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 H Y P OT H E S E  F O R M U L E R E N I

Organiseer een teamgesprek om na te gaan welke 
beïnvloedbare factoren er zijn. Ga na welke factoren je 

wel of niet kan beïnvloeden.

 I N T E R V E N T I E ( S )  B E PA L E N I

Beslis welke oorzaak relevant en urgent is in relatie 
tot de verbetering van het onderwijs

   
 I N T E R V E N T I E S  I M P L E M E N T E R E N I

Implementeer de interventies in het onderwijs

 I N T E R V E N T I E S  E VA L U E R E N I

Evalueer, samen met de stakeholders, de interventies.

•  Streef naar een volledig beeld of integraal perspectief 
op het probleem; gebruik zoveel mogelijk verschillende 
databronnen en onderzoeksperspectieven.

•  Ga na in welke mate de factoren invloed hebben op het 
probleem of vraagstuk.

•  Zet data in op een manier die aansluit bij 
de bestaande onderwijssituatie; zorg voor 
verschillende onderzoeksperspectieven door 
verschillende stakeholders te betrekken.

•  Geef, samen met stakeholders, duiding aan de 
ontstane beelden.

• Monitor de resultaten en leg deze vast in een rapportage.

•  Houd rekening met de complexe realiteit waarin het onderwijs-
team werkt, zowel ten aanzien van de vraagstelling (defi niëren 
van het probleem) als ten aanzien van het selecteren van de 
interventie (bepalen van de oplossing).

•  Zorg voor voldoende expertise; schakel eventueel ondersteu-
nende stafdiensten in.

•  Het onderwijsteam heeft kennis en expertise in 
huis om data te analyseren en te duiden.

•  Data moeten inhoudelijk correct, consistent en volledig zijn.
•  Het moet duidelijk zijn welke databron gebruikt is.
•  Data moeten tijdig aanwezig en eenvoudig toegankelijk zijn.
•  Het onderwijsteam heeft de competenties om het gesprek 

met de stakeholders aan te gaan.

•  Zorg ervoor dat de effectiviteit van interventies 
zichtbaar en meetbaar is voor ieder teamlid.

•  Zorg ervoor dat de interventies aansluiten bij de 
eigen regelruimte en professionele ruimte van 
de docenten.
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 G E G E V E N S  V E R Z A M E L E N I

Verzamel relevante en betrouwbare gegevens om na te 
gaan of deze factoren inderdaad invloed uitoefenen.

 P RO B L E E M  VA S T S T E L L E N I

Bepaal de aanleiding: waarom wil je als 
onderwijsteam data gaan gebruiken?

 DATA-A N A LY S E  E N  DATA- I N T E R P R E TAT I E I

Genereer aannemelijke en geloofwaardige 
interpretaties van de gegevens.

Als de hypothese niet 
kan worden bewezen, 

terug naar 2

Het onderwijs maakt steeds vaker 
en intensiever gebruik van data, 
zoals de (kwantitatieve) data van 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), 
de uitslag van de JOB-monitor en de 
VSV-factsheets over voortijdig school-
verlaten. Deze gegeven data maken 
structureel onderdeel uit van beleid 
en uitvoering. Dit ligt anders bij het 
gebruik van data voor doelen en kwa-
liteitsverbetering op teamniveau. Veel 
mbo-instellingen vinden het omzetten 
van data naar sturingsinformatie en 
verbeteracties echter lastig. Bij onder-
wijsteams leven bijvoorbeeld vragen 
als: Waar zijn betrouwbare en bruik-
bare data te vinden en hoe zet je deze 
in om de kwaliteit van het onderwijs 
binnen het team te verbeteren? Welke 
data zijn relevant en hoe bepaal je dat 
eigenlijk?

Meer doen met data
Om onderwijsteams te helpen, heeft de 
coalitie Datagebruik/Interpretatie de 
Handreiking Efficiënt datagebruik ont-
wikkeld, een compacte publicatie met 
uitleg over het methodisch gebruiken 
van data, twee uitgewerkte casussen 
en een Infographic waar onderwijs-

Handreiking en Infographic om 
data beter te leren gebruiken

De coalitie Datagebruik/Interpretatie van het 
Kwaliteitsnetwerk MBO publiceerde oktober 
vorig jaar de Handreiking Efficiënt datagebruik. 
Interpreteren en benutten van data door onder-
wijsteams. Samen met de bijbehorende Infograp-
hic biedt de Handreiking handvatten om meer met 
data te gaan werken. ‘Er schuilt in data een onbenut 
potentieel van oplossingsrichtingen, maar het vergt 
handelingsbekwaamheid om daarmee te werken.’

teams direct mee aan de slag kunnen. 
Jeroen van der Weijde, adviseur kwa-
liteit van de STC Group Rotterdam en 
lid van de coalitie, licht toe: ‘We willen 
graag dat onderwijsteams iets met data 
gaan doen. Binnen onze school werken 
we bijvoorbeeld al veel met gegeven 
data. Maar we willen ook meer met pre-
dictieve data gaan werken, data met 
voorspellende en sturende waarde die 
we gebruiken om interventies te doen.’
Ook onderwijsbestuurders krijgen 
steeds meer met data te maken, vult 
coalitiegenoot Paulo Moekotte, senior 
beleidsadviseur Onderwijs en Kwa-
liteitszorg bij ROC van Twente aan: 
‘Begrippen als “datagedreven” en 
“datagestuurd werken” duiken steeds 
vaker op in het publieke domein. 
Daarnaast zie je dat er steeds meer 
verantwoordelijkheid en sturing bij 
onderwijsteams gelegd wordt. Je krijgt 
niet meer uitsluitend een taak opge-
legd die je op basis van standaarden 
zo goed mogelijk uitvoert. Je hebt veel 
meer eigen verantwoordelijkheid waar 
het gaat om het inrichten, normeren en 
verbeteren van het onderwijs.’

Bewustwording vergroten, hande-
lingsperspectief bieden
De Handreiking wil daarom zowel de 
bewustwording als de handelingsbe-
kwaamheid van docenten en bestuur-
ders vergroten. Jeroen: ‘De Handrei-
king (van 26 pagina’s) lezen mensen ter 
verdieping. Met de Infographic kunnen 
ze meteen aan de slag.’ Zoals met 
de ‘ongestructureerde’ data die veel 
onderwijsinstellingen in huis hebben, 
zegt Paulo met klem: ‘Er schuilt in deze 
data een heel onbenut potentieel van 
oplossingsrichtingen, maar het orde-

nen en verzamelen daarvan is veel en 
vooral niet-vertrouwd werk. Het vergt 
handelingsbekwaamheid om ermee 
te werken. Data zijn niet zaligmakend, 
maar je kunt er wel veel meer mee dan 
op dit moment gebeurt.’

Extra expertise inschakelen
Onderwijsteams hoeven overigens zelf 
geen data-analist te zijn, sluit Jeroen 
af. ‘Het is voldoende als zij weten hoe 
je data kunt duiden. De data zelf krijgen 
ze als het ware in hapklare brokken 
aangereikt door collega’s met meer 
specialistische kennis en kunde op hun 
school.’
‘Wel is het belangrijk te weten met 
wie teams op hun school in gesprek 
kunnen gaan en wat zijn of haar rol 
is’, voegt Paulo daaraan toe. Zo zijn 
er onderwijsinstellingen waarbij een 

”Er schuilt in de data 
een heel onbenut 
potentieel van  
oplossingsrichtingen

”Je kunt veel meer 
doen met data  
dan op dit moment 
gebeurt 

Met behulp van 
het Stappenplan 
Datagebruik kom 
je van probleem-
analyse tot 
interventie(s), 
niet op basis van 
intuïtie, maar op 
basis van data.

De coalities van de 
Stichting Kwaliteits
netwerk mbo 

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo 
zet zich in om de kwaliteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
te versterken. Een groot deel van de 
mbo-instellingen is lid van het kwa-
liteitsnetwerk. Sinds ruim een jaar 
werkt de stichting met coalities. Elke 
coalitie richt zich op een thema dat 
past bij de koers van het mbo, zoals 
afstandsonderwijs of datagebruik 
en de vragen rond kwaliteitszorg en 
-borging die daarmee samenhangen. 
Met de producten die de coalities 
ontwikkelen – te vinden op wegwijs-
inkwaliteit.nl – kunnen mbo-instellin-
gen direct aan de slag.

collega vanuit de ondersteuning alleen 
helpt bij het interpreteren, maar er zijn 
ook instellingen die het interdiscipli-
naire overleg blijven voeren. Jeroen: 
‘Dat is aan de school zelf, maar zelf geef 
ik er de voorkeur aan om een echte 
gesprekspartner te zijn. Je kunt data 
dan beter duiden én je weet beter wat 
de behoefte is.’


