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Deze kenmerken heten ook wel Ook wel bekend als

ONDERWIJSVRAAG

Ik wil inzicht in de voortgang van de 
leerling om het leerproces bij te sturen

• Welke inhoud is behandeld?
• Welke leerdoelen zijn behaald?
• Hoe ver is de leerling op de leerlijn?

2ONDERWIJSVRAAG

Ik wil variëren met leermateriaal om te 
differentiëren

Mijn leerling...
• heeft behoefte aan extra oefening
• begrijpt leerstof sneller dan de rest
• is dyslectisch
• heeft moeite met een specifieke

paragraaf 

 Daarom zoek ik lesmateriaal

• over hetzelfde leerdoel
• met veel opdrachten
• met extra verdieping
• dat minder tekstueel is
• dat op andere wijze behandelt

die beter aansluit bij het profiel
van de leerling

3ONDERWIJSVRAAG

Ik wil zien welke leerdoelen worden 
behandeld in mijn leermateriaal

• Over welke kerndoelen of eindtermen
gaat dit leermateriaal?

• Welke tussendoelen worden er in dit
leermateriaal behandeld?

• Voor welke referentieniveaus is dit
leermateriaal bedoeld?

• Welke leerstof gaat niet over
verplichte leerdoelen?

Hiervoor is nodig
bij elk stukje materiaal:
waar gaat het over?

X welk vak?
X welk leerdoel?

X welke inhoud?
X op welk niveau?

X in welke werkvorm?

Hoe worden leerdoelen en 
vakinhouden beschreven?

Hoe zien metadata eruit? Doorlopende leerlijnen

Kenmerken toevoegen aan leermateriaal is nodig 
voor de vragen van leraren en leerlingen, maar ook 
voor systemen die deze vragen adresseren. 
Voor die systemen is het gebruik van de volgende 
standaarden nodig:

NL LOM

Een afspraak over het beschrijven van leermaterialen. 
Dit is de Nederlandse variant van de internationale 
standaard IEEE-LOM, waarbij LOM staat voor 
Learning Object Metadata. De afspraak bevat een lijst 
met velden, waarin de genoemde kenmerken kunnen 
worden opgenomen.

Onderwijsbegrippenkader (OBK)

De begrippen uit het Onderwijsbegrippenkader 
kunnen worden gebruikt om een specifiek veld uit 
NL LOM te vullen: veld 9, de classificatie van het 
leermateriaal.

ECK Catalogus Service 

Een webservice met als doel catalogus-informatie 
beschikbaar te stellen. Niet alleen titel, auteur en 
prijs, maar ook informatie over leerdoelen en 
versiebeheer.
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Kerndoelen en examenprogramma's vormen de 
wettelijke kaders voor het onderwijs.
De kernprogramma's hebben geen wettelijke 
status.
De kernprogramma's zijn door SLO gemaakte, 
voorbeeldmatige uitwerkingen van de wettelijke 
kaders.

Doorlopende
leerlijnen

Leerdoelen en 
metadata

Hoe rijg je leerdoelen aan 
elkaar tot een 

en vul je deze  

(bijvoorbeeld een kernmethode 
met aanvullend materiaal)

Leerlijn

met leermateriaal

Een beredeneerde 
opbouw van tussen-
doelen en inhouden, 
leidend naar een 
einddoel.

Eenduidigheid of Eenheidsworst?
Er is in Nederland geen nationaal 
curriculum. 
Maar het is wel handig als alle systemen 
dezelfde termen gebruiken.
De kernprogramma's bieden hiervoor een 
gezaghebbende basis.

Meer weten?

leerplaninbeeld.slo.nl  meer over de kernprogramma’s 

edustandaard.nl  meer over de standaarden 

doorbraakonderwijsenict.nl  meer over het doorbraakproject

Metadata Kernprogramma’s

Fijnmazige metadata?

Een goede omschrijving van leermateriaal in metadata helpt 
onderwijsvragen te beantwoorden. Maar hoe veel metadata, en 
hoe diep, is per vraag verschillend.
In dit kader wordt ook wel gesproken over fijnmazige metadata.

Fijner metadateren (vorm).
Voorbeeld: Niet alleen het boek, maar ook de paragraaf of 
opdracht.

Uitgebreider metadateren (inhoud)
Voorbeeld: Behalve het leerdoel ook de studiebelasting en 
leerstijl. 

• Zijn een compacte weergave van het
officiële programma van een vak.

• Geordend in een doorlopende leerlijn
van PO naar bovenbouw VO.

• Beschrijven het wat in het onderwijs,
dat wat moet en mag.

• Geven aan wat de kern  is en wat
keuzeonderdelen zijn.

Kaders van doorlopende leerlijnen

• Kerndoelen (eindleerdoel voor het PO en VO
onderbouw leerniveaus)

• Eindtermen (eindleerdoel voor de VO
bovenbouw leerniveaus)

• Referentieniveaus (leerdoelen voor de
overgangsmomenten tussen schooltypes, voor
taal en rekenen)

Leerlijn

Extra inhoud
De doorlopende leerlijnen bevatten daarbovenop:
• Tussendoelen (uitsplitsing van kerndoelen)
• Leerlijnen (beredeneerde opbouw van

tussendoelen en inhouden, leidend naar een
einddoel)

• Onderscheid tussen basisstof en keuze- 
onderdelen

• Samenhang tussen inhouden, doelen en niveaus

Opgesteld door SLO      

Scholen
Herken je je in de onderwijsvragen?

Heb je inderdaad behoefte aan inzicht in de leerdoelen?

Vraag dan aan je leveranciers om dit inzichtelijk te maken, in lesmateriaal en 
leeromgeving.

Dring aan op het gebruik van standaarden hierin, zodat de informatie eenvoudig 
uitwisselbaar wordt, ook voor andere scholen.

Maak gebruik van versnellingsvragen (www.poraad.nl/versnellingsvragen), 
leerlabs (leerling2020.nl) en andere ondersteuning van de sectorraden.

Meer informatie vind je o.a. in het Programma van Eisen Leermiddelen dat de PO-Raad en 
VO-raad gezamenlijk opstelden.

Leveranciers
Verwijs in je product(en) naar de leerdoelen zoals die gedefinieerd zijn door SLO.

Verdiep je in de standaard NL-LOM en de ECK Catalogus Service en gebruik deze.

Lever je een technisch systeem? Sluit aan op het Onderwijsbegrippenkader en 
gebruik op die manier gestandaardiseerde termen.

Hulp nodig? Edustandaard kan je adviseren. Je kunt in Edustandaard ook meebeslissen over 
de genoemde standaarden.

Wat is er al?
Deze leerlijninformatie 

is beschreven door SLO :
• PO: inhouden en doelen op het

niveau van eind groep 8.
• VO: inhouden en doelen voor vrijwel alle vakken in

het VO, zowel onderbouw als bovenbouw.

Deze informatie is naar verwachting 
vanaf voorjaar 2016 compleet in het 

Onderwijsbegrippenkader opgenomen.

Op verzoek kunnen meer leerlijnen of 
nadere uitwerkingen worden 

gemaakt.

Gestandandaardiseerd
De begrippen uit de kernprogramma's zijn 
samen met andere onderwijsbegrippen 
gestandaardiseerd en opgenomen in het 
Onderwijsbegrippenkader. Hierdoor zijn ze ook 
leesbaar voor machines.

Deze onderwijsbegrippen worden besproken 
en vastgesteld in Edustandaard.
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Uitgeverij Rekenweek Taal Nederlands

Lesmethode waarin per week rekenonderwerpen worden behandeld
Rekenweken, week 21

Wat kun
je doen?

niveauniveau
ONDERWIJSSECTOR

SCHOOLSOORT

LEERGEBIED VAK/
THEMA PROGRAMMA

TUSSENDOELDOEL

VAKKERN SUBKERN INHOUD

LEERNIVEAU
REFERENTIENIVEAU

Havo

Aardrijkskunde

Domein E1:
Leefomgeving

eindterm 11/9

Draagkracht-
overschrijdende 

factoren abstraheren 
uit een casus

Duurzaamheid Draagkracht Draagkracht en 
bevolking

Havo 4

inhoudinhoud

doeldoel

http://www.poraad.nl/versnellingsvragen
http://www.leerling2020.nl
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Leermiddelen/20140605-PvE-PO-VO-v10.pdf
http://leerplaninbeeld.slo.nl
http://www.doorbraakonderwijsenict.nl
http://www.doorbraakonderwijsenict.nl
https://www.edustandaard.nl

	leerplaninbeeld: 
	Programma van leermiddelen: 
	versnellingsvragen: 
	leerlabs: 
	edustandaard: 
	Doorbraak Onderwijs & ICT: 


