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 en story tellingActiegerichte inzichten
• Trends over onderwijs  

en achtergrondkenmerken  
van (groepen) studenten

• (Prognose)modellen
• Knelpunten in het onderwijs, 

curriculum, instroom of  
doorstroom

• Dashboards, onderzoeks
rapporten, datasets
→Impact

Impact
• Advies voor onderwijs  

ontwerp, voorlichting/ 
informatievoorziening  
of studentbegeleiding

• Analyses van interventies / 
effectstudies
→Dataverzameling

Beschikbaarheid
• Verzamelen en  

structureren (architectuur)
• Opschonen & combineren
• Verrijken
→Analyses
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(Externe) keten
Ketenstrategie 

(incl. toeleverende 
instanties, landelijke 

samenwerking)

Integrale strategie

Afdelingsstrategie

Ad-hoc beleid 
i.h.k.v. een pilot

Strategie  
& Beleids-
vorming

Mens & 
Cultuur Organisatie Governance  

& sturing
Informatie- 
technologie

Aansluiting en 
draagvlak met 
ketenpartners

Competenties & 
professionalisering 
op interne ketens

Ontwikkeling 
competenties 

binnen  
afdeling / project

Inhuur van 
competenties

Integratie in de 
gehele keten

Integratie van 
ontwikkeling 

en gebruik van 
analytics in de 

instelling

Ontwikkelproces 
analytics binnen 
afdeling / project

Proof of Concept

Sturing op levering 
en effectmeting in 

de gehele keten

Instellingsbrede 
sturing op levering 

en effectmeting

Aansturing & 
monitoring binnen 

project

Eenmalige 
projectorganisatie

Optimaal 
geautomatiseerd 

met ketenpartners

Integrale 
standaarden & 
services binnen 

instelling

Architectuur en 
functionaliteit op 
afdelingsniveau

Eenmalige 
oplossingen en  
geen standaard

Instelling

Afdeling /
Faculteit

Pionier

Volwassenheid van analytics
studiedata

Principes
• De zwakste schakel 

bepaalt het niveau 
van de totale 
ontwikkeling

• Als de gevoelde 
urgentie in 
instellings strategie, 
compliance of 
ethische rand
voorwaarden hoog 
is, stijgt het niveau 
waarnaar gestreefd 
wordt. 
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Dimensie

Optimaal

Inschatting niveaus

Fictief voorbeeld

Huidig niveau
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Descriptive 
Analytics

Diagnostic 
Analytics

Predictive 
Analytics

Prescriptive 
Analytics

What 
happened?

Why did 
it happen?

What will
happen?

How can we  
make it happen?
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