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Volgende versie KOI,  
17-3-15: update aanpak en planning, in dit document zichtbaar met ‘wijzigingen behouden’ 
 
Walter Grabner 

1 Afbakening 
 
Onderwerpen om mee te nemen in de volgende versie van KOI: 

1. Curriculum 
2. Instellingsidentiteit NB het SION-resultaat van afgelopen oktober. De doorwerking 

daarvan in het OA-traject kunnen we nog niet meenemen want die wordt pas op 1-
april opgeleverd. 

3. Toetsen & examineren 
 
Per onderwerp uit te werken de volgende aspecten: 

1. Objecten/begrippen 
2. Relaties 
3. Definities 

 
In relatie tot KOI betekent dit dat we bezig zullen zijn met het verbeteren van de 
afzonderlijke begrippen (binnen de scope), hun definities, maar vooral met hun samenhang 
in het KOI-model, ook wel de ‘ankerplaat’ genoemd. 
 
Het bovenstaande levert onderstaand raster op. Het is mogelijk dat bij verschillende 
onderwerpen het accent op de aspecten (objecten, relaties of definities) zal verschillen. 
 
Onderstaande tabel is bijgewerkt per 17-3-15, en is bedoeld als een samenvatting van de 
afgelopen, eerste, week (afbakening). N.a.v. nieuwe inzichten in de tweede week kunnen er 
nog wijzigingen optreden. 
 
Onderwerp 9-16  maart: 

Geïdentificeerde 
begrippen in de 3 
domeinen 

9-16  maart: 
Gerelateerd aan 
KOI-begrip 

Aspect: 
relaties  

Aspect: 
definities 

Toetsen & 
examineren 

Vak 
Vakkenpakket 
Vakgebied 

Leereenheid   

 Afnameleider 
Afnameplanner 

Medewerker   

 Niveau Niveau   
 Examenafname Onderwijsactiviteit   
 Toetsafname 

Normering 
Rapportagevorm  

Houden verband met 
Onderwijsactiviteit 
maar horen in het 
domeinmodel T&E, 
hebben dus geen 
rechtstreekse relatie 
met een KOI-begrip. 
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Onderwerp 9-16  maart: 
Geïdentificeerde 
begrippen in de 3 
domeinen 

9-16  maart: 
Gerelateerd aan 
KOI-begrip 

Aspect: 
relaties  

Aspect: 
definities 

 Examenkandidaat 
Vakkenpakket 

Onderwijsvolger   

 Normering  
Rapportage  
Rapportagevorm 
Waardedocument 
Afnamerespons 
Afnamecorrectie 
Afname Item Correctie 

Resultaat 
 
Opmerking van Arjan: 
‘dit is veel omvattend. 
Splitsen?’  
 
We gaan dit met hem 
bespreken. 

  

 Examen- 
afnamegroep 

Rooster/planning   

 Locatie  Ruimte   
 Toetsdefinitie 

Examen 
Examenprofiel 
Examen variant 

Toets   

 Vaardigheid Vaardigheid   
Curriculum 
 

Doel Doel   

 Inhoud Inhoud   
 Leerlijn Leerlijn   
 Niveau Niveau   
Instellingsidentiteit 
 

Object van bekostiging Bekostigingsvestiging   

 Bevoegd gezag Bevoegd gezag   
 Onderwijsdeelname, 

Onderwijsovereenkomst, 
Deelnemer 

Deelname   

 Onderwijs/examen 
licentie 
Erkenning bekostiging 
Methode 
Onderwijsvorm 
Object van bekostiging 

Erkenning   

 Natuurlijk persoon-NHR Medewerker   
 Object van bekostiging Onderwijsinstelling   
 Onderwijslocatie 

Object van bekostiging 
Onderwijslocatie   

 Natuurlijk persoon-NHR Onderwijsvolger   
 Formeel 

Onderwijskundige 
Eenheid (FOE) 

Opleiding 
Wettelijk 
onderscheiden 
opleidingseenheid 

  

 Organisatorische 
eenheid 

Organisatorische 
eenheid 

  

 Waardedocument Resultaat   
 Resultaat 

verantwoordelijke 
eenheid (RVE) 
Team 

Resultaat 
verantwoordelijke 
eenheid (RVE) 
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2 Aanpak 
 

 Betrokkenen: 
o KOI-werkgroep: Gerald, Jeroen, Elise, Jelle, Walter 
o KOI-klankbordgroep (tijdens de uitwerking van de nieuwe versie): 

vertegenwoordigers uit de OBK-werkgroep per onderwerp en Jelle Nauta van 
DUO, zie tabel hieronder 

o Indieners van de nieuwe versie: KOI-werkgroep + KOI- klankbordgroep(KBG), 
dit om draagvlak tin de OBK-werkgroep te waarborgen 

 Tijdlijn: 
o 9 maart - 31 maart: ontwikkeling nieuwe versie KOI 
o 1 april: nieuwe versie KOI naar OBK-werkgroep 
o 16 april: acceptatie in/door de OBK-werkgroep 
o (24 april: Presentatie, conferentie Digitale Informatiehuishouding Onderwijs, 

waarin ik iets zou kunnen zeggen over de nieuwe versie) 
 3 sessies, detailplanning: 

o Ma 9 maart 
 Resultaat: op te nemen objecten en relaties, voor alle drie de 

onderwerpen 
 Di 10 maart, ochtend: resultaat naar KBG 
 Do 12 maart, eind van de dag, terugkoppeling van KBG aan de 

werkgroep 
o Ma 16 en 23 maart 

 Resultaat: definities van de objecten en relatiesinclusief verwerking 
van terugkoppeling KBG van 11 maart 

 Di 24 maart, ochtend: resultaat naar KBG 
 Do 26 maart, eind van de dag, terugkoppeling van KBG aan de 

werkgroep 
o Ma 30 maart 

 Resultaat:integratie inclusief verwerking van terugkoppeling KBG van 
26 maart NB dit is het resultaat dat in principe op 3 april naar de OBK-
werkgroep gaat, tenzij er feedback vanuit de KBG komt 

 Di 31 maart, ochtend: resultaat naar KBG 
 Do 2 april, eind van de dag, terugkoppeling van KBG aan de werkgroep 

o Vrijdag 3 april: eindresultaat naar de OBK-werkgroep 
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Samenvattend de planning: 
 
Onderwerp Aspect: 

objecten 
Aspect: 
relaties  

Aspect: 
definities 

Integratie Bespreking 
in OBK-wg 

Klankbord 

Toetsen & 
examineren 

9 maart 16 
maart 

23 
maart 

16 maart 
23 maart 

30 maart 16-4-15 Arjan Aarnink 
Bart Ratgers 

Curriculum 
 

9 maart 16 
maart 

23 
maart 

16 maart 
23 maart 

30 maart 16-4-15 Allard Strijker 
Maarten van 
Herpt 

Instellingsidentiteit 
 

9 maart 16 
maart 

23 
maart 

16 maart 
23 maart 

30 maart 16-4-15 Elise 
Lustenhouwer 
Jelle Nauta 

 
 
 


