
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 zien dat het 
benutten van verschillende data het onderwijsteam kan 

versterken. 

We nemen jullie graag mee in de grote data 
ontdekkingsreis!

~
P.S. raadpleeg ook het handboek van de grote data ontdekkingsreis. 

Hierin vind je (theoretische) achtergrond informatie, werkvormen, 
praktische voorbeelden en informatie over de rol van 

procesbegeleider.

De grote data ontdekkingsreis



Eerste bijeenkomst:
1. Vraag duidelijk krijgen
2. Verzamelen van relevante data
Tweede bijeenkomst:
3. Analyseren van deze data
4. Interpreteren van de data
5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren
Derde bijeenkomst:
6. Evalueren effectiviteit van de ondernomen acties

Drie bijeenkomsten



Bijeenkomst 1

De grote data ontdekkingsreis

Pilot datagebruik



Eerste bijeenkomst:
1. Vraag duidelijk krijgen
2. Verzamelen van relevante data
Tweede bijeenkomst:
3. Analyseren van deze data
4. Interpreteren van de data
5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren
Derde bijeenkomst:
6. Evalueren effectiviteit van de ondernomen acties

Stappen datagebruik



• Wat zijn data?
• Datagebruik in mbo
• Vraag duidelijk krijgen
• Verzamelen relevante data
• Plan van aanpak

Programma



Volgens Wikipedia:

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). 

Wat zijn data?



Waar kunnen data over gaan?

C • Context

I • Input

P • Proces

O • Output



Macro: (inter-)nationaal niveau
Regio: lokaal onderwijsniveau
Meso: schoolniveau
Micro: klasniveau

Niveau van de data



https://www.youtube.com/watch?v=R8phACPN
36A

Datagebruik binnen mbo’s

https://www.youtube.com/watch?v=R8phACPN36A


• Instelling / opleiding verbeteren (op basis van data in 

plaats van onderbuik- gevoelens); 

• zicht krijgen en in kunnen spelen op ontwikkelingen en 

veranderende omstandigheden;

• aspect van professionele ontwikkeling van het team;

• als basis om het leren en de prestaties van studenten 

te verbeteren.

Data als meerwaarde



Verantwoorden
Evalueren welke

‘resultaten’ zijn behaald 
op bepaalde indicatoren

Sturen
Doelen bepalen rondom 

indicatoren, hierop 
sturen en deze  

evalueren

Zelf organiseren
Teams bepalen zelf

indicatoren en doelen 
hierop (op basis van 
gegevens en eigen 

inzichten) en evalueren 

Groeimodel



1. Vraag duidelijk krijgen

2. Verzamelen van relevante data

3. Analyseren van deze data

4. Interpreteren van de data

5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren

6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen

acties

Stappen



Visie
Doelen 
Huidige situatie aan de hand van 
aandachtspunten uit verschillende documenten

Presentatie van kernteam



Wissel in kleine groepjes uit:

1. Welke dringende zaken spelen er op dit moment binnen het 
team of het onderwijs?

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

 Bereid een korte presentatie voor van maximaal 2 minuten 
(breng de kern naar voren!)

 Noteer de onderzoeksvragen op een vel papier

Wat hoopt het team te realiseren?



Presenteer aan de andere groepjes kort de dringende 

zaken, aandachtspunten en vragen die jullie hebben

Presenteren



Vragenronde

Jullie hebben 5 minuten de tijd om elkaar verhelderende 

vragen te stellen

Stemronde

Breng middels 2 post-its je stem uit op de vragen die jij 

het meest relevant vindt

Gezamenlijke vraag

Welke vraag heeft de meeste stemmen?

Komen tot één gezamenlijke vraag



 Is de vraag afgebakend?

 Wat voor type vraag is het?

• evaluerend

• explorerend

• ontwerpend

• probleemoplossend

• adviserend

 Scherp de vraag aan

 Formuleer subvragen indien nodig

Aanscherpen van de vraag



1. Vraag duidelijk krijgen

2. Verzamelen van relevante data

3. Analyseren van deze data

4. Interpreteren van de data

5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren

6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen

acties

Stappen



Introductie oefening

Welke data kom je zelf in het onderwijs tegen en kun je in 

het onderwijs gebruiken?

 Werk individueel

 Je krijgt 5 minuten om zoveel mogelijk data te bedenken 

 Per post-it 1 type data 

Vervolg

Wissel in groepjes uit. Welke overeenkomsten en verschillen 

zien jullie?

Stap 2 – Verzamelen relevante data



• Gebruikmaken van beschikbare data
• Zelf data verzamelen 

Verzamelen relevante data



• JOB-monitor

• BPV-monitor

• Studiesucces en rendement

• Medewerkerstevredenheid

• Openbare data (zie ook de datakaart)

Gebruikmaken van beschikbare data



• Gesprekken met studenten

• Observaties in de klas

• Gesprekken met het team

• Evaluatiemomenten

Zelf data verzamelen



Plan van aanpak maken

• Welke bestaande data kunnen jullie raadplegen voor 

het beantwoorden van de vraag?

• Welke data moeten jullie aanvullend verzamelen?
o Om welke data gaat het?
o Wat voor soort data is dit?
o Hoe kun je dit verzamelen?
o Afspraken maken: Wie gaat wat doen?



• Meenemen van de verschillende data
• Terugblikken op het verzamelen
• Analyseren van de data (stap 3)
• Samen interpreteren van de data (stap 4)
• Vooruitkijken naar uitvoeren verbeteracties (stap 5)

Volgende bijeenkomst



Bijeenkomst 2

De grote data ontdekkingsreis

Pilot datagebruik



Eerste bijeenkomst:
1. Vraag duidelijk krijgen
2. Verzamelen van relevante data
Tweede bijeenkomst:
3. Analyseren van deze data
4. Interpreteren van de data
5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren
Derde bijeenkomst:
6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen

acties

Stappen datagebruik



• Terugblik

• Analyseren relevante data

• Interpreteren relevante data

• Vervolgstappen bepalen en concretiseren 

Programma



• Verzamelen data – hoe is dit verlopen?
• Gemaakte afspraken behaald?
• Tussentijdse communicatie binnen het team? 

Terugblik



1. Vraag duidelijk krijgen
2. Verzamelen van relevante data
3. Analyseren van deze data
4. Interpreteren van de data
5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs

te verbeteren
6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen 

acties

Stappen



• In kaart brengen welke data verzameld zijn 
• Data weergeven in resultaten
• Resultaten analyseren
• In hoeverre zijn de data betrouwbaar?
• Welke beschrijvingen geven input om de vraag te 

beantwoorden?

Stap 3 – analyseren van de data 



Overzicht verzamelde data

Korte omschrijving 
van de data

Kwalitatief of 
kwantitatief?

Bestaande of 
nieuwe data?



Kwantitatief onderzoek probeert feiten te achterhalen, 

waarbij de resultaten vaak worden uitgedrukt in cijfers. 

Resultaten hiervan zijn dan ook goed uit te drukken in 

tabellen en grafieken. 

Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard 

en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. 

Kwalitatieve resultaten worden meestal weergegeven in 

woorden. De resultaten kun je structureren en ordenen. 

Verschil kwalitatief en kwantitatief



Wees je bewust van confirmation bias

Data weergeven in resultaten



1. Vorm een groepje en kies een dataset uit de tabel

2. Je gaat de data overzichtelijk weergeven. Bekijk de 

voorbeelden.

Data weergeven in resultaten



3. Als de data weergegeven zijn in resultaten, gaan jullie 

ze analyseren en beschrijven. Eerst individueel, dan 

samen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

• Wat is het volume van de data? 

• Over welke tijdsperiode zeggen de data iets?

• Hoe vaak komt bepaalde informatie uit data terug? 

• Is er een bepaalde trend te ontdekken in de data?

• Welke data vallen op?

Resultaten analyseren



4. Wissel de beschrijvingen binnen het groepje uit. 

• Komen jullie beschrijvingen overeen? 

• Welke verschillen zijn er? 

• Zijn jullie objectief gebleven, of bespeur je 

interpretaties?

5. Kom als groepje tot één beschrijving.

6. Presenteer de weergave en beschrijving aan de rest 

van het team. Het team let op of deze beschrijving 

geen aannames, conclusies of interpretaties bevat.

Resultaten analyseren



• 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 de volgende stap.

Betrouwbaarheid data checken



Zet hier de onderzoeksvraag van het team 
nogmaals neer. 

• Welke data geven input om onze onderzoeksvraag te 

beantwoorden? 

• En welke data zijn bij nader inzien toch niet bruikbaar 

om de onderzoeksvraag te beantwoorden? 

• Hebben jullie alles verzameld wat 

jullie van plan waren?

Welke beschrijvingen geven input 
om de vraag te beantwoorden? 



1. Vraag duidelijk krijgen

2. Verzamelen van relevante data

3. Analyseren van deze data

4. Interpreteren van de data

5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs te 

verbeteren

6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen 

acties

Stappen



Interpreteren van de data



Voeg hier nogmaals de onderzoeksvraag toe. 

In groepjes gaan we per dataset antwoord geven op de 

onderzoeksvraag. Denk hierbij aan de formulering. 

• ‘op basis van de interviews kan geconcludeerd 

worden dat…’ 

• ‘op basis van de enquêtes blijkt dat..’ 

• ‘uit de rendementscijfers komt naar voren dat…’

• Schrijf jullie antwoord op een flap. 

Antwoord geven op de onderzoeksvraag



Ga met het gehele team na welke data dezelfde conclusie hebben en 
benoem dit.

Geef tot slot in een paar zinnen antwoord op de onderzoeksvraag. 
Neem hierbij de volgende aandachtspunten mee:

• De formulering 

• Welke nuances moeten er aangebracht worden (op basis van 
andere data)? Wat is bijvoorbeeld in tegenspraak met elkaar? En 
hoe verklaar je dit?

• Wat moet er vermeld worden over de betrouwbaarheid?

Komen de conclusies overeen?



We checken onze conclusie aan de hand van de volgende 

vragen:

1. Beantwoordt de conclusie de onderzoeksvraag?

2. Komt de context die we benoemen in de conclusie 

overeen met de context waarin is gemeten?

3. Geven we informatie over hoe volledig de gevonden 

informatie is?

De laatste check



1. Vraag duidelijk krijgen

2. Verzamelen van relevante data

3. Analyseren van deze data

4. Interpreteren van de data

5. Beslissingen nemen of acties uitvoeren om onderwijs te 

verbeteren

6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen 

acties

Stappen



Even terugblikken:

• Waarom wilden we een antwoord op deze vraag 

vinden?

• Wat hebben we aan het gevonden antwoord?

Beslissingen nemen of acties 
uitvoeren om onderwijs te verbeteren



Welke beslissingen of acties kunnen we op basis van het 

gevonden antwoord nemen/uitvoeren? 

Individuele brainstorm!

- 5 minuten

- Zoveel mogelijk post-its per persoon

- 1 idee per post-it

Na 5 minuten gaan we onze ideeën vergelijken, structureren 

en keuzes maken.

Met welke acties gaan we aan de slag? 

En… actie!



Wie gaat welke acties monitoren en aansturen?

Hoe verzamelen we informatie om te kunnen evalueren? 

Tot slot...monitoren van de acties



Bijeenkomst 3

De grote data ontdekkingsreis

Pilot datagebruik



Eerste bijeenkomst:
1. Vraag duidelijk krijgen
2. Verzamelen van relevante data
Tweede bijeenkomst:
3. Analyseren van deze data
4. Interpreteren van de data
5. Vervolgstappen bepalen en uitvoeren om het doel

te realiseren
Derde bijeenkomst:
6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen

acties

Stappen datagebruik



• Terugblik op acties/vervolgstappen

• Evalueren van de effectiviteit

• Wat moet er in de PDCA-cyclus komen?

Programma



• Hebben we de geformuleerde acties uitgevoerd?

o Ja, en….

o Nee, want…

Terugblik op vervolgstappen/acties



1. Vraag duidelijk krijgen

2. Verzamelen van relevante data

3. Analyseren van deze data

4. Interpreteren van de data

5. Vervolgstappen bepalen en uitvoeren om het doel

te realiseren

6. Evalueren van de effectiviteit van de ondernomen acties

Stappen



Focus op progressie

Stap 6 – evalueren van effectiviteit 



We hebben nu een helder overzicht van waar we staan t.o.v. de 

acties die geformuleerd waren. 

Hoe nu verder? 

• Welke volgende stap kunnen we (gemakkelijk) zetten? 

• Welke andere vervolgstappen zijn belangrijk om in de toekomst 

nog op te pakken? 

Tijdspad concretiseren

• Wat gaan we doen? 

• Wie gaat dit doen?

• En wanneer?

Uitkomsten progressiecirkel



Werkvorm reflectiegesprek:

1. Neem een concreet moment in het gehele proces omtrent werken met data 

/ 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?

Reflectie op het proces



Hebben we de volgende vragen beantwoord?

• 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?

Samenvatten evaluatie



www.eqavet.nl

eqavet@cinop.nl

LinkedIn

Schrijf je in voor de EQAVET Nieuwsbrief voor het laatste

(inter)nationale nieuws over kwaliteitsborging en –cultuur.

http://www.eqavet.nl/
mailto:eqavet@cinop.nl
https://www.linkedin.com/showcase/eqavet-nationaal-co%C3%B6rdinatiepunt-/
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=t5YKKt8kyi&wpMessageId=11503&userId=315100184&command=viewPage
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