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Achtergrond  
•  Ecbo project  mbv publieke middelen  
•  Beleidsambities overheid/veld “werken met data’. Samenhang met deregulering en 

noodzaak kwaliteitsverbetering  
•  Onderzoek naar informatiegebruik en condities in po/vo/mbo en condities 

(structuur, cultuur en leiderschap) 
 
Doelen algemeen 
•  ‘Evidence informed’ ontwikkelen van onderwijs (systematisch onderzoek naar “wat 

werkt’). Vraagstukken eigen (regionale) praktijk uitgangspunt 
•  Professionalisering (versterken lerend/onderzoekend vermogen) 
•  Verbeteren data-infrastructuur (beschikbaarheid, toegankelijkheid, doelmatig 

beheer) bij betrokken partijen in de regio (scholen, bedrijven, gemeente) 

Specifiek voor  Regio Roermond 
•  Kennismaken met methodiek Kennisatelier 
•  Regionale ontwikkelagenda opstellen voor (nabije) toekomst (v(s)o/pro-mbo) 

Kennisateliers mbo 



 
Werkwijze in model 
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Integraal perspectief op leren en opleiden 



Condities: visie, cultuur, structuur   
(Bron: Kennisnet e.a, 2016) 



 

 
 

Probleemanalyse en oplossingsrichtingen CIMO model 
 
( Bron: Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008) 

Context Interventie Mechanisme Resultaat

Drie niveaus: 

•  Opleidingsniveau (primaire proces) 
•  Organisatieniveau (van individuele scholen/ 

bedrijven) 
•  Regionaal niveau  (ketenpartners) 



 
Werken met Data en Passend Onderwijs 

 V(S)O/PrO/MBO  
 

Initiatieven, ontwikkelingen regio Roermond 
  
 
 

 
 
 
 
Stap 1 Context 
 



Werkwijze: interviews in de regio. Vragen: 

-  Wat gaat er goed en waaruit blijkt dat? Welke databronnen worden 
gebruikt? 

 
-  Wat zijn de belangrijkste knelpunten? Waarom? Gevolgen/gevaren? 

•  Resultaat: info vanuit diverse invalshoeken, goed beeld regio 

Artikel DNM: Werken met Data 



Positief: 
•  Regio heeft beter beeld van leerling stromen en toeleiding naar arbeid 

door 
•  combinatie van verschillende databronnen (publiek: o.a. DUO, SBB, 

Suwi-net; 
•  commercieel: o.a. overstapmodule, DDD, VSV-dashboard) 

Resultaat:  
•  Afname aantal thuiszitters en VSV-ers en afname in duur thuiszitten en 

VSV. 



Bevindingen mbt databronnen:  

•  Publieke databronnen:  alleen data op schoolniveau; 
           VSO/PrO leerlingen niet in VSV-cijfers van DUO; 
      weinig arbeidsmarkt- en stagegegevens Entree- 
      niveau; soms onvolledig of verouderd; 

•  Commerciële bronnen:  privacy (o.a. Bewaartermijnen; datalekken) 
       geen terugmeldingsplicht MBO buiten regio; 

Artikel Werken met Data Regio Roermond 



Algemene bevindingen: 

•  Doelmatiger gebruik van beschikbare data: bereikbaarheid van data, 
competenties van gebruikers, facilitering gebruikers (kwaliteitszorg); 

•  Verminderen van hiaten en overlap in de aanwezige datasystemen/
bronnen (efficiency); 

•  Duidelijkheid omtrent regievoering. 

Artikel Werken met Data Regio Roermond 



Oefenen met CIMO 



Met behulp van CIMO-methode (context, interventie, mechanisme, opbrengsten) 
knelpunten binnen regio Roermond op het gebied van Werken met Data in kaart 
brengen. 
 
Knelpunten op 3 niveaus:  
•  Primair proces 
•  Organisatieniveau 
•  Regionaal niveau 
 
Eerste vingeroefening. Voornamelijk knelpunten in kaart gebracht en geprioriteerd. 
Ook een enkel beoogd resultaat/interventie. 
 

Terugkoppeling Kennisatelier 6 oktober 2016 



Primair proces 
 
Voornaamste knelpunt: hoe kan het onderwijsprogramma beter aansluiten op de 
wensen van de regionale arbeidsmarkt? 
Resultaat: een baan voor VSO/PrO leerlingen, bijvoorbeeld min. 12 uur per week op 
peildatum 1 oktober. 
 
Andere knelpunten: 
Hoe zorgen we ervoor dat datasystemen zoals MLS, Esis en Attrack consequent en 
volledig worden ingevuld? 
 
Hoe krijgt het MBO beter en tijdig beeld van de (grootte) van de doelgroep VSO/PrO 
die zich aanmeldt. 

 

Knelpunten Werken met Data regio Roermond 



Organisatieniveau 

Voornaamste knelpunten:  
Hoe krijgen we beter zicht op 
1) de instroomaantallen van speciale doelgroepen?   
2) de begeleiding/zorgvraag van deze speciale doelgroepen?   
Resultaat: beter zicht op instroomaantallen en specifieke zorgvraag van deze speciale 
doelgroepen 

Interventies: 
-  Betere ontsluiting data aanleverende scholen 
-  Hoger aggregatieniveau van de data 
-  Behoefte aan risicoprofielen 
-  analyse loopbaan student teruggeven aan aanleverende scholen 

Mechanismen: 
-  Periodieke rapportages van aanleverende scholen 

 

Knelpunten Werken met Data regio Roermond 



Voorbeelden 

 
Kritische beschouwing beschikbare databronnen  
(toegankelijk, volledig, bruikbaar?)  
 
•  RMC data, verzuimgegevens 
•  Kwalitatieve data 

Riscioprofielen: voorbeeld Amsterdam 



23	jaar	

	

	

6400	(80%)	
startkwalificatie	

	

1600	(20%)	

18	jaar	

	

	
	

8000	(100%)	
jongeren	

			
?	

		
	
	

Verzuim	of	uitval	
	
	

4000	
(50%)	

3.1	Analyse	huidige	situatie	
Vanuit	het	heden	terugkijken	naar	vijf	jaar	geleden	

5	jaar	



1.2	Factoren	schoolloopbaansucces		
Wetenschappelijke	literatuur	
	
n  Persoonlijke	factoren:	
–  vaardigheden,	schoolprestaties,	taal-	en	leerproblemen	
–  handicaps,	stoornissen	,gezondheids-	en	psychosociale	problemen	
–  gedragsproblemen	en	strafrechtelijke	geschiedenis	

n  Omgevingsfactoren:	
–  sociaal	economische	status,	huishoudenssamenstelling	en	
zorgverplichtingen	

–  woonbuurt	en	verhuizingen	
–  schoolklimaat	en	-kwaliteit	



 
Meer weten over Kennisatelier Werken met data 
Jose.hermanussen@ecbo.nl 
Tel. 06 10970839 
  

Vragen? 


