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KOI verschillen tussen V1.0 & v1.1 

 
rood = verwijderd oranje = verplaatst naar domeinmodel groen = nieuw blauw = gewijzigd grijs = ongewijzigd 
 



KOI verschillen tussen V1.0 & v1.1 in detail 
Begrip Label Definitie Toelichting Voorbeeld Relaties naar andere 

begrippen 
Globale status 
v1.1 t.o.v. v1.0 

domein 
T & E 

domein 
Onderw.Aanb. 

domein 
Curriculum 

domein Aanm. 
&Inschr. 

Doel ongewijzigd gewijzigd gewijzigd gewijzigd gewijzigd: 2 verplaatst, 1 
ongewijzigd gewijzigd ja 

Inhoud ongewijzigd gewijzigd ongewijzigd ongewijzigd gewijzigd: 1 verplaatst, 1 
ongewijzigd gewijzigd ja 

Leereenheid ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd gewijzigd gewijzigd: 1 verplaatst, 3 nieuw, 
1 verwijderd, 3 ongewijzigd gewijzigd ja ja ja 

Niveau ongewijzigd werkdefinitie, 
gewijzigd ongewijzigd gewijzigd gewijzigd: 1 verplaatst, 1 

ongewijzigd gewijzigd ja ja 

Onderwijsaanbod was Opleidings-
aanbod gewijzigd nieuw  

gewijzigd: 1 verwijderd, 2 
verplaatst, 3 nieuw, 3 
ongewijzigd 

gewijzigd ja 

Onderwijsafspraak was Onderwijs-
overeenkomst ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd gewijzigd: 1 nieuw, 3 

ongewijzigd gewijzigd ja 

Onderwijsinstelling ongewijzigd gewijzigd of 
ongewijzigd?  gewijzigd gewijzigd: 2 verplaatst, 1 nieuw, 

4 ongewijzigd gewijzigd ja 

Onderwijslocatie ongewijzigd gewijzigd gewijzigd nieuw gewijzigd: 1verplaatst, 1 nieuw, 
2 ongewijzigd gewijzigd ja ja 

Onderwijsorganisatie ongewijzigd ongewijzigd gewijzigd nieuw gewijzigd: 1 nieuw, 1 
ongewijzigd gewijzigd 

Onderwijsvolger ongewijzigd gewijzigd ongewijzigd  

gewijzigd: 1 verwijderd, 2 
verplaatst, 1 nieuw, 3 
ongewijzigd 

gewijzigd ja ja 

Onderwijsvorm ongewijzigd gewijzigd nieuw nieuw gewijzigd: 1 nieuw, 1 
ongewijzigd gewijzigd ja 

Resultaat ongewijzigd nieuw nieuw nieuw gewijzigd: 2 nieuw, 2 verplaatst, 
1 verwijderd gewijzigd ja ja 

Erkenning nieuw nieuw nieuw nieuw 3 nieuw nieuw ja 
Medewerker nieuw nieuw nieuw 2 nieuw nieuw ja ja 

Onderwijsactiviteit nieuw werkdefinitie, 
nieuw nieuw 8 nieuw nieuw ja 

Organisatorische eenheid nieuw nieuw 2 nieuw nieuw ja 
Regeling nieuw nieuw nieuw nieuw 1 nieuw nieuw 
Rooster/planning nieuw nieuw nieuw nieuw 1 nieuw nieuw ja 
Toets nieuw nieuw nieuw nieuw 3 nieuw nieuw ja 
Wettelijke Vertegenwoordiger ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 2 ongewijzigd ongewijzigd 
Zorg & begeleiding ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 1 ongewijzigd ongewijzigd 

Leerlijn ongewijzigd gewijzigd gewijzigd 1 verplaatst (domeinmodel 
curriculum) 

verpl. (dom.mod 
curriculum) ja 

Bekostigingsvestiging ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 3 verplaatst verplaatst 
(dom.mod. OA) ja 

Deelname ongewijzigd ongewijzigd  ongewijzigd 2 verplaatst verplaatst 
(dom.mod OA) ja ja 

Erkend Onderwijs ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 3 verplaatst verplaatst 
(dom.mod OA) ja 

Instellingsspecifieke 
opleidingseenheid ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 1 verwijderd, 1 verplaatst verplaatst 

(dom.mod OA) ja 

Wettelijk onderscheiden 
opleidingseenheid ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd 1 verwijderd, 2 verplaatst verplaatst 

(dom.mod OA) ja 



Meetbaar rechtsgeldig 
resultaat verwijderd verwijderd verwijderd verwijderd 3 verwijderd verwijderd 

Opleiding verwijderd verwijderd verwijderd verwijderd 4 verwijderd verwijderd 



Begrippen: Labels, Definities, Toelichtingen, Voorbeelden 
Begrip Doel 

Definitie Een doel is hetgeen waartoe men leert. 
Toelichting Een leereenheid kan één of meerdere doelen hebben. Om deze waar te maken is inhoud nodig op een zeker niveau. 

Er zijn verschillende soorten doelen. 
In de beschrijving van een doel moet duidelijk worden of het om het verwerven van kennis, een vaardigheid of een attitude gaat. 

Voorbeeld Kerndoelen PO, Eindtermen VO/vak, Doelen kwalificatiedossiers, Can-do-statements. 

Voorbeelden van verschillende soorten doelen zijn: Leerling specifieke doelen (bereikt of beoogd); Aanboddoelen (van bijvoorbeeld 
Educatieve Content, of te meten doelen bij een toets…); Richtinggevende doelen (Kerndoelen PO) 

Begrip Erkenning 
Definitie De toestemming aan een Onderwijsinstelling om Onderwijsaanbod volgens een bepaalde Regeling te geven. 

Toelichting Toestemming kan bijvoorbeeld gegeven worden door een vereniging zijn (bijvoorbeeld Montesori), maar ook een 

overheidsinstelling (DUO, Inspectie) of het Bevoegd gezag van een instelling zelf. De Criteria moeten zijn vastgelegd in een 
Regelement (bijvoorbeeld statuten, een wet, schoolvisie) 

Voorbeeld Erkenning voor: 
1. Onderwijs geven 
2. Examen 
3. Methode 
4. Denominatie 
5. Leerplicht 
6. Studiefinanciering (SF) licentie 
Bekostiging is combinatie van 1, 2 en 5 (4 speelt ook een rol) 

Begrip Inhoud 
Definitie Een inhoud is wat er geleerd moet worden. 

Toelichting De inhoud van een leereenheid kan variëren in omvang en detaillering. Het kan een bijdrage leveren aan meerdere doelen en zich 
uitstrekken over meerdere niveaus 

Voorbeeld ‘Nederlands’, ‘schrijven’, ‘lezen’, ‘HAVO’, ‘HAVO-NT’, ‘Dakdekker’, ‘Dakdekker-kunststof’ 

Begrip Leereenheid 
Definitie Een leereenheid is een verzameling van inhouden van bepaalde niveaus die leiden tot één of meer gespecialiseerde doelen 

Toelichting Leereenheden zijn gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op een bepaald niveau. 
Voorbeeld ‘Nederland-schrijven in primair onderwijs, vierde leerjaar’; 'Examenprogramma 2015 voor Engels Havo' 

Begrip Medewerker 
Definitie Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een Onderwijsorganisatie. 

Toelichting Vaak zijn dit bevoegde personen die in dienst zijn van een Onderwijsorganisatie. In sommige gevallen is de medewerker in dienst 
van een andere onderwijsorganisatie dan de onderwijsorganisatie waar hij of zij als medewerker staat aangemerkt, bijvoorbeeld 

gastdocent. 
Medewerkers voeren werkzaamheden uit vanuit één of meer bepaalde Rollen. 

Begrip Niveau (30-3: Leerniveau?) 
Definitie Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk. 

Toelichting Er is niet een eenduidige liniaal waarlangs het niveau van een leereenheid kan worden uitgedrukt in een getal. Daarom wordt dat 

uitgedrukt in het soort onderwijs en indien meer nauwkeurigheid gewenst is aangevuld met leerjaren of andere tussengelegen 
meetmomenten. 

Voorbeeld ‘PO-8’, ‘HAVO-3’, ‘VWO-3’, ‘MBO-kader- 1’, ‘HBO-BA (prop)’, ‘WO-BA (prop)’, ‘HO- MA’. 
'EQF (European Quality Framework)', 'NLQF' 

Begrip Onderwijsaanbod(a.k.a. Opleidingsaanbod) 
Definitie De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde 

Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. 
Toelichting Onderwijsaanbod leidt tot Onderwijsactiviteiten 

Begrip Onderwijsactiviteit 
Definitie Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.  

Voorbeeld instructie, toetsafname, oefening 

Begrip Onderwijsafspraak (16-3: was Onderwijsovereenkomst) 
Definitie Een afspraak tussen een Onderwijsinstelling en een Onderwijsvolger of diens Wettelijk Vertegenwoordiger voor het volgen van 

onderwijs 
Toelichting De instelling verzorgt onderwijs, zorg en begeleiding opdat een onderwijsvolger een (verzameling van) onderwijsactiviteit(en) afsluit 

met een optimaal resultaat. Het enkel doen van examen valt hier ook onder. 
Voorbeeld ‘Jan gaat naar de Vrije School in Zwolle’ om onderwijs te volgen (niet om les te geven) 

  



  
 

Begrip Onderwijsinstelling 
Definitie Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.  

Voorbeeld ‘ROC Scalda’, ‘Thorbecke Scholengemeenschap’, ‘RUG’ 

Begrip Onderwijslocatie 
Definitie De plek waar Onderwijsactiviteiten plaatsvinden. 

Toelichting Dit kan een adres zijn, maar niet perse. 
Voorbeeld ‘Sportveld’; ‘Klaslokaal’; ‘Locatie met BAG-adres’ 

Begrip Onderwijsorganisatie 
Definitie Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. 

Toelichting Dit zijn alle publieke en private organisaties die onderwijsgerelateerde taken uitvoeren. 
Voorbeeld Sectorraden, DUO, Onderwijsinspectie, Educatieve uitgevers, onderwijssoftware laveranciers, Cito, SLO, Kennisnet, SURF, 

ministerie OCW, etc. 

Begrip Onderwijsvolger 
Definitie Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. 

Toelichting Hieronder vallen o.a. ingezetenen, niet-ingezetenen en asielzoekers. 

Begrip Onderwijsvorm 
Definitie De manier waarop het Onderwijsaanbod is ingericht. 

Toelichting Onderwijsvorm omvat denominatie, onderwijsmethode en in het algemeen de wijze waarop leereenheden in het onderwijs worden 

gegeven. Er kunnen combinaties van onderwijsvormen voorkomen. 
Voorbeeld Duaal, voltijd, deeltijd, Montessori, Dalton, tweetalig, klassikaal, schriftelijk enz. 

Begrip Organisatorische eenheid 
Definitie Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft 

Begrip Regeling 
Definitie Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een Erkenning. 

Toelichting Het kan voorkomen dat een set aan regelingen ten grondslag ligt aan een leereenheid en/of opleidingseenheid. (Een voorbeeld 
van een set aan regelingen is wetten en regelgeving voor het VMBO en voor het S(V)O) 

Voorbeeld Een regeling is bijvoorbeeld een wetstekst of een statuut van een branchevereniging voor een beroepsopleiding (bijvoorbeeld 
accountants of kappers) of een reglement dat een denominatie of onderwijsmethode regelt of een jaarlijkse regeling voor VO-
opleidingen/vakken of kwalificatiedossiers 

Begrip Resultaat 
Definitie Vastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit. 

Toelichting Niet beperkt tot genormeerde resultaten 
Voorbeeld Voortgangsresultaat, toetsresultaten 

Begrip Rooster/planning 
Definitie Verzameling aan een periode toegewezen Onderwijsactiviteiten 

Toelichting Dit kan een individueel rooster zijn, of een overall planning. Afhankelijk van de bij de Onderwijsactiviteit betrokken eenheden, zoals 
Personen en andere Resources kan dit verschillende views opleveren. 

Voorbeeld Resourceplanning', 'Lesrooster', 'Beschikbaarheidsoverzicht', 'Activiteitsplanning' 

Begrip Toets 
Definitie Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als 

instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. 
Toelichting Een leereenheid omvat de inhoud van een toets en een beoogd te meten doel (verwerven van kennis, vaardigheid en/of doel). De 

toets is bedoeld voor bepaalde onderwijsvolgers binnen een bepaald spectrum van niveaus. Het resultaat zegt iets over het 
gemeten niveau in relatie tot de behandelde inhouden en het beoogde doel. 

Voorbeeld ‘assessment', 'formatie toets', 'summatieve toets', '(schriftelijk) (staats) examen', 'adaptieve toets' 

Begrip Wettelijke Vertegenwoordiger 
Definitie Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een Onderwijsvolger 

Toelichting De betrokkenheid van de WV hangt af van de veronderstelde handelingsbekwaamheid. 
Voorbeeld Bij aanmelden onder 16 jaar is de handtekening van de WV nodig. 

Begrip Zorg & begeleiding 
Definitie De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. 

Toelichting Zonder aandacht voor lichamelijk, sociaal en psychologische gesteldheid van de onderwijsvolgers kunnen ze onderpresteren of 
voortijdig schoolverlaten. 

Voorbeeld Verzuimregistratie Overstapdossier 
 


