen, om zo 
overzicht over de relevante informatie te krijgen. 
 
 
 
 
 

Voorbeeld kwantitatieve data omzetten in resultaten 

Je hebt bijvoorbeeld studenten gevraagd in hoeverre zij zich hadden voorbereid voor een bepaald 

examen. Dit deden ze door een cijfer van 1 tot 5 te geven.  

1 = helemaal niet voorbereid 

2 = lessen gevolgd 

3 = lessen gevolgd + het huiswerk gemaakt 

4 = lessen gevolgd + het huiswerk gemaakt + extra oefenopgaven gemaakt 

5 = lessen gevolgd + het huiswerk gemaakt + extra oefenopgaven gemaakt + de proeftoets gemaakt 

 

12 studenten hebben gereageerd op je vraag. Dit gaf de volgende data: 

1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 1 

 

Om deze data overzichtelijk weer te geven als resultaten, kun je een tabel gebruiken:  

Cijfer Frequentie 

1 3 

2 2 

3 4 

4 2 

5 1 

 

Of een grafiek: 

 
Je zou hierbij het gemiddelde kunnen uitrekenen en benoemen. In dit geval is het gemiddelde 2,7. 
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 Voorbeeld kwalitatieve data omzetten in resultaten 

• Als het om kwalitatieve data gaat, probeer dan eerst tot de kern te komen door in de eerste stap alle niet-

relevante informatie te wissen. 

• Probeer daarna de relevante informatie te ordenen door de stukjes tekst die overeenkomen qua boodschap bij 

elkaar te zetten in groepjes. Zorg dat elk ‘groepje’ maximaal 1 onderwerp omvat en zet dit onderwerp in één 

trefwoord erbij. Het trefwoord komt bij voorkeur uit de tekst, anders is het risico te groot dat je er zelf een 

interpretatie aan hangt. Ook zou het een onderwerp van een vraag kunnen zijn, zoals “tips”.  

• Heb je meerdere gesprekken of beschrijvende observaties uitgevoerd, herhaal dit proces dan voor alle 

beschrijvingen apart. Vervolgens orden je de gegevens op trefwoorden en kun je kijken wat de overeenkomsten 

zijn of juist de verschillen. 

 

Voor jullie onderzoek willen jullie bijvoorbeeld graag weten hoe studenten zich hebben voorbereid op het examen. 

Je bekijkt hiervoor (o.a.) het panelgesprek dat na afloop van afgelopen periode is gehouden: 

Panelgesprek, 31 maart 2020 

Aanwezig: 5 studenten uit klas AD2A 

Vooraf wordt het doel van het gesprek gedeeld met de studenten. In dit geval is dat achterhalen hoe studenten de 

afgelopen onderwijsperiode hebben ervaren. 

Patrick geeft aan dat hij weinig op school is geweest, vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij is wel zoveel 

mogelijk naar stage geweest. Allison geeft aan dat ze veel heeft gehad aan de opdrachten die ze tijdens stage 

moest uitvoeren. Als wordt gevraagd wat ze hier aan heeft gehad, geeft ze aan dat daardoor bij het 

praktijkexamen de opdrachten herkenbaar waren. Shirley geeft aan dat zij die opdrachten te makkelijk vond en ze 

daarom ook niet allemaal heeft gedaan, omdat ze het toch al kon. Bas vertelt over zijn stage en dat het niet zo 

klikt met zijn begeleider. Bas mag nog niet zo veel van zijn begeleider, terwijl hij graag veel nieuwe dingen 

uitprobeert. Hij vindt dit frustrerend en vindt zijn begeleider erg ouderwets. Nasr vertelt dat hij het praktijkexamen 

moeilijk vond, maar ook niet wist hoe hij zich hierop had kunnen voorbereiden. Over welke opdrachten heeft 

Allison het? Hij herkende ook weinig uit de lessen die hij op school had gevolgd. 

Alle informatie die niet relevant is voor jullie onderzoek (hoe hebben studenten zich voorbereid op het examen?) 

streep je weg. Daarna cluster je de informatie. Dat ziet er zo uit: 

 

Stageopdrachten 

• Allison geeft aan dat ze veel heeft gehad aan de opdrachten die ze tijdens stage moest uitvoeren. Als wordt 

gevraagd wat ze hier aan heeft gehad, geeft ze aan dat daardoor bij het praktijkexamen de opdrachten 

herkenbaar waren. 

• Nasr vertelt dat hij het praktijkexamen moeilijk vond, maar ook niet wist hoe hij zich hierop had kunnen 

voorbereiden. Over welke opdrachten heeft Allison het? 

• Shirley geeft aan dat zij die opdrachten te makkelijk vond en ze daarom ook niet allemaal heeft gedaan, omdat 

ze het toch al kon. 

 

Lessen 

• Hij (Nasr) herkende ook weinig uit de lessen die hij op school had gevolgd. 

 

Informatie die je wegstreept: 

• Patrick geeft aan dat hij weinig op school is geweest, vanwege persoonlijke omstandigheden. 

• Bas vertelt over zijn stage en dat het niet zo klikt met zijn begeleider. Bas mag nog niet zo veel van zijn 

begeleider, terwijl hij graag veel nieuwe dingen uitprobeert. Hij vindt dit frustrerend en vindt zijn begeleider erg 

ouderwets. 



 

Handboek De grote data ontdekkingsreis NCP EQAVET, 2020 13 

3 Resultaten analyseren 
Als de data weergegeven zijn in resultaten, gaan jullie ze analyseren. Bij het analyseren 
van resultaten ga je er als het ware boven hangen en opschrijven wat je ziet. Het is aan 
te raden om dit eerst individueel te doen en daarna te bespreken met je groepje. Vragen 
die hierbij kunnen helpen zijn: 
• Wat is het volume van de data? (bijv. met hoeveel studenten is er een gesprek 

gevoerd?) 
• Over welke tijdsperiode zeggen de data iets? 
• Hoe vaak komt bepaalde informatie uit data terug? Bijvoorbeeld in een panelgesprek 

met studenten: is de opmerking over de slechte opzet van de lessen economie 
gemaakt door één student of door meerdere studenten? Of wordt deze ene opmerking 
onderschreven door bijvoorbeeld de uitkomsten van lesevaluaties?   

• Is er een bepaalde trend te ontdekken in de data? 
• Welke data vallen op, bijvoorbeeld doordat ze boven of onder het gemiddelde 

uitschieten, of een punt dat door veel studenten wordt benoemd? 
• Trek nog geen conclusies en zoek ook niet naar verklaringen, maar neem anderen 

mee in wat er te zien is.  
• Zinnen die beginnen met “Ik denk dat…” of “Ik vind…” impliceren een mening en geen 

objectiviteit. Probeer op afstand te blijven kijken naar feitelijke waarnemingen, 
zonder je eigen mening erin te verwerken. 

 
Wissel de beschrijvingen binnen het groepje uit. Komen jullie beschrijvingen overeen? 
Welke verschillen zijn er? Zijn jullie objectief gebleven, of bespeur je interpretaties? 
 
Kom als groepje tot één beschrijving. 
 
Als het goed is hebben jullie nu de gekozen dataset weergegeven en beschreven. 
Presenteer deze weergave en beschrijving aan de rest van het team. Het team let op of 
deze beschrijving geen aannames, conclusies of interpretaties bevatten. 
 

 

 

Voorbeeld beschrijving kwantitatieve resultaten 
12 studenten geven gemiddeld genomen aan de lessen te hebben gevolgd en het huiswerk 
te hebben gemaakt ter voorbereiding op het examen. Het gemiddelde was namelijk een 2,7. 
Dit ligt tussen “lessen gevolgd” en “lessen gevolgd + het huiswerk gemaakt”.  
Drie studenten hebben zich helemaal niet voorbereid op het examen (score 1). Eén student 
heeft zich volledig voorbereid op het examen (score 5). De meeste studenten hebben zowel 
lessen gevolgd als het huiswerk gemaakt (score 3). 

Voorbeeld beschrijving kwalitatieve resultaten 
Van de vijf studenten die tijdens de panelgesprekken bevraagd zijn, geeft er één student 
aan de stageopdracht te hebben uitgevoerd en dat daardoor de opdrachten van het 
praktijkexamen herkenbaar waren. Eén student geeft aan dat hij niet wist hoe hij zich op 
het praktijkexamen had kunnen voorbereiden en wist niet dat er stageopdrachten waren. 
Eén student geeft aan de stageopdrachten niet te hebben gedaan, omdat ze ze te makkelijk 
vond. Wat betreft de lessen wordt enkel door één student iets gezegd, namelijk dat hij 
weinig herkende uit de lessen die hij op school heeft gevolgd. 
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4 In hoeverre zijn de data betrouwbaar?  
Sta stil bij de betrouwbaarheid van de data. Dit kun je doen door onderstaande vragen te 
beantwoorden en de antwoorden hierop mee te nemen bij het interpreteren van de data. 
• In hoeverre zijn de verzamelde data up to date? 
• Binnen welke context zijn de data verzameld?   
• Hoe volledig is de gevonden informatie?  
• Zijn er opvallende uitschieters? Deze kun je proberen te verklaren bij stap 4 – 

interpreteren van de data. 
 
5 Welke beschrijvingen geven input om de vraag te beantwoorden?  
Vraag als procesbegeleider aan de groepjes om te bespreken of de data input geeft om de 
vraag te beantwoorden. Welke data blijken achteraf niet zo bruikbaar voor deze vraag? 
Deze data kunnen zeker wel informatief zijn voor het team, maar hoeven verder niet 
worden meegenomen richting het beantwoorden van de vraag (stap 4). Is daarnaast alles 
verzameld wat jullie van plan waren? Waarom wel of waarom niet? 
 
Stap 4 – Interpreteren van de data 
Antwoord geven op de onderzoeksvraag 
 
Laat het team in groepjes per data antwoord geven op de onderzoeksvraag. Je kunt 
hiervoor zinnen gebruiken zoals ‘op basis van de interviews kan geconcludeerd worden 
dat…’ of ‘op basis van de enquêtes blijkt dat..’ of ‘uit de rendementscijfers komt naar 
voren dat…’. Het groepje schrijft dit antwoord op een flap. 
 
Ga met het gehele team na welke data dezelfde conclusie hebben en benoem dit “op 
basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat… Dit komt overeen met wat uit de 
enquêtes blijkt, namelijk dat….”. Welke nuances kun je hierbij aanbrengen op basis van 
andere data? En wat is in tegenspraak met elkaar? Geef dit aan, bijvoorbeeld “het beeld 
dat uit de interviews naar voren komt, komt niet overeen met de enquêtes. Hieruit blijkt 
namelijk dat…” (Hoe) zijn deze tegenspraken te verklaren? Bleek uit stap 3 dat er ergens 
rekening mee gehouden moest worden? Verwerk dit in de conclusies, bijvoorbeeld bij het 
geven van verklaringen bij verschillen of het nuanceren van conclusies. Als er 
bijvoorbeeld met een aantal studenten gesproken is, generaliseer dan niet zonder nuance 
de conclusies uit deze gesprekken naar dat dit zou gelden voor alle studenten. 
 
Geef tot slot in een paar zinnen antwoord op de onderzoeksvraag, zodat jullie een 
kernachtige conclusie hebben. Check jullie conclusie aan de hand van de volgende 
vragen: 
1 Beantwoordt de conclusie de onderzoeksvraag? 
2 Komt de context die je benoemt in je conclusie overeen met de context waarin je hebt 

gemeten? 
3 Geef je informatie over hoe volledig de gevonden informatie is? 
 
Stap 5 – Beslissingen nemen of acties uitvoeren t.b.v. kwaliteit van onderwijs 
Als het goed is, hebben jullie antwoord gevonden op de onderzoeksvraag.  
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Om te komen tot vervolgstappen is het goed om de onderstaande vragen samen te 
beantwoorden: 
 
1 Grijp terug naar de aanleiding van de onderzoeksvraag. Waarom wilden jullie een 

antwoord op deze vraag vinden?  
2 Wat hebben jullie aan het gevonden antwoord? 

– Indien er geen (volledig) antwoord gevonden is op de onderzoeksvraag, maak dan 
vervolgstappen voor het verzamelen van andere, aanvullende data.  

– Welke inzichten hebben jullie opgedaan die relevant zijn voor onderwijskwaliteit, 
maar geen antwoord gaven op de onderzoeksvraag? Aan wie kunnen jullie deze 
inzichten adresseren?  

3 Welke beslissingen of acties kunnen jullie op basis van het gevonden antwoord nemen 
/ uitvoeren? Hiervoor gaat het team een (individuele) brainstorm uitvoeren. Elk 
teamlid krijgt een stapel post-its en wordt gevraagd om acties te koppelen aan de 
conclusies van het onderzoek. Op elke post-it komt 1 idee te staan. Na 5 minuten 
gaat het team de ideeën vergelijken, structureren en vervolgens kiezen welke acties 
men daadwerkelijk gaat oppakken. Eventueel kan een dergelijke brainstorm ook 
digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld via padlet.com.  
 

4 Hoe ga je de acties monitoren en evalueren? 
Maak afspraken over wie (welke) acties gaat monitoren en aansturen de komende 
tijd. Bespreek daarnaast welke informatie je gaat verzamelen tijdens het uitvoeren 
van de acties, omdat je in de volgende bijeenkomst de gewenste effecten gaat 
evalueren. Hier heb je informatie voor nodig, dus kijk alvast een stukje vooruit! 
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5 Derde bijeenkomst 

5.1 Voorbereiding voorafgaand aan de derde bijeenkomst 

Na het doorlopen van de eerste vijf stappen, zijn jullie nu aangekomen bij de laatste stap: 
evalueren van de effectiviteit. Hoe effectief zijn de acties geweest? Droegen ze (positief) 
bij aan de vraag waar jullie mee zaten? Het is daarnaast ook goed om stil te staan bij het 
gehele proces dat jullie samen hebben doorlopen. Hoe is dit gegaan? Wat heeft men 
hiervan geleerd? En wat heb je ontdekt dat erg goed ging? Wat zou het team of 
individuele docenten in het vervolg anders willen aanpakken op basis van de opgedane 
ervaringen? 

5.2 Opzet en werkvormen derde bijeenkomst 

Stap:  6 
Benodigde tijd: 1 uur 
Benodigdheden:  PowerPoint Grote Data Ontdekkingsreis, aangevuld met eigen 

voorbereidingen  
Hulpmiddelen:  Opbrengst van vorige sessie: acties/vervolgstappen, wijze waarop 

men bedacht heeft te willen evalueren/monitoren 
 
START 
Start de teamsessie met het toelichten van het doel van deze bijeenkomst: het 
terugblikken en evalueren van de effectiviteit van het hele traject. Hierbij hoort natuurlijk 
ook een evaluatie van het proces.  
 
Als eerste vindt er een korte algemene terugblik plaats die meer focust op de uitvoering 
van de vervolgacties en vervolgstappen – is het team er aan toegekomen om alle acties 
uit te voeren? Indien afspraken omtrent vervolgstappen/acties niet na zijn gekomen/zijn 
behaald, waar ligt dit dan aan? Goed om samen met het team stil te staan bij hoe ze 
werken en wat mogelijke struikelblokken zijn. Bijvoorbeeld: 
• Afspraak is afspraak – is dit de teamcultuur? Is er in het team sprake van een 

kwaliteitscultuur? Voor meer informatie over de kwaliteitscultuur in onderwijsteams: 
https://eqavet.nl/kwaliteitscultuur/  

• Geen haalbare doelen stellen ten aanzien van de tijdsinvestering die er nodig is om 
iets uit te voeren. 

• Teveel willen en hierdoor teveel vervolgstappen formuleren. 
• … 
 
Stap 6 – Evalueren van de effectiviteit  
Om de evaluatie vorm te geven, bieden we twee verschillende werkvormen (Tjepkema, 
Boessenkool, 2019). Als eerste een werkvorm die focust op het evalueren van de 
effectiviteit en start met het positieve – de progressie die al gemaakt is. Vervolgens wordt 
ingezoomd op de nog te bereiken progressie. De tweede werkvorm gaat in op het 
reflecteren op het proces.  

https://eqavet.nl/kwaliteitscultuur/
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Werkvorm progressiecirkel – evalueren van de effectiviteit 4 

Afhankelijk van de grootte van de groep, kan deze werkvorm gezamenlijk of in 2-3 groepen gedaan 

worden. Elke groep krijgt een groot vel papier en tekent een binnen- en buitencirkel (waarbij de 

binnencirkel lekker groot mag zijn, zoals op het voorbeeld in de PowerPoint te zien is). Zet bij de 

cirkel het onderwerp (de actie of acties) die je wilt evalueren. Als er in groepjes gewerkt wordt, kan 

er ook voor gekozen worden de verschillende vervolgstappen / acties te verdelen over de groepjes, 

zodat ieder groepje focust op één van de acties. 

 

Zet nu in de binnenste cirkel alles wat jullie met betrekking tot de vervolgstap(pen) hebben bereikt. 

Schrijf echt alles op wat jullie maar kunnen bedenken. Neem rustig de tijd om elke grote stap, maar 

ook elke kleine stap vooruit op te schrijven.  

 

In de buitenste cirkel noteren jullie alle groei en vooruitgang die jullie nog wensen te bereiken in de 

toekomst. Dus alles wat verder nodig, belangrijk of noodzakelijk is ten aanzien van de gekozen 

acties/vervolgstappen. Beschrijf dit in positieve en concrete termen. Het beschrijven van positief 

gedrag is vaak nog best lastig. Het handigste is dan ook om iedereen eerst alles wat in hen opkomt 

op te laten noemen of schrijven en vervolgens te kijken hoe dit positief en concreet geformuleerd 

kan worden. 

 

Bekijk nu plenair de uitkomsten van de progressiecirkel(s). Het team heeft nu een helder overzicht 

van waar ze al staan t.a.v. de acties die geformuleerd waren. Pluk vooral ook het laaghangend fruit: 

wat is de volgende stap die jullie het makkelijkst kunnen zetten? En welke andere vervolgstappen 

zijn belangrijk om in de toekomst nog op te pakken?  

 

Bedenk gezamenlijk wanneer jullie dit gaan doen, wie dit gaat doen en hoe jullie dit gaan doen. Maak 

afspraken en zorg dat deze ergens terug te vinden zijn (in notulen, een teamsite, een e-mail aan het 

team).  

 

Werkvorm reflectiegesprekken 

We willen ook even stilstaan bij het proces – hoe is dit verlopen en wat nemen we hieruit mee naar 

de toekomst? 

Hierbij kan een reflectiegesprek helpen. We beschrijven hieronder de stappen die je kunt zetten om 

een gesprek te voeren gericht op procesreflectie. Het kan hierbij helpen om te beginnen met een 

concreet moment of concrete ervaring in gedachten. Waak ervoor dat de gesprekken te lang duren. 

Laat dit gesprek in kleine groepen voeren. Een persoon stelt de vragen en maakt aantekeningen, de 

rest neemt deel aan het gesprek. 

1.  Neem een concreet moment in het gehele proces omtrent werken met datagebruik/werken aan 

doelstelling X in gedachten. Wat was hierin een betekenisvol moment?  

2.  Vraag door op deze momenten. Wat gebeurde er precies? Wat maakte dit moment betekenisvol? 

Wat had dit moment voor een invloed op jou, op de resultaten of op het team?  

3.  Wat representeert dit moment voor jou? Als je er even boven gaat hangen, waar gaat het dan 

over? Hoe zou je dit noemen? 

4.  Wat kunnen we uit deze ervaring (of dit proces) halen? Wat zou je hiermee willen doen in de 

toekomst? Wat moeten we behouden en wat moeten we in de toekomst anders doen? 

 
                                                
4 Deze werkvorm is afgeleid uit het Werkboek ‘Samen slim en slagvaardig vernieuwen’, Tjepkema. S., Boessenkool, 
M., 2019. 
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Naar aanleiding van deze twee werkvormen is het goed om nog een keer te kijken naar 
het vervolg: 
• Wat willen we concreet aan vervolgstappen zetten, wie gaan dit doen, wanneer gaan 

ze dit doen en wat moet de opbrengst zijn? 
• Wat moeten we in het proces vooral behouden en wat willen we anders doen in de 

toekomst?  
 

Kijk ook met elkaar hoe / waar / wanneer je dit in de teamplanning of PDCA-cyclus van 
het team plaatst.  
Rond samen af en vier vooral de behaalde successen! 
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