
“Learning Analytics” 
in het Vlaams Hoger

onderwijs



Learning Analytics?

“Learning Analytics gaat 

over het verzamelen van 

sporen die studenten 

achterlaten en het gebruik 

van deze sporen om het 

leren te verbeteren.”

- Erik Duval 
(†12 maart 2016)

2Learning Analytics and Educational Data Mining, Erik Duval’s Weblog, 30 January 2012, https://erikduval.wordpress.com/2012/01/30/learning-analytics-and-educational-data-mining/



Doel van het standpunt

3

opportuniteiten

gevaren
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doelstellingen
belanghebbenden

houvast
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studieloopbaanbegeleiders, onderzoekers, …
concrete

voorbeelden
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Waarom? Data

Hoe? Randvoorwaarden
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Onderzoek naar

onderwijsleerprocessen

Optimaliseren en

personaliseren van de 

leeromgeving

Studieloopbaan-

begeleiding



Onderzoek naar onderwijsleersprocessen



Opportuniteiten

“unobstrusives measures”

(log files, wearables)

technologische hulpmiddelen

→ meer data uit realistische

omstandigheden

Uitdagingen

privacy

ethiek

onderzoeksmethodologisch

(big data)

interpretatie van de data

Aanbeveling: Onderzoek op basis van de nieuwe beschikbare data en technologieën zal bestaande inzichten kunnen versterken maar ook 

nieuwe inzichten opleveren. Die zullen mogelijks zelfs bestaande kennis ter discussie stellen. 

Blijvend inzetten op dit onderzoek is dan ook noodzakelijk.

Onderzoek naar onderwijsleersprocessen



Optimaliseren en personaliseren van de 
leeromgeving



Opportuniteiten

theorieën over 

onderwijsleerprocessen aan

praktijk toetsen en verfijnen

leeromgeving op een

methodologisch en betrouwbare

manier verbeteren

Uitdagingen

privacy & ethiek

alle actoren op één lijn

transparantie naar alle gebruikers

interdisciplinaire samenwerking

Aanbeveling: De waarom-vraag, beantwoord vanuit onderwijskundig onderzoek, mag niet uit het oog verloren worden. 

Daarnaast vereist een effectieve realisatie een radicaal interdisciplinaire samenwerking van onderwijskundigen, cognitieve en 

motivatiepsychologen, specialisten in de diverse leerdomeinen, technologen, datawetenschappers, privacydeskundigen en ethici.

Optimaliseren en personaliseren van de 
leeromgeving
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databonnen: 

activiteit leerplatform
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gebruik elektronische boeken
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Aanbeveling: Context is belangrijk. 

Bekijk steeds of bestaande Learning Analytics-initiatieven en -toepassingen wel overdraagbaar zijn naar de eigen context.

Studieloopbaanbegeleiding



Studieloopbaanbegeleiding



Uitdagingen

privacy & ethiek

data is beperkt en onvolledig

dataverbanden leren niets nieuws

nood aan “actionable” feedback

onrealistische verwachtingen

professionalisering van gebruikers

Opportuniteiten

data op transparante en nuttige wijze ter

beschikking stellen

meer continue feedback

automatische aanbevelingen

data-gebaseerde adviezen en

beslissingen

Opgelet!

Mannen zijn 10% 

minder succesvol.

Jij bent een man.

actie?

Studieloopbaanbegeleiding
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Aanbeveling: Learning Analytics kan enkel succesvol zijn als de gebruikers over de nodige competenties beschikken. 

Stem daarom de Learning Analytics-toepassingen af op het doelpubliek en voorzie in informatie, opleidingen en richtlijnen.

Studieloopbaanbegeleiding



https://able.cs.kuleuven.be/

demo-september/2016/2

Studieloopbaanbegeleiding

https://able.cs.kuleuven.be/demo-september/2016/2


https://able.cs.kuleuven.be/

demo-september/2016/2

Studieloopbaanbegeleiding

Aanbeveling: Zet Learning Analytics in om de persoonlijke aanpak van studieloopbaanbegeleiding te versterken, 

met ruimte voor de inbreng van persoonlijke omstandigheden.

https://able.cs.kuleuven.be/demo-september/2016/2


Data



sociaal-demografische data academische data

data over leeractiviteiten
contextuele onderwijskundige

data

Aanbeveling: De hogeronderwijsinstelling heeft de verantwoordelijkheid erover te waken dat ze, zelfs bij gebruik van externe diensten, 

toch de controle op en het eigenaarschap van de data behoudt, en dat deze ook beschikbaar blijven voor verder intern gebruik.

Data



Learning Analytics

≠
big data

Data



Learning Analytics

≠
big data

https://learninganalytics.set.kuleuven.be/

static-demo-lassi/

Data

https://learninganalytics.set.kuleuven.be/static-demo-lassi/


Hoe?



verzameling

opslag

voorverwerking

Aanbeveling: Vlaamse instellingen van hoger onderwijs zetten in op een gedragen strategie rond het gebruik en de implementatie van 

internationale standaarden voor Learning Analytics-data. Samenwerking tussen instellingen versterkt de positie van elke instelling ten 

opzichte van commerciële aanbieders bij de onderhandeling over het gebruik van open standaarden. 

Dataverzameling, -opslag en -voorverwerking



sociaal-demografische

data
academische data

data over leeractiviteiten
contextuele

onderwijskundige data

verzameling

opslag

voorverwerking

Aanbeveling: Vlaamse instellingen van hoger onderwijs zetten in op een gedragen strategie rond het gebruik en de implementatie van 

internationale standaarden voor Learning Analytics-data. Samenwerking tussen instellingen versterkt de positie van elke instelling ten 

opzichte van commerciële aanbieders bij de onderhandeling over het gebruik van open standaarden. 

Aanbeveling: De opslag en verwerking van big data vragen bijkomende expertise en infrastructuur, en de bijbehorende investeringen. 

De data moeten daarbij beschikbaar zijn, zodat de betrokkenen ook vragen kunnen beantwoorden of zelfs nieuwe vragen formuleren, 

die dan vervolgens tot inzichten kunnen leiden. Hierbij is niet enkel de toegang belangrijk maar ook de toegankelijkheid. 

Dataverzameling, -opslag en -voorverwerking



statistische en

psychometrische technieken

machinaal leren

visualisatie

Data-analyse

Adaptief testen dankzij Elo rating system 
(Klinkenberg, Straatemeier, & van der Maas, 2011)
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statistische en

psychometrische technieken

machinaal leren

visualisatie

Data-analyse

Adaptief testen dankzij Elo rating system 
(Klinkenberg, Straatemeier, & van der Maas, 2011)

Predicting drop-out in a MOOC
(Deeva, De Smedt, De Koninck, & De Weerdt, 2018)

visualisatie ontwikkeld voor de opvolging
van studenten in een onlinecursus 

(Apereo foundation, 2017)
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prescriptief
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descriptief

predictief

prescriptief

Data-analyse

Aanbeveling: Betrek de verschillende belanghebbenden vanaf de eerste stap van de ontwikkeling bij Learning Analytics.

De docenten van het vak, onderwijskundigen en studieloopbaanbegeleiders zijn onmisbaar voor een correctie interpretatie en het 

bereiken van de doelstellingen van de data-analyse.



Technologische oplossingen

modulariteit

samenwerkingsorganisaties

Data-analyse



Technologische oplossingen

modulariteit

samenwerkingsorganisaties

Aanbeveling: 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 Learning 

Analytics. Ze hebben in deze landen niet enkel een impuls gegeven aan de concrete toepassing van Learning Analytics, maar ook aan het 

onderzoek hierrond. Een Vlaamse samenwerkingsorganisatie – of aansluiting bij een andere nationale samenwerkingsorganisatie – kan 

voor Vlaanderen een gelijkaardige rol spelen en zorgen voor opschaling. 

Data-analyse



Randvoorwaarden



Ethische aspecten
Privacy en wettelijke

aspecten

Randvoorwaarden



noodzaak en evenredigheid

doelspecificatie en doelbinding

rechtmatige, behoorlijke en

transparante verzameling en

verwerking

minimaal, juist, geactualiseerd, 

beperkt opgeslagen

integriteit en vertrouwelijkheid

Aanbeveling: Onderwijsinstellingen moeten een register met een nauwkeurige beschrijving van alle data(stromen) en doeleinden van LA 

bijhouden en regelmatig bijwerken. Laat de gegevensbeschermingsfunctionaris hierbij een centrale rol spelen en laat de functionarissen 

van verschillende instellingen hun ervaringen uitwisselen. 

Privacy

Einde van de 
standaardinstemming



recht op vergeten

kennisgeving bij datalek

gegevensbescherming by design en

by default

Einde van de 
standaardinstemming

Gegevensbescherming



recht op vergeten

kennisgeving bij datalek

gegevensbescherming by design en

by default

Aanbeveling: 

Gegevensbescherming en privacy moeten van bij het begin ingebouwd worden in de architectuur van LA-systemen en -procedures, zodat 

bescherming het uitgangspunt is by default, en privacy- en gegevensbescherming ingebakken zijn by design. 

Einde van de 
standaardinstemming

Gegevensbescherming

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens is alle informatie die direct of indirect
herleidbaar is tot een persoon.

Een naam of adres is een persoonsgegeven, maar ook
gegevens over gedrag vallen hieronder. Bijhouden wat iemand
in een leeromgeving doet, is een vorm van persoonsgegevens
verzamelen.

Bron: Zie ook de definitie van persoonsgegevens in art. 4 van
de AVG (EU 2016/679) ; Engelfriet et al., 2017.



reikwijdte en representativiteit van 

de data

risico op depersonificatie

oververeenvoudiging

Aanbeveling: Laat de bestaande ethische commissies een centrale rol spelen bij het adviseren over ethische aspecten 

van zowel Learning Analytics-onderzoek als concrete onderwijskundige interventies. 

Ethische aspecten

Voorbeeld: correlatie versus causatie
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Aanbeveling: Een grote betrokkenheid van de belanghebbenden komt de relevantie van de ontworpen oplossing ten goede, ondersteunt 

de bewaking van het ethische karakter, creëert het nodige draagvlak en versterkt uiteindelijk ook de acceptatie van het resultaat.



Besluit



16 aanbevelingen

concrete 
voorbeelden
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