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Aanleiding
In het promotieonderzoek van Marcel Schmitz wordt vanuit verschillende
oogpunten gekeken naar Learning Analytics for Learning Design (LA4LD). Bij
dit project wordt via een ontwerpgericht onderzoek een omgeving
ontworpen waarin het gedrag van studenten en docenten – met betrekking
tot de leeractiviteit – wordt gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd.
Doormiddel van eerdere LA4LD onderzoeken is een methode ontwikkeld
waarbij docenten learning analytics supported leer activiteiten kunnen
ontwerpen. Deze activiteiten kunnen leiden tot input die vertaald kan
worden naar student- en docentdashboards die gedurende een module
gebruikt kunnen worden. Deze dashboards kunnen de mogelijkheid bieden
om gedrag tijdens het leren te monitoren zodat lessen in realtime aangepast
kunnen worden. De vraag die uit deze mogelijkheden vloeit is: “Hoe moeten
learning dashboards voor docenten en studenten vormgegeven worden
zodat, tijdens de looptijd, het leerproces en het onderwijsontwerp meer
efficiënt, effectief of plezier gemaakt kan worden?”

Doelstelling
De doelstelling van het project is om, op basis van de resultaten van eerdere
LA4LD onderzoeken, een tweetal dashboards te ontwerpen voor het hoger
onderwijs. Zo zal er een dashboardprototype gemaakt moeten worden voor
studenten en een dashboardprototype voor docenten. Het beoogde resultaat
van deze dashboards is het kunnen bekijken van correlaties tussen studenten
en hun leerstrategieën, hun onlineactiviteiten en hun punten. Daarbij zal het
prototype van het docentendashboard aan docenten de inzichten moeten
kunnen geven om leeractiviteiten beter te kunnen ontwerpen. Ook zullen
deze dashboards geëvalueerd moeten worden op bruikbaarheid.

Methode
Binnen het project is Hevner Design Science Research (DSR) gekozen als
overall onderzoeksmethode (Alan R. Hevner, sd). Deze keuze is gemaakt
omdat het project bestaat uit het maken van een innovatief artefact (het
dashboard). Omdat dit betiteld wordt als ontwerpgericht onderzoek is de
keuze gevallen op DSR. De cycles waaruit DSR is opgebouwd hebben vorm en
structuur gegevens aan de uitvoer van de opdracht. In Figuur 2 - Project
Cycles overzicht staan een drietal sequentiële cycles beschreven die opgezet
zijn om de fasen en activiteiten binnen het project concreet te kunnen
plannen. Het project wordt geïnitieerd middels een gesprek met de
opdrachtgever zodat de opdracht besproken en afgebakend kan worden. Bij
de afbakening van de opdracht is een planning gemaakt, aanpak vastgesteld
en een scope gedefinieerd. Deze informatie staat opgenomen in het plan van
aanpak (Maatoug, Janssen, Wijnen, & Coninx, Plan van Aanpak, 2021).
Daarna worden middels Rapid Prototyping (Productplan, 2021) een drietal
cyclussen uitgevoerd om als eindproduct tot twee dashboard prototypes
(een studenten- en docentendashboard) te komen. De eerste cycle is gestart
met het inventariseren van de requirements van de stakeholders. De
interviews zijn middels een semigestructureerd interview (Genau, 2021)
uitgevoerd. Verder is een gedeelte van de requirements verkregen uit
eerdere onderzoeken van de opdrachtgever (Schmitz, Scheffel, van Limbeek,
Bemelmans, & Drachsler, 2018). Op basis van de verkregen requirements en
stakeholder interviews, is een Low Fidelity Paper Prototype (LFPP)
ontworpen. Om dit prototype te voorzien van visualisaties wordt een Chart
Chooser genaamd “Chart Suggestions – A thought-Starter” gebruikt (Abela,
2009). De tweede cycle begint met het ophalen van data en het evalueren
van de requirements. Om data te verkrijgen voor het dashboard is een
semigestructureerd interview gehouden met een docent en de
opdrachtgever. Hierbij is bepaald welke informatie verzameld wordt en op
welke manier. De keuze is gevallen op een observatie van een focusgroep
tijdens de les van de docent. De ruwe datasets zijn middels een cleaning
proces schoongemaakt zodat deze gebruikt kan worden met de rapportage
tool Microsoft Power BI. Vervolgens is bij de evaluatie van de requirements
de keuze gemaakt welke ontwikkeld kunnen worden op basis van de
verkregen data. Daarna is middels Microsoft Power BI de eerste iteratie van
het dashboards ontwikkeld. Hierbij zijn de requirements, data van de focus
groep en het LFPP als input meegenomen. Deze eerste iteratie is vervolgens
geëvalueerd met de opdrachtgever ter feedback en verbetering. Ook is
middels een EFLA Form (Scheffel, 2017) het dashboard geëvalueerd. Hierbij
zijn twee online evaluatieformulieren opgezet voor de docent en studenten.
De laatste (derde) cycle is begonnen met het selecteren van een selectie
requirements met de opdrachtgever (Maatoug, Janssen, Wijnen, & Coninx,
LA4LD Requirements, 2021). Dit is Middels de MoSCoW methode (Bradner,
1997) geprioriteerd. De selectie is gebaseerd op tijd, limitaties of
beperkingen van Microsoft Power BI als tool en de beschikbare data. Om het
HFCP (High fidelity clickable prototype) aan te vullen met data is gekozen om
zoveel mogelijk representatieve en realistische data te gebruiken. Hiervoor is
gebruik gemaakt van cursusresultaten per student en weekscores van
hoorcolleges en discussiecolleges (Maatoug, Janssen, Wijnen, & Coninx,
LA4LD Projectcyclus 3, 2022). Deze data is verzameld, geanonimiseerd en
verwerkt middels een Microsoft Excel spreadsheet. Daarna is middels
Microsoft Power BI een tweede iteratie van het dashboard gemaakt. Ter
evaluatie van de studenten- en docentendashboard is gebruik gemaakt van
dezelfde EFLA-form uit de tweede cycle. Deze is opnieuw opgezet en per mail
naar studenten en docenten verstuurd.

Resultaten
De resultaten van het project zoals beschreven in het document ‘project
cycle omschrijvingen’ is een high fidelity clickable prototype dashboard. De
resultaten van de eerste cycle is een low fidelity paper prototype (LFPP). De
keuze is gemaakt om de meest voorkomende filters/slicers aan de linkerkant
geplaatst, Dit is het meest overzichtelijke en biedt in een oogopslag
overzicht over de filtermogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk om de
cijferkaart, samen met een kaart “How I Learn” zo centraal mogelijk te
plaatsen, daarom is de keuze gemaakt deze aan de bovenkant van het
prototype te plaatsen. De jaar-slicer geeft de mogelijkheid voor studenten
om te kiezen tussen schooljaren. De cursus-slicer geeft de student de
mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen cursussen/vakken. De resultaten
van de tweede cycle is een tweetal HFCP-dashboards: een studenten- en
docentendashboard. Hierbij is een op basis van data afkomstig uit een
discussiecollege van de cursus Teamskills het dashboard samengesteld.
Hierdoor zullen de aanbevelingen vanuit de eerste cycle meer relevant
worden voor de derde cycle. Nadat alle datapunten gevisualiseerd zijn, zijn
deze opgenomen in het dashboard zoals weergegeven in figuur 3. Het
docenten dashboard beschrijft: formatieve vergaderingsresultaten van
studenten, theoriebeheer/voorkennis uit voorgaand hoorcollege en een
oordeel over het verloop van het discussiecollege (studentenmeningen).
Deze aspecten zijn opgenomen in aparte visualisatie waarbij gefilterd kan
worden op individuele studenten of de klas in zijn geheel. Voor het
studentendashboard zijn dezelfde datapunten gebruikt, echter zijn de
student meningen niet opgenomen omdat besloten is dat deze niet relevant
zijn voor hen. Binnen de eerste projectcyclus is het LFPP tot stand gekomen,
samen met de aanbevelingen voor de volgende iteratie van het
(toekomstige) prototype. Deze aanbevelingen hadden geen invloed op de
tweede projectcyclus omdat een klassendashboard uit deze cyclus tot stand
is gekomen. Aangezien deze iteratie van de dashboards overeenkomt met de
ontwerpen die gemaakt zijn bij de eerste projectcyclus bestond al een beeld
van welke visualisaties ontwikkeld moesten worden. Op deze manier is het
mogelijk om te categoriseren welke data nodig zal zijn om de dashboards te
kunnen ontwikkelen. Nadat alle visualisaties gerealiseerd werden, zijn deze
in het dashboard geplaatst. Het studentendashboard beschrijft
cursusresultaten, learning profiles, een to-do lijst en voorgaande resultaten
van prestatie-indicatoren. Voor evaluatiedoeleinden is gekozen om een
slicer toe te voegen voor studenten, op deze manier was het niet benodigd
om een inlogfunctie te realiseren voor testgebruikers van het dashboard. Zo
kon simpelweg een studentnummer (1-4) gekozen worden om het
studentendashboard te kunnen evalueren. Naast het studentendashboard is
ook een iteratie voor het docentendashboard gerealiseerd, waarin
visualisaties te zien zijn als: cursusresultaten, learning profiles en
weekscores van hoor- en discussiecolleges. Zowel het studenten- als het
docentendashboardprototype zijn een toevoeging op de vorige iteratie van
projectcyclus 2. Zo is gekozen om een aparte pagina in te richten voor deze
iteratie, met de naamgeving “Studentendashboard” of
“Docentendashboard”.

Conclusie
De doelstelling voor het project was om een tweetal dashboard prototypes
te ontwerpen voor het hoger onderwijs. Het beoogde resultaat van deze
dashboards is het kunnen bekijken van correlaties tussen studenten, hun
leerstrategieën, hun studie gerelateerde onlineactiviteiten en hun punten.
Deze dashboards geven de mogelijkheid voor het hoger onderwijs om
inzichten te verkrijgen hoe een learning analytics dashboard eruit zou zien.
Deze dashboards zijn geëvalueerd op bruikbaarheid en kwaliteit van
visualisaties. Voor de ICT-academie van Hogeschool Zuyd is het mogelijk om
aan de hand van de projectresultaten een beeld te krijgen hoe een Learning
Analytics for Learning Design dashboards uit zou kunnen zien. Zo brengen
de projectresultaten voor de academie een houvast van
dashboardprototypen om verder op te borduren. Indien een succesvol ETL-
proces ingezet kan worden, samen met verdere iteraties van het dashboard
zelf, ontstaat de mogelijkheid om de waarde van het leren te kunnen
optimaliseren. Door Learning Analytics for Learning Design in te zetten kan
niet alleen op deze manier het ontwerpen van leerprocessen drastisch
veranderd worden, maar kunnen de resultaten hiervan ook leiden tot een
beter hoger onderwijs en uiteindelijk betere en succesvollere studenten.

Lectoraat Data Intelligence:
Het is de missie van het lectoraat Data 
Intelligence om praktijkgerichte, 
regionale en maatschappelijk relevante 
innovaties voort te brengen en te 
stimuleren. Dat doet het lectoraat 
samen met studenten en docenten van 
de ICT Academie en (EU)regionale 
partners.

Context:
De opdracht is onderdeel van de minor 
design research aangeboden door de 
Faculteit ICT binnen Zuyd Hogeschool.
Binnen deze Minor ligt de focus op het 
onderzoeken en opleveren van een 
prototype voor een dashboard t.b.v. 
learning analytics.
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Figuur 1: Student dashboard

Figuur 2: Project Cycles overzicht


