Quickscan studiedata
Wat is de quickscan studiedata?
Met de quickscan studiedata krijg je inzicht in de volwassenheid van jouw onderwijsinstelling als we
kijken naar het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata. De quickscan is een Excelspreadsheet waarin je vragen beantwoordt over de situatie van jouw onderwijsinstelling. De vragen
gaan zowel over de huidige als gewenste situatie en zijn verdeeld over vijf thema’s: strategie &
beleidsvorming, mens & cultuur, organisatie, governance & sturing en IT.
Deze vijf thema’s komen uit het volwassenheidsmodel dat de zone hanteert. Op alle vijf de thema’s
moet een instelling zich ontwikkelen, van kleine pionierende projecten, naar projecten op niveau
van de faculteit en de instelling, naar projecten met de externe ketens. Als een instelling zich op de
vijf thema’s ontwikkelt tot het niveau van de externe ketens, dan heeft die instelling de
randvoorwaarden in de bedrijfsvoering goed op orde. Studiedata kan zo optimaal benut worden.
Welk probleem lost het op?
Als zone Studiedata willen we landelijk hoger onderwijsinstellingen helpen versnellen in het gebruik
van studiedata, maar soms is het lastig te bepalen welke stappen je moet zetten en welke producten
of informatie nuttig zijn. Deze quickscan geeft je een helder overzicht op welke thema’s de instelling
zich moet richten om naar de eigen gewenste situatie toe te groeien.
Daarnaast bieden we producten die je helpen snel aan de slag te gaan met studiedata. Maar hoe
weet jij wat het meest relevant is voor de situatie van jouw onderwijsinstelling? Ook dat probleem
lossen we op met de quickscan. Door eerst de scan in te vullen krijg je handvatten welke producten
jou kunnen helpen om te groeien in de gewenste richting van jouw onderwijsinstelling.
Wat kan ik met de quickscan studiedata?
Je beantwoordt de vragen in de quickscan voor je huidige en gewenste situatie. Vervolgens geeft de
scan op vijf thema’s een score van de huidige situatie ten opzichte van jullie gewenste situatie. Op
die manier is de scan voor iedereen toepasbaar ongeacht hoe ver jouw instelling is in het werken
met studiedata.

Waar kan ik meer
informatie vinden?
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In 2021 breiden we de quickscan uit met verschillende ontwikkeltrajecten en zullen we een online
versie maken in onze nieuwe website. De uitslag van de scan biedt je dan ook directe handvatten
over de stappen die je kunt ondernemen om te groeien op de thema’s waar je nog aan moet werken
om tot je eigen gewenste situatie te komen. Ook koppelen we producten van de zone aan de
quickscan uitslag. Zo weet je na het invullen direct welke producten het beste aansluiten op jouw
behoeftes.
Wat zijn de reacties?
'De meerwaarde van de quickscan zit in het maken van een gemeenschappelijke inschatting. Als ik
een volwassenheidsmodel invul, komt er mogelijk iets anders uit dan als een collega het doet. Door
met elkaar aan te geven wat de huidige situatie is en waar onze ambitie ligt, krijgen we beter inzicht
in waar we als instelling staan.'
Catelijne Zandbergen, Adviseur kwaliteit en onderwijs, Clusius College

