
 

 

Hersens kraken zonder hoofdpijn 

Op vrijdag 23 september was er in de Collegezaal van MBO College Zuid de eerste lezing van de 

ROCvA en ROCvF kennissessies. “Big Data: kansen en knelpunten”, is het onderwerp en Thieu 

Kuijs, onderzoeker en onafhankelijk denker, leidt ons binnen in deze wereld. Ongeveer 35 

collega’s zijn op het onderwerp afgekomen. Zij laten zich op deze (voor sommige zelfs vrije) 

vrijdagmorgen trakteren op een inleiding in het fenomeen ‘big data’ en nemen de ruimte om 

zich te verdiepen in fundamentele vragen die onder het gebruik van grote hoeveelheden 

gegevens liggen. Thieu begint met het uitleggen van het verschil tussen de klassieke manier van 

onderzoeken en big data wat betreft het verzamelen, analyseren en wat betreft het resultaat. 

Een voorbeeld van big data uit het onderwijs is: ‘learning analytics’. Allerlei soorten data 

worden met behulp van ICT tools in het primaire proces gecombineerd:  wetenschappelijke 

data en modellen, externe data, data uit het primaire proces en administratieve data.  Thieu 

gaat in op een voorbeeld van learning analytics vanuit het Noorderpoort College in Groningen. 

Hier worden de gegevens van de administratieve data van studenten vanuit hun 

inschrijfgegevens gekoppeld aan hun studiesucces. Ook al is hier nog geen sprake van een hoge 

‘big data’ score (lang niet alle componenten worden gebruikt) toch was er al sprake van 

verrassende correlaties, waar zonder het big data principe (hypotheses komen uit het materiaal 

zelf) niet naar was gekeken. Het aantal malen dat een student voor of tijdens de opleiding 

verhuist heeft een negatieve invloed op de hoogte van zijn studie resultaat. En dat inzicht is 

weer van belang voor de studiebegeleider. Op het gebied van learning analytics zijn er nog veel 

mogelijkheden die niet zijn ontgonnen, er ligt een wereld open.  

Bij het betreden van de wereld van de big data (er is eigenlijk niet veel keuze om dit wel of niet 

te doen) moeten we ons wel bewust zijn van de onderliggende gedachtegang. Er liggen aan de 

big data beweging twee idealen ten grondslag: dat van de meetbaarheid en het ideaal van de 

maakbaarheid.  

Neem het vraagstuk van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De 

vooronderstelling van het onderzoek op dit gebied is dat het diploma leidt tot een beroep. Er 

wordt door bv. RBA gecheckt hoeveel gediplomeerde MBO’ers aan een baan in hun 

opleidingsgebied en op hun opleidingsniveau komen. Een vorm van maakbaarheidsdenken: 

wanneer de een diploma hebt krijg je ook een baan op het gebied van je opleiding. Het 

omgekeerde onderzoeken we niet: welke beroepsbeoefenaars hebben een diploma en zo ja 

welk? Of nog dieper: aan welke competenties hebben werkgevers eigenlijk behoefte, ook gelet 

op de snelle veranderingen die plaats vinden. Wanneer we dit gesprek in termen van 

kwalificaties en diploma’s blijven voeren zijn we gevangen in het maakbaarheidsdenken.  



Het gesprek tijdens de kennissessie wordt nog interessanter bij het onderwerp voortijdig 

schoolverlaten dat Thieu op ons verzoek bij de kop neemt. Met de collega’s van DUO die ook 

aanwezig zijn komen we tot een nadere ontrafeling van de ‘dataficering’ die hier is opgetreden. 

Je kunt je afvragen of de politieke definitie van ‘voortijdig schoolverlaten’ in de loop der jaren 

niet heeft geleid tot een ‘beleidsvraagstuk’ dat met behulp van schuivende definities en ‘harde’ 

doelstellingen en getallen steeds minder wordt opgelost. Onder het nog louter kwantitatieve 

begrip voortijdig schoolverlaten gaan misschien wel vijf verschillende fenomenen schuil waar 

we op deze manier geen begrip voor krijgen. Bv. ‘hoogbegaafden die er op school niets aan 

vinden’, bv. jongeren die er geen baat bij hebben hele dagen op school te zitten. Bv. de 

vooronderstelling dat een startkwalificatie is wat op de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Bv. dat 

verzuim alleen een kwestie van cijfers bijhouden is.  

En zo gaan we met meer vragen weg dan we binnen komen en met het gevoel dat we die 

vragen meer aan elkaar en aan onze omgeving moeten stellen. Thieu heeft een mooie 

uitsmijter: ‘achter het fenomeen ‘big data’ sluimert de aanname dat data voor zichzelf spreken. 

Die aanname is al vaak weerlegd. De uitdaging is de ‘data’ te laten spreken, zonder dat het 

onzin oplevert. Een uitdaging voor ons.  
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