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Een woord vooraf 
• Alle onderzoek is van de respectievelijke 

onderzoekers 
• Alle experimenten goedgekeurd door de 

ethische commissie 
• Alle data verzameld in lijn met de AVG 
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Een korte historie 
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Professional education 



6 Jorge, N., Dopper, S., & Valkenburg, W. van (2015). Defining a Pedagogical Model: the TU Delft Online Learning Experience. 

Schat aan gegevens 
• Data van 2M+ studenten 
• edX data van >150 MOOC ‘runs’ 
• >400k enquêteresultaten 
• >150 rapporten 
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Aanbeveling 1 

[…] Onderzoek op basis van onder andere 
concrete gedragsdata zal bestaande 
inzichten kunnen versterken maar ook 
nieuwe inzichten opleveren op basis van de 
nieuwe beschikbare data en technologieën. 
Die zullen mogelijk zelfs bestaande kennis 
ter discussie stellen. Blijvend inzetten op 
dit onderzoek is dan ook noodzakelijk. 
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Aanbeveling 2 

LA biedt heel wat potentieel voor de 
optimalisatie en personalisatie van de 
leeromgeving. Dit kan leiden tot een 
verbetering van het leerproces van studenten 
in het Vlaamse hoger onderwijs. De 
waarom-vraag, beantwoord vanuit 
onderwijskundig onderzoek, mag hierbij 
echter niet uit het oog verloren worden. 



9 Topolovec, Sara (2016). Internal report 
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Social learning: 
Patterns of content across courses 

Poquet, O. (2016). Social learning in DelftX MOOCs (Internal Project Report). 



Do learners change their behaviour once they have 
reached a passing grade in the course? 

Pre vs. post-passing behaviour 
Analysis of 
 4 MOOCs 

Most passing 
learners clinch the 

passing grade at 
the earliest 

possible point 

What are some common behavior patterns among post-
passing learners? 

Yue Zhao, Guanliang Chen, Dan Davis, Christoph Lofi, Claudia Hauff, and Geert-Jan Houben. Certificate Achievement Unlocked: Exploring 
MOOC Learners' Behaviour Before & After Passing. 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP) 2017. 
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Ethiek en privacy 
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Potentiële risico’s Learning Analytics 

Kharif, O. (2014). Privacy Fears Over Student Data Tracking Lead to InBloom's Shutdown. Bloomberg. Bron: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-01/inbloom-shuts-down-amid-privacy-fears-over-student-data-tracking 
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Ethische commissie: Belang dat alle 
studenten er wat aan hebben. Alleen 
experimenten met positieve impact. 
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AVG: Kijken wat mag wel en onder 
welke condities. Impact op dataopslag 

en 'informed consent'. 
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Aanbeveling 13 

Vlaamse instellingen van hoger onderwijs moeten, 
gezien de complexiteit van de wettelijke aspecten 
en het facet ‘privacy’, ondersteuning bieden aan 
alle personeelsleden (docenten, technologen, 
onderzoekers, studentenbegeleiders) die 
betrokken zijn bij LA. De ondersteuning mag niet 
enkel bestaan uit een concretisering van het 
bestaande wettelijke kader, maar moet ook 
gedragscodes en persoonlijk advies voor welbepaalde 
dossiers bevatten. […] 
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Context en samenwerking 



Do learners change their behaviour when confronted 
with their learning performance relative to that of 
successful learners? 

Dan Davis, Ioana Jivet, Rene Kizilcec, Guanliang Chen, Claudia Hauff, and Geert-Jan Houben. Follow the Successful Crowd: Raising 
MOOC Completion Rates through Social Comparison at Scale, LAK, pp. 454-463, 2017.   

Social comparison raises MOOC 
completion rates Learning Tracker 

deployed in 4 
MOOCs 

33,726 learners 
were exposed to 
the intervention 
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Dan Davis, Ioana Jivet, Rene Kizilcec, Guanliang Chen, Claudia Hauff, and Geert-Jan Houben. Follow the Successful Crowd: 

Raising MOOC Completion Rates through Social Comparison at Scale, LAK, pp. 454-463, 2017. 
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LA in andere context (1) 
• In ‘reguliere’ MOOCs met deelnemers van alle leeftijden 

significant effect van learning tracker te zien: 
– Slagingspercentage van 18,9% t.o.v. 15,5% in controlegroep 

(beiden 2000+ studenten) 
 

• In MOOC voor transitie SO-HO géén effect van learning 
tracker geobserveerd: 
– Verklaring nog niet gevonden, maar zit waarschijnlijk in 

doelgroep 

Dan Davis, Ioana Jivet, Rene Kizilcec, Guanliang Chen, Claudia Hauff, and Geert-Jan Houben. Follow the Successful Crowd: 
Raising MOOC Completion Rates through Social Comparison at Scale, LAK, pp. 454-463, 2017. 
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LA in andere context (2) 

Broos, T., Peeters, L., Verbert, K., Van Soom, C., Langie, G., & De Laet, T. (2017, July). Dashboard for Actionable Feedback on Learning 
Skills: Scalability and Usefulness. In International Conference on Learning and Collaboration Technologies (pp. 229-241). Springer, Cham. 
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Aanbeveling 3 

Context is belangrijk. Bekijk steeds of 
bestaande LA-initiatieven en -toepassingen 
wel overdraagbaar zijn naar de eigen 
context. 
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Aanbeveling: Addendum 1 

We kunnen dit niet alleen. Alleen ga je 
sneller, samen kom je verder. Er valt enorm 
veel te leren door samen te werken met 
(internationale) collega's. Gebruik maken van 
de ervaringen van andere instellingen helpt 
je voorbereid te zijn op de uitdagingen die je 
tegen gaat komen. 

Aanbeveling: Addendum 1 
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De noodzaak van beleid 
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Beleid door te leren van anderen 

• Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating learning into numbers: A generic framework for learning analytics. Journal of 
Educational Technology & Society, 15(3), 42. 

• Tsai, Y. et al. (2018). SHEILA policy framework for learning analytics v2. SHEILA Project: http://sheilaproject.eu/ 
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Beleid als iteratief, multi-actor proces 

Staalduinen, J.P. van. Using an iterative, multi-stakeholder process to develop an experience-driven, institution-wide learning 
analytics policy. In: LAK 2018 Companion Proceedings, Society for Learning Analytics Research (SoLAR), Sydney, Australia.  
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Aanbeveling 15 

Elke instelling, die met LA aan de slag wil 
gaan, doet dat het best vanuit een 
beleidstekst voor LA, met inbegrip van de 
ethische aspecten en hoe die kaderen in de 
onderwijsvisie en het bestaande 
kwaliteitszorgsysteem. Het is ook aan te 
raden om in voldoende ruimte te voorzien 
voor bottom-up initiatieven. 
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Aanbeveling 5 

Betrek de belanghebbenden vanaf de 
eerste stap van de ontwikkeling bij 
Learning Analytics. Vergeet naast 
onderwijskundigen, studenten en docenten 
ook de studieloopbaanbegeleiders niet: zij 
beschikken over de broodnodige expertise 
inzake de context, de huidige problematiek 
en individuele en ethische 
studentenbegeleiding. 
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Aanbeveling: Addendum 2 

De instelling heeft een visie op learning 
analytics nodig. Begin er niet zomaar aan, 
dus bijvoorbeeld niet omdat “iedereen het al 
doet.” Bedenk van tevoren wat je ermee wilt 
bereiken. Neem in die visie niet alleen ICT en 
data-analyse, maar ook bestuur, beleid, 
processen, en vooral MENSEN mee. 

Aanbeveling: Addendum 2 
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Weerbarstigheid van de praktijk 
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Het gemiddelde ICT-landschap is niet 
ontworpen voor data-analyse 

SURF (2018), HORA 2.0 (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur). Bron: https://hora.surf.nl/index.php/Hoofdpagina 



33 Het College voor Toetsen en Examens (2016): Animatie adaptieve Centrale Eindtoets. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JWPx-fYIhtk 

De perfecte uitvinding is misschien niet 
de meest realiseerbare oplossing 



34 Gartner Hype Cycle. Bron: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle 

Verwachtingsmanagement lijkt  
soms 95% van het werk 
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Aanbeveling 9 

LA kan zowel op small als op big data 
gebaseerd zijn. De Vlaamse instellingen van 
hoger onderwijs zijn technologisch alvast 
voorbereid voor small data. 
De opslag en verwerking van big data 
vragen echter bijkomende expertise en 
infrastructuur, en de bijbehorende 
investeringen. […] 
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Aanbeveling: Addendum 3 

Pas op voor al te hoge verwachtingen 
voor de korte termijn. Learning Analytics is 
een beloftevol vakgebied, maar het zal nog 
enige jaren duren voor instellingen, 
docenten, en studenten er maximaal profijt 
van kunnen hebben. 

Aanbeveling: Addendum 3 



37 

De rol van nationale instituten 
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De rol van nationale instituten 

SURF Special Interest Group Learning Analytics. Bron: https://www.surfspace.nl/sig/18-learning-analytics/140-la-in-nl/ 



39 



40 

Aanbeveling 10 

Nationale samenwerkingsorganisaties op het 
vlak van onderwijstechnologie hebben in 
Nederland en Engeland aangetoond dat ze een 
belangrijke steun kunnen zijn voor instellingen 
van hoger onderwijs bij de overweging en 
implementatie van LA. Ze hebben in deze 
landen hierdoor niet enkel een impuls 
gegeven aan de concrete toepassing van LA, 
maar ook aan het onderzoek hierrond. […] 
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Enkele laatste overwegingen 
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Enkele laatste overwegingen 
• Begin klein, start wat pilots, en bouw van daaruit 

verder. 
• Heb aandacht voor ICT en data-analyse, maar ook 

bestuur, beleid, processen, en vooral mensen. 
• Denk vanuit opschaling: het verhogen van het 

studiesucces van al onze studenten. 
• Blijf voortdurend meten, leren, verbeteren. 
 
Learning analytics mist nog een killer app. 
Aan ons allen de uitdaging om die te vinden. 
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Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Paul van Staalduinen 
Manager Information Management 
Education & Student Affairs 
j.p.vanstaalduinen@tudelft.nl  

mailto:j.p.vanstaalduinen@tudelft.nl
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