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INTRODUCTIE 

De opdrachtgever voor dit project is Johan Jeuring, van het departement Informatica van de 
Universiteit Utrecht, namens het projectteam van `Differentiatie door Blended learning en Learning 
Analytics’. Het project `Differentiatie door Blended learning en Learning Analytics’ wordt 
gefinancierd door het Stimuleringsfonds Onderwijs van de Universiteit Utrecht voor de periode 
2015 – 2018. Het is een universiteitsbreed project, waarin geëxperimenteerd wordt met blended 
learning: een onderwijsvorm waarin studenten zowel onderwijs op de universiteit als via 
technologie volgen. Veel voorkomende vormen van technologie die gebruikt worden in blended 
learning zijn videolectures, quizes, en digitale of online toetsen. De opleidingen die deelnemen in 
het project zijn diergeneeskunde, biologie, geneeskunde, en nog veel meer. 

DOEL 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een learning analytics service. Deze service gaat 
gebruikt worden door zowel studenten als docenten, op verschillende manieren.  

De service krijgt als input informatie van activiteiten van studenten, zoals bv:  

- Hoe heeft een student een multiple-choice vraag beantwoord? 
- Welke stappen heeft een student gezet om een probleem op te lossen? 
- Welke opgaven heeft een student opgelost? 
- Welke video’s heeft een student bekeken? 
- Welke pagina’s heeft een student bekeken? 
- Wat voor feedback heeft een student gekregen van een andere student of een docent? 

en daarnaast input over de kennis (bv voor Informatica: de lagen in het TCP/IP protocol) en 
vaardigheden (bv: kan een automatiseringsprobleem analyseren, en een programma die bedraagt 
aan het oplossen van het probleem ontwikkelen) die de student moet leren, en eventuele 
misconcepties die studenten hebben (bv: een opdrachtgever van een softwareproject weet precies 
wat hij/zij verwacht van een oplossing).  

Deze informatie wordt op twee manieren gebruikt: in een dashboard voor studenten, en een 
dashboard voor docenten. Het dashboard voor studenten geeft bv aan welke onderwerpen een 
student beheerst, hoe zijn of haar vorderingen vergelijken met de vorderingen van andere 
ingeschreven studenten, welke misconcepties hij of zij nog heeft, en welke onderwerpen hij of zij 
het beste nu kan bestuderen. Het dashboard voor docenten biedt dezelfde informatie als het 
dashboard voor studenten, zodat ook de docent naar de vorderingen van een student kan kijken. 
Daarnaast kan het dashboard voor docenten ook informatie over groepen studenten samennemen 
en visualiseren, zodat een docent kan zien waar de eventuele problemen van een groep studenten 
liggen. 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 



De learning analytics service zal data over studentactiviteiten vanuit verschillende bronnen en 
formaten in moeten lezen. Eventueel moet deze data verrijkt kunnen worden met informatie over 
de aan de informatie gerelateerde leerdoelen, en de manier waarop de data bijdraagt aan die 
leerdoelen. Naast inlezen van data uit verschillende bestanden, moet de service het ook mogelijk 
maken kennis, vaardigheden, en misconcepties te modelleren, en in te voeren. Om input te krijgen 
zal de service dus ontleders voor verschillende formaten moeten ondersteunen. 

De vraag is of de service een eigen database met ingelezen data bij moet houden, of dat de data in 
de originele bronnen blijft, en alleen gebruikt wordt voor de visualisatie in de dashboards. Een 
mogelijk probleem met de laatste aanpak is dat het lastig wordt om leerdoelen, concepten, 
misconcepties, etc aan de data te koppelen. Dit is iets wat gedurende het project onderzocht moet 
worden, waarbij de optie met een eigen database waarschijnlijk in eerste instantie de eenvoudigste 
is.  

Vervolgens zal de verrijkte data getransformeerd, gecombineerd, en gevisualiseerd moeten worden 
voor de twee dashboards. Voor de visualisaties kiezen we in eerste instantie de specifieke wensen 
van een aantal opleidingen en/of cursussen, maar er moeten ook voorbereidingen worden 
getroffen om de visualisatie van data te kunnen configureren. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De learning analytics service wordt gebruikt in onderwijssettings, zowel formele (universiteit, hbo, 
mbo, of voortgezet of primair onderwijs) als informele (online games, educational hypermedia, etc). 
Daarnaast kan het als component ingezet worden door andere onderwijs/serious game – providers. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Er bestaan al verschillende bedrijven die learning analytics services leveren. Aan de andere kant is 
het gebied nog volop in ontwikkeling: de Britse Surf is op dit moment ook bezig om verschillende 
learning analytics services te ontwikkelen. De nadruk van veel learning analytics services ligt vaak 
op grote hoeveelheden data, terwijl we in dit project ook juist naar data op het niveau van 
individuele studenten of (mogelijk kleine) groepen studenten willen kijken. In die zin dekt de naam 
learning analytics service misschien niet geheel de lading: het is ook een student modelling service. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Recent onderzoek onder duizenden studenten gaf aan dat ze de meeste meerwaarde van ICT in het 
onderwijs verwachten als de student met behulp van ICT inzicht kan krijgen in zijn of haar 
vorderingen, en informatie over waar hij of zij nog meer aan moet werken. De learning analytics 
service draagt hopelijk aan dit doel bij. Daarnaast draagt de service bij aan het geven van informatie 
aan de docent waar zijn of haar studenten staan, en kan zo bijdragen aan beter onderwijs, omdat de 
docent beter weet wat op ieder moment de behoefte van de studenten is.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 



Dit project is nauw gerelateerd aan het proces waarin studenten zichzelf bevinden, en sluit hopelijk 
aan bij een aantal van hun interesses. Er zitten een aantal interessante technische aspecten aan het 
project: 

- het ondersteunen van de constructie van ontleders voor verschillende formaten 
- het ontwikkelen van een formaat dat geschikt is voor het leveren van informatie aan de 

verschillende dashboards 
- het op verschillende manieren analyseren van de data (longitudinaal, clusteren,  trends 

en relaties, …). Hier komen eventueel verschillen machine learning/statistische/data 
mining – achtige technieken aan de orde 

- het visualiseren van data 
- het configureren van de verschillende aspecten 
- de configuratiemogelijkheden op een gebruikersvriendelijke manier ter beschikking 

stellen 

DELIVERABLES 

Naast de dashboards en de software nodig om data uit verschillende bronnen in de dashboards te 
visualiseren is het ook de bedoeling het interne formaat op te stellen en te documenteren.  

PROJECTDUUR 

Het software-project loopt van februari tot en met juni 2016. Het `Differentiatie door Blended 
learning en Learning Analytics’ project loopt langer door, en we verwachten dat de kennis die we 
opdoen in dit project mogelijk nog een vervolg krijgt in een softwareproject later in het project. 

ONTWERP GRENZEN 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De grootste beperkende voorwaarde, en één van de lastige aspecten van het project is 
privacy/security. Studenten mogen hun eigen data inzien, de docent mag de data van de 
ingeschreven studenten inzien, studenten kunnen mogelijk afgezet worden tegen het gemiddelde 
van de ingeschreven studenten, maar voor veel informatie is expliciete toestemming voor het 
gebruik nodig.  

Op het technische vlak: de dashboards moeten in de browser getoond kunnen worden. Het 
verzamelen, verrijken, transformeren en combineren van data kan allemaal op een server worden 
geregeld: dat soort berekenen willen we typisch op de server houden.  

SYSTEEM INPUT 

De invoer voor de service bestaat uit data uit verschillende bronnen: cijfergegevens uit Osiris, data 
uit EPASS (een portfolio systeem dat bij Diergeneeskunde wordt gebruikt), data uit Scalable 
learning (een blended learning platform dat bij Biologie wordt gebruikt), digitale toetsresultaten uit 



Remindo (het universitaire digitale toetssysteem), Excel, csv, en meer. Toegang tot deze data 
krijgen zal niet altijd eenvoudig zijn, en ik denk dat we parallel moeten werken met verzamelingen 
(mogelijk fake) data die we kunnen gebruiken om de service te ontwikkelen, en het regelen van 
toegang tot werkelijke data. 

GEWENST GEDRAG 

De student gebruikt de informatie uit de dashboard om zijn of haar leren te sturen. De docent 
gebruikt de dashboard om het onderwijs aan studenten indien nodig aan te passen. 

ONGEWENST GEDRAG 

De dashboard is nadrukkelijk bedoeld om studenten inzicht te geven in hun eigen vorderingen, en 
docenten inzicht te geven in de vorderingen van hun studenten. De dashboard moet dus niet 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld beoordelingen/cijfers/eindresultaten, of het neuzen in data van 
andere studenten.  

GEBRUIK 

VISUALISATIE 

Voor de visualisatie van gegevens willen we graag standaard dashboard-technieken gebruiken. 

ARTWORK 

Voor dit project ligt het ontwikkelen van artwork niet voor de hand. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Gebruikers van de dashboards gebruiken de informatie vooral om hun acties buiten het systeem 
(leergedrag of onderwijsgedrag) te sturen.  

ACTIES/HANDELINGEN 

Het te ontwikkelen systeem is niet erg interactief: het is vooral een informatief systeem voor de 
gebruikers. Mogelijk acties die een student uit kan voeren zijn:  

- selecteren van een specifiek onderwerp (om te zien wat de vorderingen voor dat 
onderwerp zijn),  

- selecteren van een periode  
- selecteren van een collectie onderwerpen 

en meer. Acties die een docent uit kan voeren zijn: 

- selecteren van een student 



- selecteren van een groep studenten 
- selecteren van een onderwerp 
- selecteren van een collectie onderwerpen 

en meer. Voor de specifieke lijst acties moeten we in overleg met de docentgebruikers, en 
studentgebruikers. 

VEREISTE MATERIALEN 

TESTOMGEVING 

We verwachten de omgeving te testen bij de opleidingen Biologie en Diergeneeskunde. Bij Biologie 
willen we het in een specifieke cursus inzetten, bij Diergeneeskunde willen we juist graag naar 
cursusoverstijgende informatie kijken. 

CONTACTPERSOON 

Johan Jeuring, departement Informatica, Universiteit Utrecht. 
Verschillende docenten, waarschijnlijk bij de opleidingen diergeneeskunde en biologie, maar 
andere opleidingen kunnen mogelijk ook aansluiten. 


