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4 I-LEARN PAPER 3: LEARNING ANALYTICS

Het i-Learn project werd mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid,  
KU Leuven en imec.

De i-Learn papers zijn ontstaan vanuit het gelijknamig project over gepersonaliseerd digitaal leren, in 

opdracht van de Vlaamse overheid. Het project ging van start in september 2019 en loopt tot juni 2023. 

Met het i-Learn project wil de Vlaamse overheid inzetten op verantwoord en duurzaam gebruik van 

technologie en wil men leerkrachten helpen om personalisatie te implementeren in de Vlaamse lagere 

en secundaire scholen. 

Binnen het i-Learn project wordt gepersonaliseerd leren op maat van elke lerende mogelijk aan de 

hand van bestaande digitale tools die laagdrempelig beschikbaar worden gesteld. De inhoud van deze 

tools wordt niet aangepast, maar wel didactisch omkaderd om de dagelijkse klaspraktijk, waarin de 

lerende en de leerkracht centraal staan, te ondersteunen. 

Hierdoor wordt de autonomie van de leerkracht groter, 

zonder dat de planlast hoger komt te liggen en krijgen 

ook lerenden inzicht en inspraak in hun leerproces. Er 

wordt ingezet op professionalisering van leerkrachten 

en verbreding van de Vlaamse EdTech-sector. 

De expertise en evidence-based practices die we ver-

worven tijdens het uitdenken, ontwikkelen en evalueren 

van het i-Learn project, worden nu uitgeschreven en 

gedeeld aan de hand van de i-Learn papers.

Inleiding en achtergrond
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DOEL VAN DEZE PAPER

Deze paper betreft een introductie tot het begrip ‘learning analytics’. Er wordt dieper ingegaan op  

enkele toepassingen van learning analytics, namelijk personalisatie, adaptiviteit (aanbevelings-

systemen) en learning dashboards en hoe deze worden gebruikt in i-Learn MyWay om differentiatie 

te bevorderen. Daarbij wordt er stilgestaan bij de ethische- en privacyaspecten die in acht genomen 

moeten worden bij het gebruik van learning analytics. Ten slotte wordt er verder ingegaan op learning 

analytics onderzoek in het algemeen en onderzoek in het kader van i-Learn. 

Er wordt antwoord gegeven op volgende onderzoeksvragen:

• Wat zijn learning analytics?

• Hoe worden learning analytics gebruikt bij educational technology?

• Wat zijn de ethische overwegingen die gemaakt dienen te worden bij het gebruik van 

learning analytics?

• Waarvoor worden learning analytics gebruikt in de praktijk binnen Technology Enhanced 

Learning (TEL)?

• Wat zijn learning dashboards en hoe dragen die bij tot inzicht in een onderwijscontext?

• Hoe kan aan personalisatie en adaptiviteit gedaan worden aan de hand van learning 

analytics?

• Hoe werken aanbevelingssystemen gebouwd op datagedreven adaptiviteit?

• Welk onderzoek is nodig met betrekking tot personalisatie, adaptiviteit en learning 

dashboards en welk onderzoek wordt gedaan door het i-Learnteam?

VOOR WIE

Dit document is samengesteld met als doel kennis en inzicht te delen met mensen die zich bezig 

houden met digitaal gepersonaliseerd leren en met EdTech in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan: 

beleidsactoren, leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderzoekers, stakeholders en andere geïnteres-

seerden. Elke i-Learn paper geeft inzicht in de verworven expertise, knowhow en/of evidence-based 

practices die werden verzameld tijdens de ontwikkeling en uitwerking van het i-Learn project. 
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 1. Wat zijn learning analytics?

Gepersonaliseerd leren wordt al van oudsher toegepast, zo hadden vroeger de meer gegoede leden 

van de samenleving bijvoorbeeld vaak een persoonlijke mentor, die de leerinhoud, het leertempo en 

het leermateriaal aanpaste aan de lerende. Tegenwoordig is dit noch wenselijk noch mogelijk. De 

diverse samenleving heeft nood aan samen leren en tegelijkertijd aan gedifferentieerd onderwijs, 

wat vaak zeer moeilijk te realiseren is in de praktijk omwille van een tekort aan personeel, budget, 

en in het algemeen: tijd. Learning analytics kunnen hier een meerwaarde betekenen gezien het 

gepersonaliseerd leren digitaal ondersteunt. Aan de hand van de gegevens die tijdens het leren 

verzameld worden, kunnen learning analytics het leerproces en de leeromgeving automatisch 

personaliseren. Concreet betekent dit dat er aanpassingen worden gedaan aan de leeromgeving 

voor een individuele lerende. Door personalisatie zal de manier waarop de leeromgeving leerinhoud 

aanbiedt verschillen voor elke lerende.

Learning analytics gebruiken info over gebruikers, hun gedragingen en hun voorkeuren om 

nieuwe inzichten te geven die moeilijker te halen zijn uit traditionele interacties. Wanneer learning 

analytics gebruikt worden binnen de context van Educational Technology (EdTech), ligt de nadruk 

van de inzichten op het leerproces van lerenden en niet op de resultaten die ze behalen. In deze 

paper wordt dieper ingegaan op learning analytics en wordt er steeds toegelicht aan de hand van 

praktijkinzichten uit het i-Learn project. Een volledige beschrijving van het i-Learn leerplatform valt 

buiten het bestek van deze paper. Een meer volledige beschrijving van de werking van MyWay en 

digitaal gepersonaliseerd leren in MyWay is te vinden in i-Learn paper 1: Introductie tot het i-Learn 

project en in i-Learn paper 2: Over digitaal gepersonaliseerd leren.

https://www.i-learn.be/sites/default/files/2022-10/i-Learn_paper_1_Introductie_tot_het_i-Learn_project.pdf
https://www.i-learn.be/sites/default/files/2022-10/i-Learn_paper_1_Introductie_tot_het_i-Learn_project.pdf
https://www.i-learn.be/sites/default/files/2022-10/i-Learn_paper_2_Over_digitaal_gepersonaliseerd_leren.pdf
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1.1 DEFINITIE

Er bestaan verschillende definities en interpretaties van de term 

‘learning analytics’, maar de meest gangbare definitie is de 

volgende: 

 (LONG, 2011, P.3)

“
”

Learning analytics [in EdTech] omvatten het meten, de verzameling, de analyse, en de rapportage 

van gegevens over lerenden en hun context, met als doel het leerproces en de leeromgeving 

waarin het leren plaatsvindt te begrijpen en te optimaliseren

Deze definitie is breed, en hoewel het werken met learning analytics 

een snel evoluerende discipline is, dekt deze definitie nog steeds de 

lading. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende aspecten 

van deze definitie: ‘gegevens over lerenden en hun context’ en ‘het 

leerproces en de leeromgeving begrijpen en optimaliseren’. 

1.1.1 Gegevens over lerenden en hun context
Het woord ‘analytics’ geeft aan dat data een cruciale rol spelen. 

Meer specifiek data of gegevens van lerenden en hun context, 

of kort: leergegevens. Hoewel de definitie hierboven in principe 

alle gegevens van lerenden en hun context omvat, geldt in de 

praktijk dat de gegevens afkomstig zijn uit leertoepassingen 

die Technology Enhanced Learning ondersteunen. Technology 

Enhanced Learning, ook wel ‘TEL’, gebruiken we om te verwijzen 

naar het gebruik van technologie om onderwijs en training te 

verrijken of te ondersteunen. De technologie die gebruikt wordt, 

is erg divers en omvat zowel hardware (computers, smartphone, 

tablet, etc.) als software (educatieve games, voorlees software, 

augmented of virtual reality software, etc.). 

Het gebruik van (digitale) technologie om leren te ondersteunen 

gaat gewoonlijk gepaard met een stroom aan gegevens. Elke 

interactie van een gebruiker (een lerende of een leerkracht) met 

de technologie kan digitaal gecapteerd worden in de vorm van 

logdata. Doordat TEL toelaat gegevens van lerenden en hun 
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context digitaal te capteren, ontstaat de mogelijkheid deze data te analyseren. Dit staat in sterk 

contrast met ‘traditioneel’ leren, waarbij enerzijds de interacties tussen lerenden onderling, of tussen 

lerende en leerkracht niet bijgehouden kunnen worden, en anderzijds de gegevens van de lerende 

(zoals antwoorden op oefentaken) niet digitaal beschikbaar zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat 

de verspreiding van het begrip en de praktijk van learning analytics samenhangt met de opkomst 

van digitale leeromgevingen en TEL. Eenvoudig gesteld gaan digitale leeromgevingen gepaard 

met een massa aan gegevens over lerenden die onmogelijk verzameld kunnen worden zonder de 

digitale context. De nood om deze gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren is mee 

verantwoordelijk voor het ontstaan van learning analytics. 

De focus in de onderwijscontext ligt op gegevens die een verband houden met het leerproces, 

eerder dan op gegevens die het resultaat zijn van leren. Learning analytics houden zich hier dus niet 

meteen bezig met eindscores op een toets of een assessment. Eindscores bevatten wel informatie 

over de kennis of de vaardigheid van lerenden op een specifiek moment (namelijk het moment van 

de toets), maar deze data bieden op zich geen inzicht in het leerproces dat aan de toets is vooraf 

gegaan. 

De gegevens afkomstig van digitale leertoepassingen zijn vaak moeilijk te interpreteren. Enerzijds 

kunnen er erg veel verschillende gegevens van erg veel verschillende lerenden en leerkrachten 

verzameld worden. Voor deze veelheid aan gegevens wordt vaak de term ‘Big Data’ gebruikt. Anderzijds 

zijn de loggegevens vaak ongestructureerd. Ze bevatten allerhande tekstuele informatie, die zonder 

goede kennis van de leeromgeving waaruit de data gecapteerd werden, moeilijk te begrijpen zijn. Het 

is daarom belangrijk om deze gegevens in hun context te zien. Deze combinatie van de veelheid en 

verscheidenheid aan gegevens maakt dat het vaak een uitdaging is om uit de logdata informatie te 

halen die inzicht geeft in het leerproces. Een muisklik of een ingegeven antwoord op een specifieke 

vraag, bijvoorbeeld, zijn gegevens die pas informatie over het leerproces kunnen geven wanneer de 

context van deze gegevens gekend is.
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1.1.2 Het leerproces en de leeromgeving begrijpen en optimaliseren
Het doel van learning analytics is het leerproces (en de leeromgeving) te begrijpen en te optimali-

seren. Een goed begrip van het leerproces is een eerste en noodzakelijke stap om het leerproces (of 

de leeromgeving) doelgericht te optimaliseren. Hoewel deze doelen dezelfde zijn voor onderzoekers 

en ontwikkelaars enerzijds en lerenden en leerkrachten anderzijds, verschilt de invulling van learning 

analytics voor deze twee groepen.

Onderzoekers van learning analytics verzamelen, combineren en analyseren leergegevens (uit 

digitale leertoepassingen) om inzicht te krijgen in het leerproces van de lerenden. Wanneer er 

een goed begrip is van hoe het leerproces verloopt, en welke aspecten van de leeromgeving een 

impact hebben op het leerproces, kunnen onderzoekers of ontwikkelaars van de leertoepassing 

verder nagaan welke aanpassingen aan de leeromgeving het leerproces kunnen verbeteren. Ook 

wordt gezocht naar efficiënte manieren om de verzamelde informatie te delen met actoren in het 

praktijkveld. Zo wordt er tegenwoordig intensief ingezet op overzichtelijke dashboards en wordt hier 

onderzoek naar gedaan. De dashboards zijn dus een toepassing van learning analytics en worden 

gericht naar de gebruikers van digitale leertoepassingen. Ze geven zowel leerkrachten als lerenden 

inzicht in het leerproces (Klerkx, et all., 2017). 

Vaak maken deze dashboards gebruik van eenvoudig interpreteerbare visualisaties, zoals weergeven 

waar een lerende zich bevindt ten opzichte van een specifiek leerdoel, of weergeven hoe de lerende 

zich verhoudt tot andere lerenden met een gelijkaardig leertraject. Indien de lerende en de leerkracht 

hier een goed begrip van krijgen, kunnen ze acties ondernemen om het leerproces te verbeteren. 

De analyses die gedaan worden aan de hand van learning analytics kunnen gebruikt worden 

voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van welke inzichten men wil realiseren, zullen andere 

aggregaties of analyses uitgewerkt worden. Hieronder wordt meer uitleg gegeven over verschillende 

gebruikswijzen van learning analytics.

1.2  DESCRIPTIEF, DIAGNOSTISCH, PREDICTIEF OF PRESCRIPTIEF 

Als wetenschappelijk onderzoeksgebied wordt learning analytics onderzoek vaak gerelateerd aan 

pedagogisch onderzoek en aan computer wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds staat leergedrag 

centraal, anderzijds worden er computerwetenschappelijke data-analyse technieken gebruikt. 

Learning analytics zijn daarom nauw verwant aan Educational Data-Mining1. In zowel learning 

analytics als Educational Data Mining staat de analyse van data centraal en zijn de daarvoor gebruikte 

analysemethoden erg divers.

Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier gebruikswijzen van learning analytics wanneer 

het gaat om inzicht verwerven in het leerproces van lerenden. Het gaat om descriptieve, diagnostische, 
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FIGUUR 1: Het Analytics Groeimodel van Gartner 
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predictieve en prescriptieve learning analytics. Met de beschikbare data kan men aan learning 

analytics doen met een groeiende complexiteit zoals aangegeven in onderstaande figuur 1. De y-as 

duidt op de steeds groter wordende toegevoegde waarde van bepaalde analyses om het leerproces 

te ondersteunen, terwijl de x-as duidt op hoe moeilijk het is om desbetreffende analyse uit te voeren.

Noot. Aangepast van “Soorten data-analyse”, door Doe meer met studiedata, 2021, 29 januari.  

Geraadpleegd van https://doe-meer-met-studiedata.nl/article/verschillende-soorten-data-analyse/

Bron: Gartner
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Descriptieve learning analytics, of beschrijvende analyse, beschrijven leergegevens zodat gebruikers 

(lerenden, leerkrachten), maar ook onderzoekers ze kunnen interpreteren en gebruiken. De focus ligt 

op het beschrijven van data die reeds verzameld zijn, om zo inzicht te krijgen in leerprocessen en 

activiteiten die (ten minste deels) zijn afgerond. Een voorbeeld van descriptieve learning analytics 

is wanneer op basis van verzamelde gegevens de resultaten voor een bepaalde oefening worden 

weergegeven of wanneer het aantal afgewerkte taken per lerende wordt afgebeeld.

Diagnostische learning analytics, of diagnostische analyse, zijn een vorm van analytics die op zoek 

gaat naar verbanden tussen data. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische toetsen zoals 

t-toetsen, ANOVA, Chi-kwadraat toetsen en regressieanalyses. Diagnostische analytics kunnen 

bijvoorbeeld weergeven in welke mate lerenden specifieke leerdoelen hebben behaald of een 

overzicht geven van hoe lerenden zich tot elkaar verhouden binnen eenzelfde leertraject. 
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Predictieve learning analytics, of voorspellende analyse, maken aan de hand van leergegevens 

die reeds verzameld werden uitspraken over de toekomst. Meer specifiek worden aan de hand van 

predictieve learning analytics voorspellingen gedaan over toekomstige scenario’s die betrekking 

hebben op het leerproces. Eigen aan voorspellingen van de toekomst is dat ze gepaard gaan met 

onzekerheid, en dus niet noodzakelijk nauwkeurig zijn. Voorbeelden van predictieve learning analytics 

zijn wanneer er voorspeld wordt wanneer een lerende een leerdoel zal bereiken en wat de slaagkans is 

van een bepaalde groep lerenden op basis van verzamelde gegevens. 

Prescriptieve learning analytics, of voorschrijvende analyse, maken aan de hand van beschikbare 

leergegevens aanbevelingen. Zo kan er een bepaalde beslissing of gedrag aanbevolen worden 

aan een leerkracht of aan een lerende. Impliciet ligt er een voorspelling aan de basis van deze 

aanbeveling: er wordt voorspeld dat het leerproces verbetert door de aanbeveling uit te voeren. Een 

voorbeeld van prescriptieve learning analytics is wanneer een digitale leeromgeving op basis van 

leergegevens de leerkracht de aanbeveling geeft om bepaalde leeractiviteiten te gebruiken voor 

een specifieke lerende of groep lerenden. Een ander voorbeeld is dat de digitale leeromgeving de 

leerkracht alarmeert om het leerproces van bepaalde lerenden te bekijken op basis van afwijkende 

resultaten bij een bepaalde taak. 

Er wordt onderzoek gedaan naar elk van deze vier gebruikswijzen en elkeen kan een grote 

meerwaarde betekenen binnen Technology Enhanced Learning (TEL). Hier hoort een woordje uitleg 

bij over de ethische vraagtekens die gezet moeten worden bij het gebruik van learning analytics. Dit 

wordt besproken in het volgende deel.

1.3 LEARNING ANALYTICS EN ETHIEK

Bij de toepassing van learning analytics in de praktijk dienen een aantal ethische aspecten 

overwogen te worden. Hieronder wordt daarom eerst ingegaan op de ethische aspecten en privacy 

van persoonsgegevens.

1.3.1 Privacy en persoonsgegevens
Voor de toepassing van learning analytics is de verzameling en verwerking van leergegevens nodig. 

Wanneer deze leergegevens niet of slechts gedeeltelijk geanonimiseerd zijn, zijn het persoonlijke 

gegevens waarvoor privacywetten gelden (AVG2). Het spreekt voor zich dat elk gebruik van persoon-

lijke gegevens bij de toepassing van learning analytics, of het nu gaat om onderzoek of een praktische 

toepassing binnen een digitale leeromgeving, het wettelijk kader rond privacy moet volgen. Een 

bespreking van de AVG en de impact op learning analytics valt buiten het bestek van dit document, 

maar vormt de kern van een toekomstige i-Learn paper over privacy van persoonsgegevens in het 

onderwijs. 
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1.3.2 Ethische aspecten
Naast wettelijke regels rond privacy spelen ook ethische aspecten een belangrijke rol bij de 

toepassing van learning analytics in de praktijk. Ten eerste is het bij elke toepassing van learning 

analytics belangrijk om te beseffen dat, ondanks de vele en verscheiden digitale gegevens, niet elk 

leergedrag of elke relevante actie digitaal gecapteerd kan worden. Ten tweede zijn de reikwijdte en 

de representativiteit van de data steeds beperkt en kunnen de data in het beste geval een beperkt 

zicht bieden op sommige aspecten van het leergedrag (Aerts et al., 2018). 

Interpretaties en implicaties van learning analytics zijn slechts zo goed als de beschikbare data. 

Enerzijds moeten de data betrouwbaar zijn, wat betekent dat de gegevens slechts in beperkte 

mate door toeval worden beïnvloed. Anderzijds moeten de interpretaties valide zijn: meten de 

data daadwerkelijk wat ze horen te meten? De betrouwbaarheid en validiteit nagaan voor gegevens 

die gecapteerd worden tijdens een (dynamisch) leerproces is allesbehalve eenvoudig en daarom 

voer voor onderzoek. Bij de toepassingen van learning analytics is het belangrijk zich te behoeden 

voor over-interpretatie van gecapteerde leergegevens en oversimplificatie in de conclusies die hier 

eventueel uit worden getrokken.

Verder is het belangrijk om de beslissingen en gevolgen die afhangen van de learning analytics 

toepassingen op een ethisch verantwoorde manier vast te leggen. Zo is het in het algemeen geen 

goed idee om bijvoorbeeld het slagen voor een vak (enkel) te laten afhangen van learning analytics 

gegevens3. Het is geweten dat computeralgoritmes niet altijd 100% correct zijn aangezien dit 

algoritme afhankelijk is van de representativiteit van de data. Het is daarom gevaarlijk om beslissingen 

die een belangrijke impact hebben op een mens, zoals het slagen voor een vak, volledig te leggen bij 

een computer. 

Leerkrachten laten zich dus bij interventies best niet enkel leiden door wat ze zien in een learning 

analytics dashboard. Er wordt aangeraden om de informatie van een learning analytics dashboard 

binnen een applicatie te combineren met en te toetsen aan andere observaties en data, uit 

bijvoorbeeld leergedrag in de klas, of uit andere digitale leerapplicaties. 

In wat volgt, wordt er dieper ingegaan op de toepassingen van learning analytics, zowel theoretisch 

als in de praktijk en wordt er geïllustreerd aan de hand van i-Learn. Ook learning analytics onderzoek 

wordt hierbij aangehaald gezien het toepassen en het onderzoeken van learning analytics vaak hand 

in hand gaat.
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Hieronder wordt dieper ingegaan op learning analytics in de praktijk. Na het toelichten van de 

toepassingen wordt er ook ingegaan op learning analytics onderzoek. De opdeling praktijk-onderzoek 

is artificieel, de toepassing van learning analytics in de praktijk is immers vaak gebaseerd op 

(voorafgaand) onderzoek. Ook andersom leidt de implementatie van learning analytics toepassingen 

vaak tot nieuw (impact) onderzoek. De twee gaan dus hand in hand. 

Er wordt eerst uitleg gegeven over personalisatie en adaptiviteit en de mogelijkheden die deze 

bieden binnen een digitale leeromgeving. Daarna wordt de focus gelegd op learning dashboards 

als toepassing van learning analytics in de praktijk. De toepassingen kunnen erg divers zijn en deze 

bespreking doet geen eer aan die verscheidenheid. Deze bespreking wordt beperkt tot personalisatie, 

adaptiviteit en learning analytics dashboards omdat deze aspecten een centrale rol spelen binnen 

het i-Learn project.

2.1 PERSONALISATIE EN ADAPTIVITEIT

Een belangrijke toepassing van learning analytics is om het leren en de leeromgeving te optimaliseren. 

Eén van de manieren om dat te doen, is via personalisatie van de leeromgeving en zo van het 

leerproces. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikergedefinieerde personalisatie, 

regelgebaseerde adaptiviteit en datagedreven adaptiviteit. 

2.1.1 Gebruikergedefinieerde personalisatie
De meest eenvoudige manier om te personaliseren is door de personalisatie rechtstreeks te laten 

afhangen van de keuzes van de gebruiker. De gebruiker kan enerzijds de lerende zelf zijn, maar ook 

de leerkracht of ouder. De lerende kan bijvoorbeeld keuzes maken over het uitzicht van (bepaalde) 

aspecten van de digitale leeromgeving (zoals een avatar in een educatieve game), maar ook over 

de volgorde waarin de lerende de leerinhoud aangeboden wenst te krijgen. Meestal richt deze vorm 

van personalisatie zich op het verhogen van de betrokkenheid en de motivatie van de lerende. 

Het richt zich zelden op cognitieve differentiatie en heeft zelden een didactische impact op het 

leerproces. Om een lerende zelf diens leerproces te laten bepalen, moet er kunnen aangenomen 

worden dat de lerende zelf kan bepalen welke leermaterialen en inhouden op welk moment geschikt 

zijn om diens leerproces te stimuleren. Dit is mogelijk bij volwassen lerenden en wordt steeds vaker 

ingezet in e-learnings. De optie om zelf inzicht te bewerkstelligen, zelf het niveau te bepalen en zelf 

herhaling te kiezen wanneer de lerende fouten maakt, geeft zo meer controle en stimuleert de lerende 

om naar verdieping te zoeken. Voor jonge lerenden is deze werkwijze echter minder waarschijnlijk.  

 2. Learning analytics 
toepassingen
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Zij hebben vaak minder ervaring in het bepalen welke leermaterialen 

en inhouden geschikt zijn en er bestaat een risico dat ze steeds 

zullen kiezen voor “leuke” opties, in de plaats van voor opties die 

het leerproces bevorderen. Dit risico is ook aanwezig bij volwassen 

lerenden.

Als gebruikers van de digitale leeromgeving kunnen ook 

leerkrachten het leerproces van de lerenden personaliseren, 

bijvoorbeeld door verschillende inhouden of materialen te 

selecteren voor verschillende lerenden. Het voordeel van deze 

personalisatie is dat leerkrachten de lerenden doorgaans goed 

kunnen inschatten, en zo gepaste aanpassingen kunnen doen. Het 

nadeel is dat er erg veel inspanning van de leerkracht gevraagd 

wordt. Bovendien zal een leerkracht ook al buiten de digitale 

leeromgeving gaan personaliseren. Goede learning dashboards 

zijn hier van belang, omdat deze op een efficiënte manier de 

leerkracht kunnen informeren over kenmerken van lerenden die 

nuttig zijn voor personalisatie zowel binnen als buiten de digitale 

leeromgeving. De leerkracht kan dit bijvoorbeeld doen door 

individueel extra uitleg te geven in de klas wanneer dit nodig lijkt 

omwille van lagere testscores of door aangepaste oefeningen te 

geven aan de individuele lerende wanneer blijkt dat de motivatie 

van de lerende daalt. 

HOE WERKT HET IN I-LEARN?

i-Learn zet in op gebruikergedefinieerde personalisatie dankzij het werken met leeractiviteiten en 

sleutelmomenten die leersporen vormen. Enerzijds ontstaat gebruikergedefinieerde personalisatie door 

de leerkracht, anderzijds ook door de lerende. De leerkracht maakt zelf sequenties aan leeractiviteiten 

om leersporen te vormen en ontwerpt een leerspoor op zo’n manier dat het aangepast is aan diens 

klas. Men kan een bestaand leerspoor ook aanpassen om het niveau van de lerenden te matchen, wat 

binnen i-Learn sterk wordt aangeraden. De leerkracht kan namelijk zelf het beste inschatten hoe diens 

lerenden willen leren en welke noden zij hebben. Naast het aanbieden van cognitieve differentiatie (zie 

ook verder ‘regelgedreven adaptiviteit’), kan een leerkracht de lerenden presenteren met motivationele 

sleutelmomenten, waar verschillende manieren van leren worden aangeboden (bv. Leren via een 

video, een tekst, een oefening, een proef, etc.) of verschillende soorten inhoud (vb. begrijpend lezen 

aan de hand van een tekst over biologie of een tekst over mensenrechten). Wanneer een leerkracht 

een metacognitief sleutelmoment aanbiedt, geeft die de lerenden een kans om te reflecteren over 
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hun vooruitgang. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden: “Begrijp je de materie al grondig of wil je 

nog herhaling?” of “Wil je meer instructie of minder instructie bij de volgende oefening?”

Lerenden doen aan gebruikergedefinieerde personalisatie wanneer ze in het leerspoor dat ze 

doorlopen deze motivationele of metacognitieve sleutelmomenten tegenkomen. Ze kiezen dan voor 

een vorm, inhoud, mate van instructie, etc. en dragen zo bij aan hun leerproces. Hieronder wordt een 

voorbeeld kort toegelicht met behulp van het leerspoor in figuur 2.

FIGUUR 2: Voorbeeld van een leerspoorschema met leeractiviteiten en sleutelmomenten.
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In figuur 2 is een leerspoor over mediawijsheid en programmeren te zien met een cognitief sleutel-

moment en een motivationeel sleutelmoment. De leerkracht legt de opties vast waaruit de lerende 

kan kiezen. Op voorhand is het niveau al vastgelegd, zijn de gepaste leeractiviteiten al gekozen en 

heeft de expert of de leerkracht goed nagedacht over de inhoud. Om te zorgen dat de lerende niet 

teveel herhaling krijgt indien dit niet van toepassing is, wordt er gestart met een kennistoets over wat 

cookies zijn. Indien de lerende het correcte antwoord kiest, gaat deze onmiddellijk door naar nieuwe 

leerstof: een leeractiviteit ‘data detox game’ over digitale privacy. Indien de lerende één van de foute 

antwoorden kiest, zal deze eerst leren over cookies aan de hand van een leeractiviteit in Bookwidgets 

en een leeractiviteit van de Universiteit van Vlaanderen. Hier zal de leerkracht bewust personaliseren 

naar het niveau van de lerende (zie ook regelgebaseerde adaptiviteit).

In het motivationele sleutelmoment, daarentegen, krijgt de lerende bewust inspraak. In het sleutel-

moment staat: “Het volgende deel gaat over programmeren. Wat doe je het liefst?” De lerende kan 

kiezen om kennis te maken met de theorie en de basisbegrippen of om praktisch aan de slag te gaan 

met programmeren via Silent Teacher en Dodona. 

In i-Learn MyWay worden de sequenties van leeractiviteiten dus vastgelegd door de leerkrachten (of 

didactische experts), maar kunnen lerenden invloed hebben op hun leertraject aan de hand van de 

keuzes die ze maken. 

Daarnaast biedt een ‘Vrij leren’-zone gebruikergedefinieerde personalisatie aan de lerenden. Lerenden 

hebben hier vrij toegang tot alle educatieve tools en kunnen zelf leeractiviteiten uitvoeren op basis van 

hun interesse, motivatie en leernood.
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2.1.2 Automatische personalisatie – adaptiviteit
Een tweede manier van personalisatie gebeurt automatisch, en zit als het ware in het systeem 

ingebakken. Wanneer het om automatische personalisatie van digitale leeromgevingen gaat, wordt 

vaak de term adaptiviteit gebruikt. Adaptiviteit wordt dan omschreven als het vermogen van de 

leeromgeving om verschillende kenmerken van een lerende te diagnosticeren, en zich aan te passen 

aan de specifieke noden van de lerende door de leerervaring op een gepaste manier aan te passen, 

met als doel leeruitkomsten te verbeteren (Plas & Pawar, 2020). 

Kort gesteld omvat adaptiviteit twee stappen. Enerzijds de automatische detectie van relevante 

leerkenmerken (i.e., diagnosticeren). Anderzijds de leeromgeving automatisch aanpassen. Op welke 

manier, en op basis van welke te diagnosticeren kenmerken de adaptiviteit geïmplementeerd 

wordt, verschilt sterk van de ene situatie tot de andere. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen 

regelgebaseerde adaptiviteit, waar nog heel wat wordt bepaald door de leerkracht of expert, en 

datagedreven adaptiviteit, waar het meeste wordt bepaald door bijvoorbeeld een algoritme.

Regelgebaseerde adaptiviteit

Aan de hand van als-dan-regels leggen onderwijsexperts vooraf de mogelijkheden en voorwaarden 

voor personalisatie vast. Een typisch voorbeeld gaat als volgt: op basis van het antwoord op een vraag 

binnen de digitale leeromgeving wordt de feedback geselecteerd. Als één soort fout wordt gemaakt, 

dan volgt feedback A, wordt een andere soort fout gemaakt, dan leidt dit tot feedback B. Deze 

vorm van regelgebaseerde personalisatie steunt op didactische en onderwijskundige kennis van de 

experten. Hoewel de personalisatie meestal gebeurt op basis van cognitieve aspecten (vaardigheid, 

kennis van de lerende), is het ook mogelijk om personalisatieregels vast te leggen die verband houden 

met affectieve (emoties, attitudes), motivationele (interesse), socioculturele, of metacognitieve 

(zelfregulerende vaardigheden) aspecten. 

Een voordeel van deze vorm van personalisatie is dat alle mogelijkheden gekend en goedgekeurd 

zijn door een expert. Het nadeel is dat personalisatie gelimiteerd is: het aantal opties blijft gewoonlijk 

beperkt, waardoor niet iedereen helemaal op maat bediend wordt. Daarbij is oversimplificatie 

een groot risico wanneer learning analytics op deze manier gebruikt worden. Bij regelgebaseerde 

adaptiviteit, bijvoorbeeld, moeten de onderwijsexperten die instaan voor het uitwerken van deze 

als-dan-regels proberen om alle mogelijke leerscenario’s te beschouwen in deze regels. De kans is 

reëel dat bepaalde groepen lerenden hierdoor uit de boot vallen of de complexheid van individuele 

leersituaties niet wordt gevat. 
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HOE WERKT HET IN I-LEARN?
Dankzij het gebruik van sleutelmomenten in i-Learn wordt er ook gebruik gemaakt van regelgeba-

seerde adaptiviteit. Leerkrachten treden op als didactische experts en maken beslissingen over:

a  de basis waarop er kan gepersonaliseerd worden en

b  welke vervolgsporen er mogelijk zijn en hoe die eruitzien. 

Aan de hand van sleutelmomenten peilt de leerkracht naar het leerproces van de lerende en kan 

de leerkracht automatische, regelgebaseerde adaptiviteit in de leersporen verwerken. De leernoden 

van lerenden kunnen verschillen op meerdere aspecten. Op basis van het antwoord van de lerende 

op de vragen in de sleutelmomenten wordt automatisch het vervolgspoor geselecteerd dat het beste 

aansluit bij de actuele leernoden van de lerende.

i-Learn is een zeer duidelijk voorbeeld van de combinatie tussen regelgebaseerde adaptiviteit 

door didactische experten en leerkrachten enerzijds en gebruikergedefinieerde personalisatie 

door leerkrachten en lerenden anderzijds. De leerkracht kent en beoordeelt alle mogelijkheden in 

het leerspoor. De mogelijkheden zelf, echter, worden bepaald door de verbeelding en de skills van  

diegene die de leersporen maakt. Sommige leerkrachten experimenteren met de keuzemogelijk-

heden en combineren bijvoorbeeld online 

en offline samenwerken. Ze geven de 

lerenden taken waarbij ze zowel leerstof 

verwerken in tools als proeven of taken 

doen in de klas samen met andere 

lerenden. Andere leerkrachten geven hun 

lerenden een grote variëteit aan opties 

in een motivationeel sleutelmoment 

of geven ook extra aandacht aan 

verschillende vormen van instructie. Dit 

maakt een leerproces dynamischer. Een 

voorbeeld van een complexer leerspoor 

dan in figuur 2 is te zien in figuur 3:
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De opties worden dus bepaald door de vindingrijkheid van de leerspoormakers. Ook de hoeveelheid 

tijd en ruimte die een leerkracht ter beschikking heeft om dergelijke leersporen aan te maken heeft 

een invloed. Een gebruiker met veel tijd en ruimte kan veel verschillende parallelle sporen maken 

(vertakkingen) en de lerenden dus heel veel opties tot personalisatie bieden, terwijl andere gebruikers 

zich misschien moeten beperken tot twee parallelle sporen. Het beschouwen van alle leerscenario’s en 

deze opnemen in het werken via i-Learn is dus afhankelijk van de gebruikers zelf. 

FIGUUR 3: Voorbeeld van een complex leerspoor met meerdere vertakkingen.
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Datagedreven adaptiviteit

Datagedreven adaptiviteit maakt gebruik van algoritmes en AI-systemen die getraind worden 

op basis van logdata. Een aanbevelingsalgoritme, bijvoorbeeld, verzamelt leerinteracties van de 

lerenden met de digitale omgeving (klik op knop, duur van activiteit, beoordeling, score, etc.) en leert 

als het ware patronen herkennen die gebruikt kunnen worden om het leerproces aan individuele 

lerenden aan te passen. Een individuele lerende of leerkracht zal aanbevelingen krijgen (bijvoorbeeld 

het product dat het meeste aansluit bij de noden van de lerende) doordat het algoritme de 

leerinteracties samenlegt met eerdere leerinteracties van andere lerenden. Deze algoritmen kunnen 

ook zo gebouwd worden dat ze zichzelf verder trainen op nieuwe data. 

Voordelen van datagedreven personalisatie zijn: 1) de 

sterke differentiatie die mogelijk is, die toelaat elke 

gebruiker op maat te bedienen en 2) de flexibiliteit 

en het zelfcorrigerende vermogen door de continue 

feedback-loop die mogelijk wordt (personalisatie door 

het algoritme levert nieuwe interactiedata op, op basis 

waarvan het algoritme zich verder kan optimaliseren). 

Een nadeel van datagedreven technieken is dat het 

vaak moeilijk is om uit te leggen of te begrijpen waarom 

bepaalde aanbevelingen of keuzes gemaakt worden. Er 

is nood aan veel data om een algoritme te trainen, maar 

de data moeten eveneens representatief zijn. Wanneer 

bepaalde relevante groepen van gebruikers niet 

gerepresenteerd zijn in de data, kan de datagedreven 

adaptiviteit leiden tot onverwachte effecten (Aerts et 

al., 2018). 

Datagedreven adaptiviteit wordt onder andere gebruikt binnen 

digitale leeromgevingen om het leerproces van een lerende te ondersteunen. 

Om met de nadelen van onderrepresentatie om te gaan, kunnen er in het algoritme van 

een leerplatform onderwijskundige leermodellen gebruikt worden, die beperkingen opleggen aan 

de flexibiliteit van het algoritme, maar zo een zinvolle interpretatie mogelijk maken. Beide vormen 

van adaptiviteit (regelgebaseerde en datagedreven) hebben, in vergelijking met geen adaptiviteit, 

hier het voordeel dat ze op een automatische wijze het leerproces voor de lerenden personaliseren. 

Dit zorgt ervoor dat een leerkracht zich, wanneer de lerenden de digitale leeromgeving gebruiken, 

minder moet bezighouden met personalisatie en differentiatie binnen de digitale leeromgeving en 

zich kan toespitsen op één op één ondersteuning in de klas. 
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HOE WERKT HET IN I-LEARN?
In i-Learn wordt momenteel gewerkt aan een aanbevelingssysteem dat zowel leerkrachten als 

lerenden kan helpen in het optimaliseren van het leerproces. In het najaar van 2022 en het voorjaar 

van 2023 wordt dit aanbevelingssysteem getest met behulp van enkele leerkrachten. Om dit algoritme 

te trainen wordt gebruik gemaakt van de gecapteerde interacties van de gebruikers met het platform. 

Dit aanbevelingssysteem stelt, mede afhankelijk van de ingevulde filters, leersporen en leeractiviteiten 

voor aan leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat ze eerst de meest relevante content aangeboden krijgen 

en ze minder tijd moeten spenderen om gepast leermateriaal te vinden voor hun leerlingen. 

FIGUUR 4: Aanbevelingssysteem in i-Learn

Hieronder wordt meer in detail toegelicht hoe zo’n aanbevelingssysteem werkt en waar i-Learn naartoe 

wil met datagedreven adaptiviteit. 

Er bestaan mengvormen van (datagedreven en regelgebaseerde) 

adaptiviteit met (gebruiker-gedreven) personalisatie. Een 

voorbeeld van een mengvorm is wanneer experten via als-dan-

regels bepaalde adaptieve aspecten vastleggen, maar daarbij 

ook nog ruimte laten voor de lerende om via eigen keuzes te gaan 

personaliseren. Een ander voorbeeld is wanneer de datagedreven 

adaptiviteit beperkt wordt door regels die door experts bepaald 

zijn, zodat bijvoorbeeld bepaalde aanbevelingen of keuzes niet 

mogelijk zijn in bepaalde situaties.
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2.1.3 Aanbevelingssystemen in leeromgevingen aan de hand van learning 
analytics onderzoek

Automatische, datagedreven adaptiviteit wordt door veel online toepassingen gebruikt. Zo 

leidt het onder andere tot aanbevelingssystemen voor bijvoorbeeld Netflix, Youtube of Spotify. 

Automatische, datagedreven adaptiviteit gebruiken binnen leerplatformen is echter een ander 

verhaal. Aanbevelingssystemen zijn ontworpen om op basis van beschikbare data over gebruiker-item 

interacties nieuwe items aan gebruikers voor te stellen. Als alles goed gaat, zijn de aanbevolen items 

ook daadwerkelijk de items die de gebruiker wenst. De aanbevelingssystemen voor platformen zoals 

Netflix, bijvoorbeeld, werken op een andere manier dan bij leerplatformen en ze gebruiken andere 

criteria. Om dit te illustreren wordt het voorbeeld van Netflix verder uitgewerkt.

Op het Netflix platform zijn er veel verschillende items aanwezig waaruit een gebruiker kan kiezen. 

Het gaat dan om films, series en documentaires. Er zijn verschillende soorten gegevens aanwezig en 

elk item heeft bepaalde vaste kenmerken: een Netflix film kan een actiefilm zijn of een romantische 

komedie, er spelen bepaalde acteurs in mee, de film is gemaakt in een specifiek jaar, heeft een 

bepaalde duur, etc. Deze ‘metadata’ hangen vast aan elk product dat wordt aangeboden op het 

platform. 

Achter de schermen houdt het platform, aan de hand van een algoritme, gebruiker-item interacties 

bij. Voor elke gebruiker-item combinatie is er informatie beschikbaar, zoals of de gebruiker de 

film al dan niet bekeken heeft, eventueel welke score de gebruiker aan de film gaf. Er wordt ook 

bijvoorbeeld onderzocht of er een patroon te vinden is in de items die een gebruiker vaak bekijkt om 

tot kijkersprofielen te komen. De patronen die gedestilleerd worden uit alle individuele kijkgewoontes 

leiden tot algemenere kijkersprofielen die op hun beurt steeds opnieuw getoetst worden aan nieuwe 

gebruiker-item data. Op basis van de verzamelde gegevens kan er dus via complexe data-analytische 

technieken een aanbevelingssysteem getraind worden. 

Het aanbevelingssysteem zal op basis van de beschikbare data proberen te leren welk type items 

door welke gebruikers geselecteerd (of hoog beoordeeld) worden. Op die manier kan, voor items 

die nog niet geselecteerd werden door een specifieke gebruiker, voorspeld worden of die gebruiker 

dit item zou selecteren in de toekomst. Items die gelijkaardig zijn aan items die door de gebruiker 

(en gelijkaardige gebruikers) geselecteerd werden, hebben waarschijnlijk een hogere kans om in de 

toekomst geselecteerd te worden en worden daarom aanbevolen.

Dergelijke prescriptieve learning analytics gebruiken voor het personaliseren en optimaliseren van 

leeromgevingen is gecompliceerd. Waar het bij platformen als Netflix gaat om items zoals films, gaat 

het in leeromgevingen om leeractiviteiten (instructies, oefeningen, toetsen, …). Ook aan leeractiviteiten 

kunnen metadata vastgehangen worden, zo kan een leeractiviteit betrekking hebben op een bepaald 

kennisdomein zoals wiskunde of Frans, richt het zich tot een bepaalde doelgroep (zoals tweede 
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graad lager onderwijs), behoort het tot een type activiteit (zoals oefeningen of instructies), heeft het 

een bepaalde duur, etc. Deze vaste item-eigenschappen veranderen niet en variëren dus niet voor 

verschillende gebruikers. Op leerplatformen zullen gebruiker-item interacties eerder bestaan uit welke 

leeractiviteiten door welke leerkracht en welke lerende gebruikt worden en eventueel worden scores 

of beoordelingen in acht genomen. 

Datagedreven adaptiviteit binnen leeromgevingen laat echter nog even op zich wachten. Om 

datagedreven algoritmes te trainen, is er een criterium nodig dat kan geoptimaliseerd worden. Bij 

de datagedreven algoritmes die door Youtube, Netflix en Spotify worden gebruikt, kan het criterium 

omschreven worden als “de gespendeerde tijd op het digitale medium maximaliseren”. Dit wordt 

verwezenlijkt door gebruikers automatisch van inhouden (i.e., filmpjes, posts, muziek, …) te voorzien 

die zoveel mogelijk aansluiten bij hun voorkeur. Voor een leerplatform is het criterium niet “de tijd 

maximaliseren”, maar wel “het leerproces van elke lerende zo goed mogelijk stimuleren”. De vraag 

stelt zich hier welke data die gecapteerd worden (zoals vaak uitgevoerde leeractiviteiten of de 

waardering die een lerende eraan gaf) geschikt zijn om dit doel te bereiken. Binnen het leerplatform 

kiezen lerenden immers niet zelf welke leeractiviteiten ze uitvoeren en leeractiviteiten die leuk (zullen) 

gevonden worden door lerenden zijn niet noodzakelijk bevorderend voor het leerproces. Onderzoek 

kan hier meer inzicht in geven en leiden tot aanbevelingssystemen die leerkrachten en lerenden 

ondersteunen in de leeromgeving.
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 ONDERZOEK IN I-LEARN
i-Learn MyWay richt zich niet op één soort vaardigheid of op één type leeractiviteit, maar is 

een toegangspoort tot zeer verschillende types leeractiviteiten vanuit verschillende digitale 

leeromgevingen. Bovendien is het portaal inzetbaar in het kader van verschillende vakken, voor 

verschillende leeftijden, en dus erg diverse leerdoelen. Deze combinatie van een diversiteit aan 

leerdoelen, een diversiteit aan leeractiviteiten en een diversiteit aan lerenden zorgt voor een erg 

uitdagende situatie om datagedreven adaptiviteit te creëren. 

Er moet nagedacht worden over de criteria waarop de aanbevelingen worden gebaseerd. Op een 

beoordeling die de leerkrachten geven aan de leeractiviteiten en leersporen? Een beoordeling van 

de lerende? Is er meer relevante informatie te halen uit het klikgedrag van leerkrachten en lerenden 

dan uit beoordelingen? Een aanbevelingssysteem kan leerkrachten helpen om bruikbare tools en 

leeractiviteiten te identificeren in de bibliotheek van i-Learn. Dergelijk systeem stelt automatisch 

tools en activiteiten voor aan de leerkracht die bruikbaar zijn in de klas, voor een specifiek vak en 

klasniveau. Hoewel kritische reflectie en domeinkennis van de leerkracht cruciaal blijft, kan een 

aanbevelingssysteem de leerkracht wel ondersteunen in het maken van keuzes voor de eigen 

klaspraktijk en kan het de planlast verlagen en differentiatie en adaptiviteit binnen het platform 

versterken. De voordelen van dergelijk systeem zijn erg groot, wat onderzoek en implementatie ervan 

aanmoedigt. 

Daarnaast is er heel wat data nodig om een efficiënt algoritme te trainen. Momenteel bevat i-Learn 

MyWay nog geen datagedreven adaptiviteit, maar naarmate het gebruik stijgt en indien de logdata 

representatief zijn voor de gebruikers van i-Learn, wordt dit wel mogelijk. Zoals eerder vermeld, wordt 

dit momenteel onderzocht in i-Learn. 
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2.2 LEARNING ANALYTICS DASHBOARDS

Een ander belangrijk aspect van learning analytics is de rapportage 

en de beschrijving van leergegevens om zo inzicht te krijgen in 

het leerproces. Learning analytics worden niet enkel gebruikt om 

de gebruikerservaring te verbeteren, maar ook om de gebruikers 

(lerenden, leerkrachten, ouders) inzicht te geven in het leerproces 

van de lerende. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van een learning 

analytics dashboard. Dit is een visualisatie van (geaggregeerde) 

gegevens over lerenden, leerprocessen, en/of leercontexten, die het 

inzicht en begrip van leerkrachten (maar ook ouders en lerenden) 

over het leerproces van lerenden kan verbeteren. 

(SCHWENDIMANN ET AL., 2017, P.37)

“
”

Het gaat om “een enkele weergave die verschillende indicatoren over lerenden, leerprocessen 

en/of leercontexten verzamelt in één of meerdere visualisaties.” 

Learning dashboards kunnen de kennis van leerkrachten over hun 

lerenden vergroten, kunnen hen bijstaan in het lesgeven, in het 

groeperen van lerenden, in het aanpassen van hun lesplannen en 

meer inzicht geven in hun eigen vaardigheden. De dashboards 

kunnen onder andere de vooruitgang tonen van lerenden, hun 

scores, de tijd die ze spendeerden aan een oefening, eventueel 

hoe ze zichzelf inschatten tegenover een leerdoel, welke keuzes ze 

maakten, etc. Er kunnen analyses gedaan worden die tonen hoe 

lerenden zich verhouden tegenover andere lerenden in hun groep: 

hadden ze meer of minder tijd nodig, maakten ze meer of minder 

fouten, etc. Op basis van de informatie op dashboards kan een 

leerkracht beslissen om een interventie te doen in de klas of in de 

digitale leeromgeving zelf. Ook kan de leerkracht reflecteren over 

de oefeningen of het lesplan in zijn geheel: was dit te gemakkelijk 

voor de meeste lerenden? Of net te uitdagend waardoor hun 

motivatie daalde?
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Learning dashboards kunnen ook de lerenden versterken. Het kan de lerenden inzicht geven in waar 

ze zich bevinden in hun leerproces, waar ze zich bevinden ten opzichte van een referentiegroep, 

het kan hen helpen inschatten waar ze nog moeite mee hebben (zelfreflectie) en hun beslissingen 

onderbouwen om bijvoorbeeld extra te oefenen op de leerinhoud die ze moeilijk vinden (zelfregulatie). 

Er zijn echter verschillende uitdagingen die zich stellen bij het ontwikkelen en gebruiken van 

dashboards. Hier worden drie uitdagingen toegelicht. Als eerste dient er rekening gehouden te worden 

met de kennis, attitudes, vaardigheden en overtuigingen van de leerkrachten. Er wordt binnen 

TEL steeds meer aandacht gevestigd op de rol van de leerkracht en hoe de menselijke intelligentie 

complementair is aan de AI of de digitale ondersteuning. Dashboards en andere tools zijn veel 

effectiever wanneer personalisatie niet enkel gebeurt binnen de tool, maar wanneer de leerkracht 

sterke vaardigheden heeft wat betreft het gebruiken van de tool (en het dashboard) in de praktijk 

(Molenaar & Knoop-van Campen, 2016).

Ten tweede, en dit hangt samen met de eerste uitdaging, 

is het bij het ontwikkelen en gebruiken van learning 

dashboards belangrijk dat leerkrachten hun beoordelingen 

niet enkel enten op de data die van de lerenden worden 

gepresenteerd. Lerenden en leersituaties zijn veel complexer 

dan de informatie die gevonden kan worden over hen in een 

dashboard en moeten ook zo worden behandeld. Er wordt 

steeds aangeraden om de info uit dashboards te combineren 

met info uit leerkracht-leerling interacties buiten de digitale 

leeromgeving, de motivatie van de lerende, de zelfinschatting, 

de zelfregulatie, de socio-economische, affectieve, en andere 

karakteristieken van de lerende. 

Ten derde moet er goed nagedacht worden over het design 

van het dashboard: welke informatie moet gepresenteerd 

worden? Welke visualisaties zijn nuttig? Zijn de analyses een meerwaarde bij 

het beoordelen van het leerproces of kunnen ze leiden tot misverstanden? Hier wordt 

uitgebreid op ingegaan in een toekomstige i-Learn paper over learning dashboards in EdTech. 
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Om het dashboard overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken, wordt de gepresenteerde data in 

het overzicht in figuur 5 beperkt tot de naam van de lerende, de klas waarin deze zich bevindt, de 

status, de resultaten op cognitieve sleutelmomenten en de zelfinschatting van de lerende op het einde 

van het leerspoor. 

De zelfinschatting van de lerende wordt gezien als een belangrijk datapunt voor de opvolging van 

het leerproces. Op het einde van het leerspoor schaalt de lerende zichzelf tegenover de leerdoelen 

die de lerende hoort te behalen via het leerspoor. Meer concreet krijgt Lien Leerling op het 

einde van het leerspoor mediawijsheid en programmeren de volgende stellingen: “Je begrijpt de 

basisconcepten van programmeren”, waarna Lien antwoordt aan de hand van een likert schaal van 

‘helemaal niet’ tot ‘helemaal wel’. De andere leerdoelen worden eveneens bevraagd: “Je weet wat je 

kan doen om jezelf beter te beschermen op het internet”, “Je kan de gevaren en risico’s van cookies 

inschatten” en “Je begrijpt wat cookies zijn”. Lien Leerling schat zelf in of ze deze leerinhoud onder 

de knie heeft of niet. Er wordt een optelsom gemaakt van de zelfinschatting van de lerenden op 

de leerdoelen en daar wordt een gemiddelde van genomen dat wordt getoond in het dashboard, 

voor Lien Leerling is dit 60%. Lien oordeelt dus dat ze de leerdoelen redelijk onder de knie heeft. De 

leerkracht kan eveneens zien dat Lien op het cognitieve sleutelmoment fout antwoordde (de rode 

bol). De leerkracht kan de voortgang van Lien bekijken in het leerspoorschema. Deze data helpt de 

leerkracht om inschattingen te maken over het leerproces van Lien. 

HOE WERKT HET IN I-LEARN?
Het learning dashboard van i-Learn MyWay doorliep verschillende ontwikkelingscycli. Er werd 

onderzoek gedaan naar de noden, de effectiviteit en de overzichtelijkheid om tot het huidige 

dashboard te komen. Het huidige dashboard, zoals te zien is in figuur 4, geeft een overzicht bij elk 

leerspoor. Dit overzicht toont de lerenden die het leerspoor ophalen en een individueel overzicht per 

lerende via de knop ‘bekijk vooruitgang’. 

FIGUUR 5: Overzicht van het dashboard met naam van de lerenden, klas, status vooruitgang 

(opgehaald, gestart, beëindigd), resultaat van sleutelmoment (indien cognitief) en zelfinschatting. 
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Indien de leerkracht bijvoorbeeld ziet dat een lerende meerdere cognitieve sleutelmomenten juist 

heeft (wat zou resulteren in meerdere groene bollen in het dashboard), maar zichzelf vrij laag inschat, 

kan de leerkracht afleiden dat die best in gesprek gaat met de lerende. Dit kan wijzen op een laag 

zelfbeeld of weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een tussenkomst van de leerkracht is hier 

wenselijk. Omgekeerd is de combinatie van veel foute sleutelmomenten met een hoge zelfinschatting 

ook reden om actie te ondernemen. 

Het is mogelijk om door te klikken naar het leerspoor van een individuele lerende om diens afgelegde 

weg in detail te bekijken zoals in figuur 2. In dit overzicht krijgt de leerkracht het schema van het 

leerspoor te zien, waarop het pad van de lerende in kleur is aangeduid. Cognitieve sleutelmomenten 

zijn aangeduid in het groen of rood (afhankelijk van het resultaat). De andere doorlopen stappen 

kleuren donkerblauw. Ook kan op elke stap geklikt worden om de resultaten te bekijken (bij een 

sleutelmoment), zie figuur 6, of om het extern dashboard van de tool te raadplegen indien voorhanden 

(leeractiviteit), zie figuur 7. 
 

FIGUUR 6: Detail van stap cognitief 

sleutelmoment. 

FIGUUR 7: Detail van leeractiviteit met 

knop ‘opvolgen’ om resultaten te bekijken in 

Bookwidgets.

Elke lerende krijgt binnen MyWay een overzicht van de actieve en reeds beëindigde leersporen. 

Voor elk actief leerspoor krijgt de lerende ook een indicatie van de huidige vooruitgang binnen dat 

leerspoor via een statusbalk. 

Het dashboard van i-Learn is dus vooral descriptief met enkele diagnostische features zoals het 

weergeven van de vooruitgang van de lerenden tegenover hun leerdoelen. Hoe het dashboard van 

i-Learn is ontstaan wordt meer gedetailleerd beschreven in i-Learn paper 4: Dashboards in EdTech 

van analyse tot implementatie.
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2.2.1 Learning analytics onderzoek naar dashboards 
Binnen het learning analytics onderzoek ging de aandacht tot voor kort voornamelijk naar leren 

in het hoger onderwijs. De reden hiervoor is dat universiteiten en hoger onderwijs instellingen als 

eerste gebruik maken van digitale leeromgevingen die toelaten digitale leergegevens te verzamelen 

en analyseren. De laatste jaren worden er echter zowel in het basis als secundair onderwijs steeds 

vaker TEL toepassingen ingezet. Dit gaat zowel over educatieve games, digitale leerplatformen als 

leerlingvolgsystemen. Als gevolg hiervan wordt er ook steeds meer learning analytics onderzoek 

gedaan dat betrekking heeft op lerenden uit het basis en secundair onderwijs. Dit onderzoek richt zich 

onder andere op de impact van aanpassingen aan de digitale leeromgeving op leeruitkomsten zoals 

leerefficiëntie of leereffectiviteit. Eén van deze aanpassingen is de introductie van dashboards voor 

lerenden en/of leerkrachten.

De rol van de leerkracht bij de integratie van deze digitale leermiddelen in de leeromgeving wordt 

vaak onderbelicht. Nochtans wijst onderzoek erop dat het effect van digitaal gepersonaliseerd leren 

sterker is wanneer de leerkracht de digitale leermiddelen intelligent en digitaal vaardig gebruikt 

(Molenaar & Knoop-van Campen, 2016). Het leerproces van lerenden wordt dus net ondersteund door 

de synergetische relatie tussen (1) het digitale leermiddel en (2) de leerkracht. Ten eerste kan het 

digitale leermiddel de leerkracht in staat stellen om door middel van learning analytics dashboards 

“real time” gegevens over de lerende verstrekken. Visualisaties van de prestaties en vorderingen van 

lerenden kunnen nieuwe inzichten verschaffen in het leerproces van lerenden. Ten tweede kan de 

leerkracht de impact van het digitale leerinstrument versterken door de informatie die het platform of 

de tool verzamelt te interpreteren en op basis hiervan beslissingen te maken om het leerproces van de 

lerende te ondersteunen. In die zin kunnen kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie een 

complementaire rol spelen bij de ondersteuning van het leren van studenten. Hier kunnen learning 

analytics dashboards een meerwaarde betekenen.

Hoewel learning analytics dashboards het potentieel hebben om meer gepersonaliseerde 

leeromgevingen te faciliteren, is de impact van deze dashboards op onderwijs en leren tot nu toe 

beperkt. Veelbelovende richtingen om deze impact te vergroten zijn om te onderzoeken (1) hoe 

learning analytics dashboards moeten worden ontworpen om nuttig te zijn voor docenten (bijv. 

welke leergegevens, visualisaties en aanbevelingen moeten worden weergegeven op het dashboard 

om nuttig te zijn); (2) hoe docenten learning analytics dashboards daadwerkelijk gebruiken om de 

leeromgeving te personaliseren naar de behoeften van diverse lerenden (d.w.z, zowel in kwantitatief 

als in kwalitatief opzicht); en (3) hoe de competenties van leerkrachten om deze learning analytics 

dashboards te gebruiken (bv. vaardigheden op het gebied van data-geletterdheid, overtuigingen over 

het nut van deze dashboards) kunnen worden bevorderd.
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ONDERZOEK IN I-LEARN

i-Learn onderzoekers doen ook onderzoek naar hoe leerkrachten dashboards (kunnen) gebruiken. 

Er loopt onderzoek naar wat de percepties zijn van leerkrachten ten opzichte van dashboards en 

welke kennis (‘digital literacy’) leerkrachten hebben. In de eerste stap wordt er een meetinstrument 

ontwikkeld en gevalideerd om ‘digital literacy’ betrouwbaar te meten. Aan de hand daarvan gaan 

onderzoekers na hoe goed leerkrachten in het basisonderwijs de dashboards kunnen interpreteren, en 

hoe en in welke mate leerkrachten personaliseren op basis van de informatie die in het dashboard (en 

ook daarbuiten) verzameld wordt. 

De kennis en percepties van leerkrachten en de kwaliteit van de interpretaties van het dashboard 

worden in verband gebracht met hoe leerkrachten hun interpretaties van dashboards omzetten 

in concrete acties. Het onderzoek leidt uiteindelijk tot een training voor leerkrachten om hen te 

ondersteunen bij het gebruik van learning analytics dashboards. Ook het effect van deze training 

wordt nagegaan in een interventiestudie. Onderzoek in i-Learn zal in wetenschappelijke publicaties 

beschreven worden. 
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 3. Conclusie

Digitaal gepersonaliseerd leren wordt bewerkstelligd en versterkt in technologierijke leeromgevingen 

zoals apps, games en platformen. De personalisatie kan bewerkstelligd worden door lerende, leerkracht 

en door het systeem waarmee gewerkt wordt. Het gaat hier onder andere over: het aanpassen van 

oefeningen aan het prestatieniveau van lerenden, het automatisch voorzien van gepersonaliseerde 

feedback, lerenden keuzeopties geven wat betreft de vorm en inhoud van de leermaterialen en 

andere aangepaste ondersteuning bieden in het leerproces. De verworven data over het leerproces 

kunnen leerkrachten meer inzicht geven in hun lerenden, maar ook in hun eigen lesgeven. Learning 

analytics vormen hierbij een hulpmiddel dat door de hoeveelheid aan data dat het kan capteren, 

een meerwaarde kan betekenen in de lescontext. Learning analytics ondersteunen namelijk de 

synergie tussen lerende, leerkracht en de digitale leermiddelen. Het omvat niet enkel het verzamelen 

van gegevens uit leertoepassingen, maar ook het meten, de analyse en de rapportage ervan, met 

de bedoeling het leerproces en de leeromgeving van de lerende te begrijpen en te optimaliseren. 

Zonder zinvolle interpretatie of zonder ze in de juiste context te zetten, zijn deze gegevens namelijk 

ongestructureerd, onduidelijk en hebben ze geen betekenis.

Om de betrokkenen bij het leerproces inzicht te geven 

in de logdata die verzameld worden, worden learning 

dashboards ontwikkeld, waar de informatie makkelijk wordt 

gepresenteerd zodat deze handig te interpreteren is voor 

gebruikers. Dit is echter geen evidente taak en hier wordt nog 

heel wat onderzoek rond gedaan. Er is nood aan descriptieve 

learning analytics, die leergegevens interpreteerbaar en 

bruikbaar maken voor leerkrachten en lerenden (zoals 

gedaan wordt bij het ontwikkelen van dashboards), maar 

er worden ook verbanden onderzocht tussen data om 

tot diepere inzichten en sterkere hulpmiddelen te komen. 

Daarbij wordt er ingezet op predictieve learning analytics, 

namelijk voorspellingen doen over de toekomst van het 

leerproces en prescriptieve learning analytics, wat leidt 

tot aanbevelingen en het gepersonaliseerd leerproces kan 

ondersteunen en vergemakkelijken. 
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 4. Welke i-Learn papers komen 
er binnenkort nog aan?

Bij het gebruiken van persoonlijke data en learning analytics om die data te analyseren, dienen privacy 

en ethische overwegingen in acht genomen te worden. De reikwijdte en de representativiteit van de 

data zijn steeds beperkt en kunnen in het beste geval een beperkt zicht bieden op sommige aspecten 

van het leergedrag. Bij de toepassingen van learning analytics is het belangrijk zich te behoeden 

voor over-interpretatie van gecapteerde leergegevens en oversimplificatie in de conclusies die hier 

eventueel uit worden getrokken.

Deze i-Learn paper kadert binnen het i-Learn project (https://www.i-learn.vlaanderen), een project in 

opdracht van de Vlaamse overheid.

 i-Learn paper 4: Dashboards in EdTech van analyse tot implementatie

 i-Learn paper 5: Privacy in i-Learn 
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Eindnoten
1 Educational Data-Mining wordt vaak omschreven als de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt 

met de ontwikkeling van methoden en technieken om grootschalige data afkomstig uit onderwijssituaties 

te exploreren. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de lerenden en de omgeving waarin ze leren. Het 

is duidelijk dat deze omschrijving sterk aanleunt bij de omschrijving van learning analytics. De vraag of er 

een verschil is tussen Educational Data-Mining en learning analytics is niet relevant binnen dit document. 

En misschien ook niet daarbuiten.

2 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation 

(GDPR)) is een Europese wet (of verordening). Deze wet beschrijft de regels voor de verwerking van 

persoonsgegevens door particuliere, bedrijven en overheidsinstanties binnen de hele Europese Unie. Deze 

regels vormen een wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens, en beschreven tevens 

onder welke vooraarden vrij verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt mogelijk is.

3 Tenzij de digitale omgeving precies ontwikkeld is dit te doen. In dat geval is er sprake van een 

toetsomgeving en niet van een leeromgeving.
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