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Opzet LeerKRACHT

Ontwikkeltraject door teams toegepaste didactiek (OT)

Onderzoekstraject door onderzoekers (OT & OO)





Onderzoeksdoelen LeerKRACHT

OnD1: Welke factoren bepalen mee het succes van 
een innovatietraject (proces) en de kwaliteit van de 
resulterende leeromgeving (product)?

OnD2: Leidt het innovatietraject tot veranderingen 
in hoe studenten de leeromgeving ervaren en wat ze 
leren?



Onderzoek naar beïnvloeden factoren

iTeach Onderzoeksdata

Kwaliteit proces en 
product innovatie



Studentendata: 
Verzameling & Rapportering



Verzamelde data

Wie zijn onze studenten?
Achtergrond

Leerstrategieën 
Studiemotivatie
Taalvaardigheid

Hoe denken studenten over TD?
Perceptie kwaliteit toegepaste 

didactiek
Leeruitkomsten
Leerstrategieën

Studiesucces:
Punten

Perceptie  op 
Leeruitkomsten

Integratie



Workshop: Omgaan met data



4. RapportenRapporten



Voorspelling uitkomsten: punten TD

Punten TD

Stuurloos 
leergedrag MM4

TD

Memoriseren 
MM1 Coöperatief leren 

MM3

BKD
MM4

Geslacht

Vooropleiding



Workshop: toelichting data



Onderzoek Studentendata: 
Wanneer & Hoe?



Actie 1: beïnvloedende factoren volgens deelnemers

• OV1: Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren 
tijdens het innovatieproces van TDT? 

• OV2: Beschouwen deelnemers datagebruik als een 
bevorderende of belemmerende factor? Wat zijn hun 
ervaringen met datagebruik? Beschouwen ze het als 
relevant?   

• OV3: Wanneer en hoe gebruiken deelnemers studentendata 
tijdens het innovatieproces? Merken ze een impact op hun 
professionele ontwikkeling? 

Via schriftelijke reflecties, interviews met lectoren (N=13) 
en interviews met coaches (N=4)



Onderzoeksresultaten– OV1: Wat zijn bevorderende en belemmerende 
factoren...? 
• Reflecties (161 unieke negatieve opmerkingen, 331 unieke positieve opmerkingen)
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Onderzoeksresultaten– OV2: Datagebruik als een bevorderende of 
belemmerende factor? Ervaringen met datagebruik?
• Interviews met deelnemers (n=13)



Wanneer?

Begin van 
innovatieproces

Niet gebruikt

Hoe?

Focus en doelen 
bepalen

Algemeen beeld 
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onderdelen met 
elkaar vergelijken

Onderzoeksresultaten– OV3: Wanneer en hoe gebruiken deelnemers 
studentendata...? 

• Interviews met delenemers (n=13)

?Deelnemers beschouwen datagebruik als relevant, maar 

TDT gebruikten data amper tijdens het innovatieproces?

Twijfels over representativiteit en betrouwbaarheid van data 

Moeilijkheden met het interpreteren van data 



Onderzoeksresultaten– OV3: Impact...? 

• Interviews met deelnemers (n=13) • Belang van 
betrouwbaarheid en 
representativiteit 

• Belang van context van 
resultaten

! !



Feedback uit Studentendata: 
(Beleids)adviezen



Conclusies

• Anker je data op bestaande modellen in de instelling 
of in de opleiding

• Data is sturend -> Verzamel data over dingen die je 
belangrijk vindt

• Beïnvloedbare factoren -> actionable feedback
• Hoe specifieker je kan aansluiten bij de context van 

de lesgevers, hoe relevanter ze het vinden.
• Communiceer niet enkel inhoudelijke gegevens 

maar ook informatie over de betrouwbaarheid
• Ga niet uit van ‘data literacy’ bij lesgevers
• Visualisatie van data helpt, maar is niet voldoende
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