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Huidige situatie

• PDF (formeel document)

• XML / webservice

• Zeer beperkt versiebeheer

• ‘Cohorten’-kwestie
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Behoefte: flexibilisering in gebruik 

kwalificatiestructuur

• Keuzedelen

• Certificaten

• Steeds meer voor bijscholing en ander niet-initieel 

onderwijs

• Innovatie nodig

• Cross-overs

• Regionale varianten

• Sterke toename aantal documenten

• Behoefte aan inzicht in versiebeheer
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Antwoord: transitie naar LOD

• Traject van 1 – 1,5 jaar

• Rolverdeling:

• Eigenaarschap bij SBB

• Technisch partnerschap: Kennisnet

• Geen rol voor Edustandaard

• SBB heeft eigen bronsysteem (DIGI-K)

• Onder de motorkap: Linked data
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API

SBB biedt een 

beperkte set 

van queries als 

default



https://hksbrowser.kennisnet.nl/#/opleidingsdomeinen

HKS als LOD => HKS-browser

https://hksbrowser.kennisnet.nl/#/opleidingsdomeinen
https://hksbrowser.kennisnet.nl/#/opleidingsdomeinen


Proeftuin: doorlopende leerlijnen 

vmbo - MBO

Welke ‘gevaarlijke’ niveauverschillen 
zijn er?

Verbetering aansluiting vmbo - mbo

samenhang

Examen-

programma

Vmbo

beroepsgericht
HKS

Body of Knowledge

Zorg & welzijn



HKS

Referentie kader 

taal

Oefenopgaves; 

examenopgaves

Proeftuin: taalvaardigheden mbo

Generieke en 

beroepsgerichte 

taalmethodes mbo



Semantiek uit de standaarden als LOD
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Semantiek uit de standaarden van 

Edustandaard

Inventarisatie van leerlinggegevens

- EDEXML, UWLR en de OSO-gegevensset

Attributenbeleid ECK-ID

Inventarisatie indicatoren verantwoordingsketen

- MBO Transparant, Vensters po, Vensters vo 

en het Dashboard Passend Onderwijs

Begrippensets ECK Distributie & toegang



Browser voor leerlingbegrippensets
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http://koi.kennisnet.nl/evn/tbl/swp?_viewClass=http://topbraid.org/swa/kennisnet#BrowserVoorLeerlinggegevens


Bijlage
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Update curriculum po / vo: oude situatie

Onderwijsbegrippenkader (sinds 2014):

• Viel onder Edustandaard

• Kernprogramma’s SLO dominant; ook vele andere 

begrippensets zoals examenprogramma’s, leerniveau’s, 

werkvormen, 21ste eeuwse vaardigheden, RTTI, reken-

vocabulaires

• Als Linked (open) data

• Toegang via OBK-API

• Diverse LOD-proeftuinen
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Knelpunten OBK / kernprogramma’s

Onduidelijk eigenaarschap:

• Sets kennen een duidelijke eigenaar, bijv. SLO

• Wat is dan rol Edustandaard

• Wie mag er wat wijzigen in een begrippenset

Voor welke contexten (toepassingen) zijn de 

kernprogramma’s bedoeld & geschikt?

• Voor bijv. metadatering eigenlijk niet stabiel genoeg

OBK was in feite 1 grote LOD-database

Verbindingenlandschap vergt nog veel inzicht en innovatie
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Huidige status na ‘Redesign OBK’

Startpunt is duidelijk eigenaarschap van een begrippenset

• Hier ligt zeggenschap en verantwoordelijkheid

Geen rol meer voor Edustandaard

SLO beraadt zich op beschikbaarstelling kernprogramma’s
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