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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

De Proeftuin is een online applicatie die helpt om onderwijs op maat te bieden voor leerlingen 

van havo 4/5 die willen oefenen met eindexamens voor de vakken economie, aardrijkskunde, 

Engels, management & organisatie, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. In deze 

versie van de Proeftuin (PLD3) oefenen leerlingen voor hun eindexamens, vullen hun scores in 

en docenten en leerlingen krijgen een overzicht van de mate waarin leerlingen onderwerpen en 

vaardigheden beheersen, welke hoofdstukken uit de methode of uit 'open content' zij nogmaals 

door kunnen nemen en welke andere examenvragen zij kunnen oefenen. Dit is mogelijk doordat 

er in de Proeftuin een verbinding is gelegd tussen: 

 de kernprogramma's die ontwikkeld zijn door SLO; 

 de vragen uit de centrale examens van de afgelopen jaren; 

 de TIA (toets- en itemanalyse) resultaten op basis van de scores die leerlingen op de 

eindexamens hebben gehaald; 

 de resultaten die leerlingen behalen bij het oefenen van vragen uit 'oude' examens ter 

afronding van leerstof of ter voorbereiding van het centraal examen; 

 de leerstof uit de methode die betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens; 

 open leermateriaal dat betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens. 

 

De interesse in de Proeftuin in het schooljaar 2013-2014 was groot, 551 docenten hebben zich 

ingeschreven voor deelname aan het project en 3090 leerlingen hebben met de Proeftuin 

gewerkt. Een deel van de ingeschreven docenten heeft de Proeftuin uiteindelijk gebruikt zoals 

beoogd. In flankerend onderzoek is onderzocht of de Proeftuin voor deze groep docenten 

daadwerkelijk gepersonaliseerd en adaptief leren mogelijk maakt en of docenten en leerlingen 

zich ondersteund voelen bij het leerproces. Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van 

kernprogramma’s en de technologie van linked open data vormen van gepersonaliseerd leren 

mogelijk maakt. Het is mogelijk gebleken om leermaterialen inhoudelijk en technisch succesvol 

te metadateren met behulp van de kernprogramma’s. Verwijzingen vanuit leermaterialen naar 

examenvragen werden door de gebruikers als zinvol ervaren. Hetzelfde geldt voor de grote 

hoeveelheden eindexamenvragen die in het kader van het project zijn gemetadateerd. Deze 

metadatering wordt ook door de leveranciers van online examentraining en andere ketenpartijen 

zeer gewaardeerd. 

 

Leerlingen geven aan dat ze met de Proeftuin een beter beeld krijgen van de onderdelen en 

onderwerpen die veel voorkomen in het eindexamen en van de onderdelen die belangrijk zijn 

en dat ze zicht krijgen op hun sterke en zwakke kanten wat betreft hun beheersing van de 

leerstof. De docenten vinden de kernprogramma's van voldoende kwaliteit en de begrippen en 

termen zijn herkenbaar. Veel docenten die betrokken waren bij het onderzoek geven aan dat de 

Proeftuin een meerwaarde heeft en hen helpt bij het realiseren van gepersonaliseerd leren. Om 

deze meerwaarde verder te vergroten zou een aantal aspecten verbeterd kunnen worden, 

waarbij met name de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en het automatisch in laten 

vullen van de scores op de examenvragen genoemd worden als technische aspecten die de 

drempel tot gebruik zouden kunnen verlagen. Inhoudelijk hebben docenten en leerlingen 

behoefte aan een uitbreiding van de rapportage die zij krijgen nadat de scores ingevuld zijn. Zij 

hebben behoefte aan meer handvatten om op basis van de rapportage concrete stappen te 

zetten in het vervolg van het leertraject. 
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Op basis van de ervaringen in het project en de resultaten van het flankerend onderzoek 

waaruit blijkt dat docenten het idee achter de Proeftuin voor gepersonaliseerd leren 

onderschrijven, wordt voorgesteld om de Proeftuin in het onderwijs te blijven inzetten. Daarbij 

zou aandacht moeten zijn voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de huidige 

versie van de Proeftuin. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor het uitbreiden van de 

Proeftuin naar meer vakken en andere schoolsoorten en voor het blijvend ontsluiten van 

psychometrische gegevens van de eindexamens annex aan het OnderwijsBegrippenKader. Met 

het oog op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het gepersonaliseerd leren moet er 

nagedacht worden over de toegankelijkheid van de datalaag onder de applicatie voor publieke 

en private partijen, zodat zij daar eigen applicaties op kunnen bouwen. Daarnaast is een 

verdiepingsslag nodig, waarbij onder andere het adaptieve karakter van de Proeftuin verder 

uitgewerkt zou kunnen worden en er meer aandacht zou moeten zijn voor complexe (eventueel 

vakoverstijgende) vaardigheden. 
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1. Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

Dit document is de eindrapportage van het project Proeftuin Linked Data (PLD, in dit document 

ook "de Proeftuin"). In deze rapportage worden de resultaten van PLD2 en PLD3 besproken. 

Met PLD2 wordt de eerste pilotfase van het project bedoeld waarin een vak (economie) 

beschikbaar was in de applicatie. Op basis van de verkregen inzichten en resultaten is in 

september 2013 begonnen met het verbreden van PLD2 tot PLD3 waarbij zeven vakken 

werden toegevoegd (aardrijkskunde, Engels, management en organisatie, natuurkunde, 

scheikunde, biologie en wiskunde). Naast de uitbreiding van één vak naar acht vakken is er in 

PLD3 ook lesmateriaal uit het open domein toegevoegd en is onderzocht of de technisch-

inhoudelijke infrastructuur ook bruikbaar is voor aanbieders van adaptieve leersystemen zoals 

Dedact of PulseOn. De overgang van PLD2 naar PLD3 maakte het project dusdanig complex 

dat het nodig is om het project in verschillende werkpakketten te verdelen. Een overzicht van de 

werkpakketten inclusief de doelstellingen van deze verschillende werkpakketten is te vinden in 

Bijlage A. 

 

1.1 De Proeftuin Linked Data 

De Proeftuin is een online applicatie die helpt om onderwijs op maat te bieden. Leerlingen 

oefenen voor hun eindexamens en vullen hun scores in waardoor de docent en de leerling een 

overzicht krijgen van de studievorderingen. In de Proeftuin zijn verschillende oefenexamens 

beschikbaar, gesorteerd op onderwerp en gekoppeld aan diverse methoden en landelijk 

behaalde scores op dezelfde examens. Door het oefenen van de examens wordt een overzicht 

verkregen van de mate waarin leerlingen onderwerpen en vaardigheden beheersen en welke 

hoofdstukken uit de methode of uit 'open content' zij nogmaals door kunnen nemen om op die 

manier beter voorbereid te zijn. De Proeftuin is beschikbaar voor leerlingen van havo 4/5 die 

willen oefenen met eindexamens voor de vakken economie, aardrijkskunde, Engels, 

management & organisatie, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. 

 

De Proeftuin is een pilot waarbinnen beproefd wordt hoe de techniek van linked data en de 

kernprogramma's van SLO benut kunnen worden om meer maatwerk binnen het onderwijs 

mogelijk te maken, om meer adaptief werken te ondersteunen. De Proeftuin is een vervolg op 

eerdere projecten. Zo werkten GEU, SLO en Kennisnet in het in 2012 beëindigde programma 

ECK2 samen om de benodigde randvoorwaarden te realiseren om meer maatwerk in het 

onderwijs door de inzet van ICT mogelijk te maken. In wisselende samenstellingen werkten 

deze én andere partijen samen om de opbrengsten van het ECK2-programma verder uit te 

werken. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit is het project 'Proeftuin Linked Data' (PLD1) 

dat Kennisnet en SLO in 2013-2014 uitvoerden. Het project PLD1 had tot doel om met behulp 

van linked data het arrangeren van leermateriaal op basis van inhoudelijke kenmerken mogelijk 

te maken. Met behulp van de kernprogramma's van SLO, geïntegreerd in de technische 

omgeving van linked data werden leraren instaat gesteld een optimale leermiddelenmix samen 

te stellen uit open materiaal of uit een combinatie van open en gesloten materiaal. PLD2 en 

PLD3 zijn een verbreding van de proeftuin uit het ECK2-programma, omdat nu ook de door 

leerlingen behaalde resultaten en de psychometrische gegevens van Cito (big data) in het 

systeem worden opgenomen. 
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Door data van leerlingen en hun leeromgeving te verzamelen, te analyseren en te rapporteren, 

krijgen leraren meer zicht op de vorderingen van hun leerlingen en kunnen ze gerichter actie 

ondernemen om de talenten van hun leerlingen tot hun recht te laten komen. Leerlingen krijgen 

meer zicht op hun eigen vorderingen. Hoewel deze mogelijkheden veelbelovend zijn, staan ze 

nog in de kinderschoenen. Er moet nog veel uitgeprobeerd, uitgezocht en onderzocht worden 

om deze systematiek voldoende stevig en evidence based te maken en om te komen tot een 

technisch-inhoudelijke infrastructuur waar het onderwijs gebruik van kan maken. Daarbij is 

onder andere de vraag wat de verhouding is in publiek en privaat aandeel bij deze 

ontwikkelingen. 

 

1.2 Partners en samenwerking 

In het project Proeftuin Linked Data 2 en 3 werkten SLO en Kennisnet samen met een aantal 

partners, waaronder Cito en een aantal educatieve uitgevers (ThiemeMeulenhoff, Noordhoff 

Uitgevers, Malmberg, Math4All, LWEO Uitgevers, VO Content, Stoffels) en aanbieders van 

open leermateriaal (Wikiwijsleermiddelenplein en Khan Academy). Daarnaast was er 

samenwerking met eindexamensite.nl en examentrainers.nl en waren er contacten met Dedact 

en PulsOn. Kennisnet en SLO vinden elkaar in dit project als logische partners die elkaar 

aanvullen en versterken. Kennisnet als expert en leverancier van de ICT-infrastructuur en 

standaarden en SLO als expert in semantisch verbonden kernprogramma’s. Met het onderwijs, 

marktpartijen en overige publieke en private ondersteuningsorganisaties werken beide partijen 

zo aan de technisch-inhoudelijke infrastructuur die scholen ondersteunt bij het vormgeven van 

excellent onderwijs door maatwerk en waarop private partijen kunnen aanhaken. 

 

1.3 Flankerend onderzoek 

Tijdens het project is flankerend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de docenten en 

leerlingen met de verschillende mogelijkheden die de online applicatie biedt
1
: 

1. het gebruik van de Proeftuin als evaluatie-instrument voor het onderwijs dat door de 

betrokken docenten gegeven wordt; 

2. het gebruik van de Proeftuin als diagnostisch instrument voor de leerlingen; 

3. de mogelijkheden van de Proeftuin voor gepersonaliseerd leren. 

 

Dit flankerend onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: 

1. de eerste fase (september-december 2013) heeft zich met name gericht op de eerste 

verwachtingen en ervaringen van docenten en leerlingen van havo 4 en 5 met de Proeftuin 

als instrument voor docenten en leerlingen bij het vak Economie (PLD2). 

2. de tweede fase van het onderzoek liep parallel aan de opschaling van de Proeftuin naar 

meerdere vakken (PLD3, november 2013 t/m juli 2014) en richtte zich naast de 

verwachtingen en ervaringen met de Proeftuin als instrument voor docenten en leerlingen 

ook op de mogelijkheden van een koppeling van de Proeftuin aan adaptieve leersystemen. 

Ook is verder onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid, effectiviteit en opschaalbaarheid 

van het concept Linked Data. 

 
  

 
1
 Het volledige onderzoeksplan is op te vragen bij Petra Fisser, p.fisser@slo.nl 

mailto:p.fisser@slo.nl
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1.4 Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding en achtergrond van dit project geschetst. In hoofdstuk 2 

wordt het idee achter de Proeftuin onderbouwd met een aantal theoretische concepten. In 

hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op Linked Data in de Proeftuin en de rol van de 

Kernprogramma's van SLO hierbij. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de structuur en de 

werking van de applicatie 'de Proeftuin'. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het flankerend 

onderzoek naar de Proeftuin besproken. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 mogelijke vervolg 

stappen vanuit dit project besproken 

 

 

.
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2. Theoretisch kader 
 

 

 

 

 

 

 

Scholen willen onderwijs aanbieden dat adaptief en activerend is en de leerling centraal stelt, 

onderwijs dat flexibel is en begint bij de actuele leerbehoefte van de leerling. Zo ontstaat er voor 

elke leerling een persoonlijke leerroute. Door data met elkaar te linken in ICT-toepassingen 

kunnen persoonlijke leerroutes gerealiseerd worden. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van 

de Proeftuin geschetst door een aantal theoretische concepten die aanleiding vormden tot het 

concept van de Proeftuin en de beoogde effectiviteit onderbouwen. 

 

De term 'gepersonaliseerd leren' komt steeds vaker naar voren als het gaat om onderwijs op 

maat bieden. In recente discussies binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT
2
 wordt 

gepersonaliseerd leren gekarakteriseerd als het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen 

wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Daarbij wordt aangegeven dat 

afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast 

programma wordt aangeboden en dat leerlingen en leraren, ieder met een eigen rol, samen 

verantwoordelijk zijn voor het leerproces. 'Gepersonaliseerd leren' fungeert volgens de 

Education Growth Advisors (2013) als een verzamelbegrip voor verschillende vormen van 

aanpakken en modellen zoals competentiegericht leren, gedifferentieerde instructie, en zo ook 

‘adaptief leren’. Adaptief leren is dus een manier om gepersonaliseerd leren te realiseren. 

Adaptief leren vereist volgens de Education Growth Advisors (2013) een geraffineerde, data-

driven, en soms niet-lineaire instructie, die zich aanpast aan de interactie en de resultaten van 

de leerling. Adaptieve instructie anticipeert op het type inhoud en bronnen die de leerling nodig 

heeft om verder te komen op een specifiek moment. 

 

Het inzetten van ICT om dit soort maatwerk in het leren organiseren is in de afgelopen periode 

in een stroomversnelling gekomen (Strijker, 2012). Er ontstaan ICT-platforms die 

gepersonaliseerd leren mogelijk maken door een verbinding te leggen tussen leerdoelen en 

leerinhouden, prestaties en profielinformatie van leerlingen én het aanbod van passende 

leermaterialen en leeractiviteiten. Er komen steeds meer adaptieve leersystemen op de markt 

(Buts & Molenaar, 2013). Deze leersystemen, maar ook onderwijsinstellingen zelf, maken hierbij 

ook steeds meer gebruik van Linked Data om adaptiviteit te bieden en gepersonaliseerd leren te 

realiseren (Herder, Dietze, & Aquin, 2013). Herder en collega's (2013) omschrijven Linked Data 

als "het gebruiken van de architectuur van het web, niet alleen voor documenten, maar ook voor 

data". Linked Data wordt in verschillende gebieden toegepast om data gemakkelijk te 

ontdekken en te gebruiken. Bedrijven maken gebruik van Llinked Data om een beeld te krijgen 

van hun klant en doelgroep, maar ook overheden stellen steeds meer 'open data' beschikbaar, 

zoals informatie over het milieu, verkeer en het onderwijs.  

 

Ook de Proeftuin maakt gebruikt van Linked Data (zie Hoofdstuk 3). Om gepersonaliseerd leren 

te realiseren met de Proeftuin moeten docent en leerling de beschikbare data analyseren en 

interpreteren. Met behulp van deze data kunnen docenten patronen ontdekken in de resultaten 

 
2
 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/doorbraakprojecten-met-ict/economische-groei-met-

doorbraakprojecten-ict/doorbraakproject-onderwijs-en-ict 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/doorbraakprojecten-met-ict/economische-groei-met-doorbraakprojecten-ict/doorbraakproject-onderwijs-en-ict
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/doorbraakprojecten-met-ict/economische-groei-met-doorbraakprojecten-ict/doorbraakproject-onderwijs-en-ict
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van de leerlingen. Dit datamining, het gericht zoeken naar verbanden in data (Datamining, 

2014), wordt steeds meer toegepast in verschillende vakgebieden. In het onderwijsveld is dit 

zoeken naar verbanden onderdeel van learning analytics: het meten, verzamelen, analyseren 

en rapporteren van data over leerlingen en hun context met als doel het optimaliseren de 

leeromgeving en het leren zelf (Learning analytics, 2014). Wanneer docenten deze data echt 

gaan gebruiken in hun onderwijs kunnen zij de leeropbrengsten van hun leerling verhogen 

(Schildkamp, 2012). Docenten kunnen op basis van de data meer 'evidence-based' 

beslissingen maken. Schildkamp (2012) spreekt dan van 'data-geïnformeerd' werken. 

 

Door met de Proeftuin te werken komt veel data direct beschikbaar voor zowel leerling als 

docent. Deze beschikbare data biedt voor docenten de mogelijkheid om datageïnformeerde 

beslissingen te nemen, de leerling een gepersonaliseerde leerroute aan te bieden en hiermee 

de leerresultaten te verhogen. In de praktijk is dit een vorm van formatieve toetsing. Volgens 

Buts & Molenaar (2013) ligt er in het onderwijs echter steeds neer nadruk op summatieve 

toetsing in het onderwijs. Buts en Molenaar (2013) verwachten echter wel dat formatieve en 

summatieve toetsing in het onderwijs steeds dichter bij elkaar zullen komen. Dit is een positieve 

ontwikkeling in het licht van de onderzoeksresultaten van Dirkx, Kester en Kirschner (2014). Zij 

concluderen uit hun onderzoek dat tussentijdse (formatieve) toetsen leiden tot betere resultaten 

op een eindtoets. Dit geldt voor zowel feitenkennis, als het toepassen van principes en 

procedures. Hoe vaker er formatief wordt getoetst, hoe groter dit testing-effect (Dirkx et al., 

2014). Daarnaast blijkt dat leerlingen na het maken van een tussentijdse toets gerichter 

aandacht besteden aan de onderdelen waarop zij slecht scoorden met betere resultaten tot 

gevolg (Dirkx et al., 2014).  

 

De Proeftuin sluit nauw aan bij deze ideeën: door het herhaaldelijk 'toetsen' met 

eindexamenvragen ontstaat een testing effect en krijgen leerlingen direct een overzicht van hun 

sterke en zwakke onderdelen, waarbij zij direct door kunnen klikken naar meer oefenmateriaal 

op die specifieke onderdelen. Het aanbieden van een dergelijk gepersonaliseerde route van 

herhaalde toetsvragen, zoals in de Proeftuin, lijkt dus voor een sterk leereffect te kunnen 

zorgen. Bovendien sluit het adaptief toetsen met behulp van ICT beter aan bij de huidige 

ontwikkelingen in de omgeving van de leerling (Redecker & Johannessen, 2013, Banister & 

Reinhart, 2012).
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3. Linked Data in de Proeftuin 
 

 

 

 

 

 

Door verschillende gegevens aan elkaar te verbinden (Linked Data) wordt samenhang 

aangebracht tussen deze gegevens. Om dit te kunnen doen moet van onderdelen van de 

gegevens eerst unieke concepten (personen, dingen, gebeurtenissen) gemaakt worden. Elk 

concept wint aan betekenis als er meer beschrijvingen aan verbonden worden. Daardoor krijgt 

de inhoud van de concepten meer betekenis en worden zoekresultaten nauwkeuriger
3
. 

 

Binnen het project Proeftuin Linked Data wordt een verbinding gelegd tussen: 

 kernprogramma's die ontwikkeld zijn door SLO; 

 de vragen uit de centrale examens van de afgelopen jaren; 

 de TIA (toets- en itemanalyse) resultaten die leerlingen op de eindexamens hebben 

gehaald; 

 de resultaten die leerlingen behalen bij het oefenen van vragen uit 'oude' examens ter 

afronding van leerstof of ter voorbereiding van het centraal examen; 

 de leerstof uit de methode die betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens; 

 open leermateriaal dat betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens. 

 

Deze combinatie van verschillende soorten gegevens maakt de Proeftuin uniek. Het gaat niet 

alleen om adaptief onderwijs of om examentraining, maar om een combinatie van beiden. De 

webgebaseerde applicatie die als 'schil' om deze gegevens heen ontwikkeld is, is de 

Proeftuinexamens Linked Data. De applicatie is bedoeld voor zowel docenten (als evaluatie-

instrument voor het onderwijs in de bovenbouw) als voor leerlingen (als diagnostisch 

instrument), is te vinden via http://proeftuinexamens.kennisnet.nl/ en wordt verder toegelicht in 

Hoofdstuk 4. 

 

Omdat de Proeftuin een unieke combinatie van bronnen bevat worden de verschillende 

bronnen toegelicht en daarna de relatie met gepersonaliseerd leren gelegd. 

 

3.1 Kernprogramma's 

Voor ieder vak of leergebied in het po en vo zijn verschillende documenten die de landelijke 

kaders vormen voor wat er op de verschillende niveaus geleerd moet worden voor een vak of 

leergebied. Zo zijn er kerndoelen voor primair onderwijs en voor de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs en eindtermen voor de bovenbouw, aangevuld met Syllabi voor het 

centraal examen en Handreikingen voor het schoolexamen. Voor taal en rekenen zijn er 

referentieniveaus en voor de moderne vreemde talen het Europees Referentiekader (ERK). 

 

3.1.1 Wat zijn kernprogramma's? 

Om een handzaam overzicht te krijgen over al deze documenten, ontwerpt SLO 

kernprogramma’s. Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma 

van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair 

onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. 

 
3
 Zie ook http://www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-en-open-data/algemeen-linked-data 

http://proeftuinexamens.kennisnet.nl/
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-en-open-data/algemeen-linked-data
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Voor het primair onderwijs en voor de onderbouw voortgezet onderwijs zijn er globale 

kerndoelen die al compact zijn, maar voorbeeldmatig verder uitgewerkt om als kernprogramma 

dienst te kunnen doen. Voor de bovenbouw vmbo en havo/vwo zijn er ook globale eindtermen, 

maar die zijn al verder uitgewerkt in uitgebreide syllabi voor het centraal examen en 

handreikingen voor het schoolexamen. Deze uitwerkingen moeten compact weergegeven 

worden om als kernprogramma's dienst te kunnen doen. In de afgelopen jaren zijn ook 

toetswijzers voor de kernvakken Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels opgenomen in de 

kernprogramma's. Daarnaast wordt de koppeling onderzocht naar de Kennisbasis voor science 

en domeinbeschrijvingen voor wetenschap en technologie. 

 

Een kernprogramma is bedoeld voor docenten, schoolleiders, onderwijsondersteuners, 

opleiders, uitgeverijen en materiaalontwikkelaars, maar ook voor experts die keuzes maken 

voor de invulling van onderwijs. Daarbij dient het kernprogramma als onderlegger en bron om 

na te gaan of bij de gemaakte keuzes geen belangrijke zaken gemist worden De 

kernprogramma’s ondersteunen bij het maken van leerplankundige keuzes zoals maatwerk, 

gepersonaliseerd leren, passend onderwijs en inhoudelijke vulling van leerlingvolgsystemen. 

 

De kernprogramma’s worden verder als uitgangspunt gebruikt voor het creëren van 

zogenoemde vocabulaires, classificaties die onder andere worden gebruikt voor het 

metadateren van leermaterialen. Deze van de kernprogramma’s afgeleide vocabulaires worden 

(in definitieve versies) opgeleverd en ingediend bij bureau Edustandaard om opgenomen te 

worden in het OnderwijsBegrippenKader
4
. Hierdoor worden ze bruikbaar in elektronische 

leeromgevingen, leerlingvolgsystemen en schooladministratiesystemen. 

 

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) is in Nederland dé gemeenschappelijke online 

database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge verbindingen - te beginnen met 

de niveaus en beschrijving van inhouden en doelen, het curriculum. Doel van het OBK is 

om er voor te zorgen dat alle informatiesystemen in het Nederlandse onderwijs dezelfde 

onderwijstaal spreken door middel van het uniek identificeren en definiëren van de 

begrippen met hun onderlinge verbindingen. De inhoud van het OBK is volgens de 

semantisch web principes opgeslagen in een RDF-store en wordt als open linked data 

beschikbaar gesteld. De RDF-store kan op meerdere manieren worden uitgelezen: direct 

uitvragen door middel van een SPARQL end point, via een specifieke API of via een 

specifieke webbased 'browser'
5
.  

 

In 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van kernprogramma's voor de onderbouw vo. 

Deze zijn te vinden op leerplaninbeeld.slo.nl. Vanaf 2012 zijn er ook kernprogramma's 

ontwikkeld voor een selectie van vakken binnen primair onderwijs, bovenbouw vmbo en tweede 

fase havo/vwo. Kernprogramma's hebben de volgende kenmerken: 

 Ze moeten zicht geven op de doorlopende leerlijnen van de inhoud van de vakgebieden 

tussen de verschillende sectoren. 

 Ze moeten gevalideerd zijn door vakverenigingen, expertisecentra en uitgeverijen. 

Elk vak of leergebied kent een aantal sectoroverstijgende vakkernen die uitgewerkt zijn in 

doorlopende leerlijnen
6
. Omdat de kernprogramma’s van een vak als doorlopende leerlijn 

gepresenteerd moeten kunnen worden, worden zij volgens een vaste structuur ontwikkeld. Elke 

 
4
 Zie http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/ 

5
 Voor meer informatie zie http://youtu.be/ddkBk7WBaho 

6
 Zie ook http://blog.allardstrijker.nl/2012/05/kernleerlijnen-als-gemeenschappelijke.html 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/
http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/
http://youtu.be/ddkBk7WBaho
http://blog.allardstrijker.nl/2012/05/kernleerlijnen-als-gemeenschappelijke.html
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vakkern wordt daarnaast per sector uitgewerkt in subkernen, inhouden en doelen. De 

onderdelen van een kernprogramma worden hier kort beschreven
7
: 

 Doorlopende leerlijnen - In de doorlopende leerlijn is aangegeven hoe inhouden en 

vaardigheden in de verschillende niveaus voorkomen. Er wordt dus bijvoorbeeld 

aangegeven hoe de vakkern water binnen het vak aardrijkskunde aan de orde komt in de 

kerndoelen po, kerndoelen vo en eindtermen vo. 

 Niveaus/sectoren - Bij sectoren gaat het om de indeling in sectoren zoals po, vo, tweede 

fase of indeling in jaren. Het gaat hier uiteindelijk ook om de keuze van het eindniveau waar 

de leerlijn eindigt, maar ook om de opdeling in stappen. In de kernprogramma's zijn 

leerlijnen geformuleerd met eind vmbo als einddoel en leerlijnen met havo/vwo als 

einddoel. Tussendoelen zijn aangegeven op eind basisonderwijs en eind onderbouw. Dit is 

voor vmbo eind klas 2 en voor havo/vwo klas 3. Het kiezen van eindniveau en 

tussenniveaus hangt nauw samen met de functie, doelgroep en opbouw van de leerlijn. 

 Leergebieden/vakken – Op dit moment zijn er leerlijnen ontwikkeld voor verschillende 

vakken en leergebieden zoals Taal, Rekenen en Mens & Maatschappij.  

 Kern - De kern is een bouwsteen die als rode draad fungeert voor alle sectoren (po, vo 

onderbouw, vmbo bovenbouw, vo tweede fase). De kern is een kapstok waaraan 

onderdelen van het onderwijsprogramma opgehangen kunnen worden. Daarnaast heeft 

een kern een zekere mate van abstractie om als kapstok te kunnen fungeren voor verdere 

uitwerkingen. Het aantal kernen mag maar beperkt zijn en varieert van 4-10 per vak. Bij 

talen bestaan kernen uit kernvaardigheden, bij geschiedenis uit tijdvakken en bij economie 

uit kernconcepten. Deze verschillen zijn geen probleem. Voor elk vak staan de kernen wel 

allemaal gerangschikt in de kolom kernen. Het nummeren van kernen en de volgorde is 

vaak van belang. 

 Subkern - Een kern valt uiteen in meerdere subkernen, die elk een bepaald onderdeel van 

een kern beschrijven. Subkernen die bij één bepaalde kern horen, hangen met elkaar 

samen. Het zijn dus kleinere bouwstenen. Om in een latere fase leermiddelen goed te 

kunnen metadateren is van belang dat het aantal subkernen per kern niet beperken, maar 

juist fijnmazig maken. Voor de uitgevers is het handig als zij hun leermiddel een op een 

kunnen labelen met een kern/subkern. Zodat ook de gebruiker die een leermiddel gaat 

zoeken over een kleiner onderdeel van het vak, een hier bijbehorend leermiddel kan 

vinden. 

 Inhoud (Omschrijving, Onderwerp) - De kernen en subkernen bieden nog niet voldoende 

informatie om te weten wat leerlingen moeten kennen/kunnen. Daarom is aanvullende 

informatie nodig. In de kolom inhoud komt een korte omschrijving van de subkern te staan 

in samenvattende zin. 

 Vakbegrip - Ieder vak kent vakspecifieke begrippen. Dit zijn begrippen die specifiek zijn 

voor en vak en voorkomen in een inhoud, tussendoel of eindterm. Alle vakkernen en 

subkernen zijn al automatisch vakspecifieke begrippen. Een vakspecifiek begrip is een 

begrip dat een prominente plaats inneemt in het programma van het vak, door de leerlingen 

gekend en toegepast moet worden in het onderwijs. 

 Tussendoel of eindterm - Voor elk niveau in combinatie met een inhoud is een uitwerking 

in de vorm van een tussendoel, eindterm of doelen uit de syllabi voor het centraal examen 

(CE), of de handreikingen voor het schoolexamen (SE). Het tussendoel of eindterm bevat 

dus een beheersingsniveau in de vorm van een handelingswerkwoord in combinatie met de 

eerder aangegeven inhoud. 

 Samenhang - Om samenhang tussen verwante vakken aan te geven kan op basis van 

inhouden tussen de vakken een relatie worden aangegeven. 

 
7
 In de digitale versie van dit rapport zijn alle onderdelen klikbaar voor meer achtergrondinformatie over het 

desbetreffende onderdeel. 

http://blog.allardstrijker.nl/search/label/Leerlijnen
http://leerplaninbeeld.slo.nl/
http://blog.allardstrijker.nl/2012/05/kenmerken-van-leerlijnen.html
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_aardrijkskunde_po-havo_vwo__001/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_aardrijkskunde_po-havo_vwo__001/water_001/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/tussendoelen/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/tussendoelen/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/tussendoelen/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/tussendoelen/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/samenhang/
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 Einddoel - Geeft per inhoud aan welke kerndoelen, exameneenheden of referentiekader 

doelen ten grondslag liggen aan de inhouden. 

 Vakvaardigheden - De vaardigheden staan in aparte onderdelen beschreven van de 

officiële onderwijsprogramma’s, soms in een preambule, soms in Domein A van het 

bovenbouw examenprogramma. Kenmerk van deze bijzondere onderdelen is dat ze op alle 

inhoudelijke domeinen toegepast kunnen worden. Deze vakspecifieke vaardigheden 

worden apart opgenomen in het kernprogramma en omvatten analoog aan de punten 

hierboven een beschrijving van de vakvaardigheid, de subvaardigheid(heden), een 

omschrijving, of het onderdeel uitmaakt van het CE of SE, het niveau en de samenhang 

met andere vakvaardigheden (geldt niet voor vaardigheden vakken als Nederlands/taal en 

wiskunde/rekenen). 

 

Kernprogramma’s hebben geen wettelijke status, maar zijn suggesties hoe de officiële 

voorschriften voor onderwijsprogramma’s samengevat en uitgewerkt kunnen worden. SLO heeft 

conceptversies van de kernprogramma’s voorgelegd aan experts, vertegenwoordigers van 

vakverenigingen en opleiders en aan vertegenwoordigers van de uitgeverijen. In de 

verschillende toepassingen in de praktijk zijn de kernprogramma’s beproefd op helderheid, 

bruikbaarheid en toepasbaarheid. De feedback die SLO van al deze partijen ontving, is ingezet 

om de kernprogramma’s te verbeteren. Aanpassingen van de kernprogramma’s zullen nodig 

blijven, omdat examenprogramma’s vernieuwd worden, kerndoelen uitgebreid en nieuwe 

wettelijke voorschriften, zoals over de drie kernvakken in de onderbouw, aangenomen worden. 

SLO blijft met regelmaat deze wijzigingen doorvoeren en meldt deze wijzigingsrondes op de 

website Leerplan in beeld. 

 

3.1.2 Kernprogramma's in de Proeftuin 

De kernprogramma's die gebruikt worden in de Proeftuin zijn concept-kernprogramma's die 

tijdens het project nog in het proces van validatie zaten. Het gebruik van deze concept-

kernprogramma’s binnen de Proeftuin is daarmee ook een vorm van validatie in de praktijk. De 

concept-kernprogramma's zijn in de meeste gevallen opgesteld door vakspecialisten binnen 

SLO, in enkele gevallen is een externe vakspecialist betrokken. Voor het opstellen van de 

kernprogramma's is in alle gevallen uitgegaan van het hierboven beschreven format, in 

sommige gevallen met een aanvulling daarop. Zo is bij het vak biologie een extra kolom met 

begrippen toegevoegd, bij het vak natuurkunde is gekozen voor specifiekere beschrijvingen en 

bij het vak aardrijkskunde is de omschrijving in de inhoudskolom teruggebracht naar één begrip. 

Bij het vak Engels is het zo dat het CE maar een klein deel van het kernprogramma bestrijkt: 

alleen begrijpend lezend en daarvan uiteindelijk maar een klein aantal can do-statements. Het 

koppelen van de eindexamenopgaven met de can do-statements heeft daardoor niet zoveel zin, 

omdat dit nauwelijks discriminerend is en ook de doorkoppelingen met methodes zijn daarom 

nauwelijks informatief. Voor een vervolgproject zou het daarom interessant zijn om ook andere 

classificaties op te nemen, zoals bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van teksten of type 

tekstinterpretatie. 

 

Bij het inzetten van de Kernprogramma's in de Proeftuin is nauw overlegd met de vakexperts 

die de Kernprogramma's hebben opgesteld. Op voorhand zaten de experts met twee zorgen, 

ten eerste geldt voor veel vakken dat kernen moeilijk te omvatten zijn in één begrip, zoals werd 

vereist voor de toepassing in de Proeftuin. Door een kern in één begrip te benoemen worden de 

relaties niet weergeven en dit speelt door in de metadatering. Een tweede punt van zorg voor 

veel experts was het metadateren op vraagniveau. Een examenopgave heeft vaak drie of vier 

vragen en werkt toe naar een einddoel of conclusie. Veel vakexperts benoemden een risico 

wanneer die vragen los worden gemetadateerd en gebruikt. Niet alle vragen gaan over dezelfde 

kernen. Mogelijk krijgt een leerling een losse vraag te zien en valt een bepaalde redenering en 

de context van de vraag weg. Voor de bètavakken geldt dat de oude examens in de Proeftuin 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/inhouden/kerndoelen/
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niet een op een met het kernprogramma te koppelen zijn omdat het kernprogramma gebaseerd 

is op het nieuwe examenprogramma, het gaan vooral om verschillen in verschuivingen van het 

CE en naar het SE. Deze punten zijn meegenomen als aandachtspunten in het project. 

 

Tijdens de loop van het project Proeftuin zijn de kernprogramma's verder doorontwikkeld en 

gevalideerd. Op basis hiervan zijn al een aantal kernprogramma's gereviseerd of worden de 

laatste aanpassingen doorgevoerd. Voor een aantal vakken zijn noodzakelijke aanpassingen 

ook in de Proeftuin doorgevoerd. Momenteel worden de laatste aanpassingen aan de officiële 

kernprogramma's gedaan. De definitieve kernprogramma's zullen uiteindelijk nog worden 

vergeleken met de conceptkernprogramma's uit de Proeftuin. Fundamentele verschillen zullen 

dan nog worden aangepast. Dit maakt dat er nu kernprogramma's liggen die zowel inhoudelijk 

robuust zijn, omdat deze zijn gevalideerd door verschillende soorten (vak)experts, maar 

daarnaast ook beproefd zijn op hun praktische bruikbaarheid, door de toepassing in de 

Proeftuin. 

 

3.2 Examengegevens 

In de Proeftuin zijn van de vakken die meedoen aan de Proeftuin zowel de centrale examens 

van 2005-2013 verzameld als de bijbehorende psychometrische gegevens. Met ingang van 

2013 worden deze psychometrische gegevens door Cito online beschikbaar gesteld
8
 en voor de 

Proeftuin zijn de gegevens in samenwerking met Cito geschikt gemaakt om ze onderdeel te 

laten zijn van de Linked Data. Dit is gedaan door per afzonderlijke examenvraag aan te geven 

bij welk vakbegrip uit het kernprogramma de examenvraag hoort, wat voor soort vraag het is 

(grafisch, rekenkundig, memoriseren, begrijpen, toepassen) en per vraag de psychometrische 

gegevens die Cito heeft verkregen door middel van toets- en itemanalyse (TIA) mee te nemen. 

Deze gegevens omvatten onder andere het aantal leerlingen dat de examenvraag gemaakt 

heeft, de minimum- en de maximumscore, de gemiddelde score en de gemiddelde p-waarde. 

Deze gemiddelde p-waarde is een maat voor de moeilijkheidsgraad van een toets en/of de 

vaardigheid van de kandidaten. Door de examenvragen op deze manier te labelen worden 

overzichten verkregen zoals in figuur 1 te zien is. 

 

 

Figuur 1. Koppeling van examenvraag, vakbegrippen en psychometrische gegevens 

 

Uit figuur 1 is bijvoorbeeld af te lezen dat de vraag over individuele en collectieve belangen 

binnen het gevangenendilemma (2e rij) relatief eenvoudig is, behalve voor de leerlingen met het 

C&M profiel, terwijl de vraag over de welvaartsvaste en waardevast (10e rij) erg moeilijk is. 

 
8
 zie bijvoorbeeld 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/ex

amens_havovwo_2013/havo_ce_tv1 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/examens_havovwo_2013/havo_ce_tv1
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/examens_havovwo_2013/havo_ce_tv1
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Leerlingen kunnen nu met oude examens oefenen voor het komende eindexamen. Dat kan 

door te oefenen met de examenvragen die te vinden zijn via www.eindexamensite.nl of 

www.examentrainers.nl. Er is (nog) geen directe koppeling tussen deze websites en de 

Proeftuin. De scores die de leerlingen behalen op deze oefenexamens kunnen ingevoerd 

worden in de applicatie en daarna kunnen zij hun scores vergelijken met het landelijk 

gemiddelde dat destijds behaald is, of met de scores van klasgenoten. Dit wordt verder 

uitgelegd in hoofdstuk 4. 

 

3.3 Leerstof uit methoden 

Op dit moment zijn er 28 methodes beschikbaar in de Proeftuin. Het gaat daarbij om methodes 

die exclusief voor de Proeftuin tijdelijk beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om de volgende lijst, 

zie tabel 1: 

 

Tabel 1. Overzicht vakken, methodes, editites en uitgevers 

PLD2 

Vak Methode Editie Uitgever 

Economie Praktische economie 5e editie Malmberg 

Economie Lesbrieven economie LWEO Laatste 

editie 

LWEO 

Economie Economie Moet Je Doen Laatste 

editie 

L&M Educatief 

Economie Percent economie 3e editie ThiemeMeulenhoff 

 

PLD3 

Vak Methode Editie Uitgever 

Aardrijkskunde De Geo 4e editie ThiemeMeulenhoff 

Aardrijkskunde BuiteNLand 2e editie Noordhoff 

Aardrijkskunde Wereldwijs 4e editie Malmberg 

Biologie Biologie voor jou 5e editie Malmberg 

Biologie Stercollectie Biologie Laatste 

editie 

Vo content 

Economie Praktische economie 5e editie Malmberg 

Economie Lesbrieven economie LWEO Laatste 

editie 

LWEO 

Economie Economie Moet Je Doen Laatste 

editie 

L&M Educatief 

Economie Percent economie 3e editie ThiemeMeulenhoff 

Economie Pincode 5e editie Noordhoff 

Engels Of Course! 3e editie Malmberg 

Engels Stepping Stones editie 2008 4e editie Noordhoff 

Engels Stepping Stones editie 2013 

(havo 4) 

5e editie Noordhoff 

http://www.eindexamensite.nl/
http://www.examentrainers.nl/
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Management en 

organisatie 

In Balans M&O 6e editie ThiemeMeulenhoff 

Management en 

organisatie 

In Balans M&O 7e editie In Balans 

Management en 

organisatie 

Lesbrieven M&O Stoffels Laatste 

editie 

Stoffels 

Natuurkunde Newton Natuurkunde (havo 

4) 

4e druk ThiemeMeulenhoff 

Natuurkunde Nova Natuurkunde 3e editie Malmberg 

Natuurkunde Systematische Natuurkunde 

(havo 4) 

8e editie ThiemeMeulenhoff 

Natuurkunde Pulsar (havo 4) 3e editie Noordhoff 

Scheikunde Stercollectie Scheikunde Laatste 

editie 

Vo content 

Scheikunde Nova Scheikunde 3e editie Malmberg 

Scheikunde Chemie Overal 4e editie Noordhoff 

Wiskunde B Moderne Wiskunde 10e editie Noordhoff 

Wiskunde B Moderne Wiskunde 9e editie Noordhoff 

Wiskunde B Math4All Laatste 

editie 

Math4all 

Wiskunde B Khan Academy Laatste 

editie 

Khan Academy 

Wiskunde B Getal en Ruimte 10e editie Noordhoff 

 

 

Naast methodes is bij twee vakken zogenaamde. Open Content toegevoegd aan de Proeftuin. 

De kwaliteit / bruikbaarheid van de open leermiddelen werd gecontroleerd door de 

medewerkers van SLO die ook verantwoordelijk waren voor het koppelen van de eindexamens 

aan de kernprogramma’s. Door het toevoegen van het open materiaal kunnen docenten 

variëren met leermaterialen en hebben leerlingen de mogelijkheid om alternatief / open 

materiaal te raadplegen ten behoeve van de voorbereiding op het eindexamen. Voor vak 

economie is open content beschikbaar in de vorm van bronnen uit Wikiwijsleermiddelenplein en 

voor wiskunde is materiaal van de Kahn Academy beschikbaar. Voor beide vakken betreft het 

ieder ongeveer honderd zorgvuldig geselecteerde bronnen. 
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4. De applicatie 'Proeftuin Linked 

Data' 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de applicatie waarin docenten en 

leerlingen werken
9
. 

 

 

Figuur 2. Proeftuin Eindexamens, welkomstscherm 

 
9
 Zie ook http://proeftuinexamens.slo.nl/meedoen/demo/ voor een demoversie van de Proeftuin of 

http://www.youtube.com/watch?v=wuMT65j8KzQ voor de instructievideo. 

http://proeftuinexamens.slo.nl/meedoen/demo/
http://www.youtube.com/watch?v=wuMT65j8KzQ
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De Proeftuin Linked Data maakt gebruik van de technologie van het semantisch web. Het 

semantisch web gaat uit van de gedachte dat verschillende, uiteenlopende dataverzamelingen 

door middel van het internet en op basis van open standaarden met elkaar worden verbonden 

ten bate van concrete, praktische toepassingen voor eindgebruikers
10

. In de Proeftuin Linked 

Data worden vijf afzonderlijke dataverzamelingen met elkaar in verband gebracht: 

 kernprogramma’s 

 eindexamenvragen 

 psychometrische data van eindexamens 

 gerealiseerde scores van leerlingen die werken met de Proefopstelling 

 lesmethodes 

 aanvullende open leerbronnen. 

 

De ‘linking pin’ in het onderling verbinden van deze datasets zijn de Kernprogramma’s. 

 

De Proeftuin Linked Data bestaat functioneel uit twee lagen. Er is een: 

1. Datalaag, gevormd door een database op basis van RDF-technologie
11

, die de vijf 

hierboven genoemde dataverzamelingen bevat en die door middel van een open 

dataconnector (SPARQL Endpoint
12

) is gekoppeld aan een 

2. Applicatielaag die is ontwikkeld in PHP
13

 en waarmee de eindgebruikers via het internet 

kunnen communiceren. 

 

De Proeftuin Linked Data kent twee groepen eindgebruikers: 

1. Leerlingen 

Zij kunnen met de Proeftuin oefenen met eindexamenvragen en hun scores invoeren, zodat 

een persoonlijk profiel van hun prestaties en hun voorbereiding op het eindexamen 

ontstaat. 

2. Docenten 

Zij kunnen de prestaties van hun leerlingen volgen en vergelijken met referentiegroepen 

(andere leerlingen in de klas, landelijk gemiddelde) en op basis hiervan didactische 

interventies plegen die een gepersonaliseerde voorbereidingsroute op het eindexamen 

voor leerlingen mogelijk maakt. 

 

Leerlingen en docenten loggen op de Proeftuin Linked Data in met behulp van een privacyveilig 

Entree-account van Kennisnet. 

 

 

Figuur 3. Proeftuin Eindexamens, inloggen via Entree-account 

 

 
10

 Zie http://www.w3.org/standards/semanticweb/ 
11

 Zie http://www.w3.org/RDF/ 
12

 Zie http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
13

 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/PHP 

http://www.w3.org/standards/semanticweb/
http://www.w3.org/RDF/
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
http://nl.wikipedia.org/wiki/PHP
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4.1 Leerlingen en de Proeftuin Eindexamens 

De stappen die leerlingen in de applicatie volgen ziet er als volgt uit: 

 

 

Figuur 4. Proeftuin Eindexamens, de wijze waarop leerlingen werken met de applicatie 
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Het hoofdscherm van waaruit leerlingen gericht kunnen oefenen bij hun methode ziet er als 

volgt uit: 

 

 

Figuur 5. Proeftuin Eindexamens, hoofdscherm leerlingen 

 

Bij elke paragraaf van de methode vindt de leerling eindexamenvragen die inhoudelijk exact 

passen bij de leerstofonderwerpen die in die paragraaf worden behandeld. Deze verbinding is 

tot stand gekomen op basis van metadatering met behulp van de Kernprogramma’s van: 

 Methodes 

 Eindexamenvragen. 

 

Ook kan de leerling ervoor kiezen een compleet oefenexamen te maken om zijn voorbereiding 

op het eindexamen te testen: 

 

 

Figuur 6. Proeftuin Eindexamens, oefenen met examens 
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De leerlingen kunnen de scores die ze behalen op vier manieren bekijken en beoordelen: 

 

 

Figuur 7. Proeftuin Eindexamens, scores bekijken en beoordelen 

 

Smileys geven aan hoe ze presteren ten opzichte van: 
1. de leerlingen van hetzelfde profiel in de eigen klas; 

2. de leerlingen van hetzelfde profiel die het examen destijds echt hebben gemaakt. 

 

 

Figuur 8. Proeftuin Eindexamens, scores vergelijken 

 

Op basis van deze uitkomsten kunnen de leerlingen gericht verder oefenen. Hebben ze 

bijvoorbeeld een bepaalde vraag van een oefenexamen niet goed gemaakt, dan geeft de 

applicatie ze gerichte verwijzingen naar: 

 de plek(ken) in de methode waar de onderwerpen van de examenvraag worden behandeld; 

 andere examenvragen over dezelfde onderwerpen waar ze verder mee kunnen oefenen. 

 

 

Figuur 9. Proeftuin Eindexamens, gericht verder oefenen 
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4.2 Docenten en de Proeftuin Eindexamens 

Docenten richten zich meer op de resultaten die de leerlingen behalen en leiden daaruit 

didactische interventies af. Die stappen zien er als volgt uit: 

 

 

Figuur 10. Proeftuin Eindexamens, de wijze waarop docenten werken met de applicatie 

 

Naast deze informatie bevat de Proeftuin Linked Data voor docenten nog meer overzichten. Zo 

is er bijvoorbeeld een grafische weergave van de leerlijn van de methode. Dit is een overzicht 

waarin hij van elke maand van de schooljaren van havo 4 en havo 5 ziet welke onderwerpen uit 

het Kernprogramma er in de methode worden behandeld en hoeveel studietijd er aan die 

onderwerpen wordt besteed. Dit overzicht wordt automatisch gegenereerd op basis van: 

 het Kernprogramma; 

 de inhoudsopgave van de methode; 

 de informatie uit het adviesprogramma van toetsing en afsluiting van de methode. 
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Figuur 11. Proeftuin Eindexamens, grafische weergave van een leerlijn 

 

Tenslotte kan de docent ook op overzichtelijke wijze de gedetailleerde psychometrische 

gegevens raadplegen die het Cito jaarlijks genereert van elke examenvraag: 

 

 

Figuur 12. Proeftuin Eindexamens, gedetailleerde psychometrische gegevens 
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4.3 De Proeftuin en het OnderwijsBegrippenKader 

De Proeftuin Linked Data - Eindexamens is ontwikkeld als een experimentele toepassing op het 

OnderwijsBegrippenKader van EduStandaard. Er is voor het project een kopie van de database 

van het OnderwijsBegrippenKader neergezet en aan de Kernprogramma’s van SLO is in die 

kopie een aantal dataverzamelingen toegevoegd: 

 

 

Figuur 13. De Proeftuin en het OnderwijsBegrippenKader 

 

De Proeftuin is opgebouwd uit twee lagen: 

1. een datalaag, gebaseerd op de technologie en het datamodel van het 

OnderwijsBegrippenKader, bestaande uit een mix van publieke (Kernprogramma’s, 

eindexamengegevens, Referentiekader Taal en Rekenen) en private (methodestructuren) 

data die is opgenomen in een RDF-triplestore; 

2. een applicatielaag, bestaande uit de applicatie proeftuinexamens.kennisnet.nl en de 

daaraan gekoppelde eindexamenoefensites Eindexamensite.nl en Examentrainers.nl. 

 

4.4 Een gestandaardiseerd koppelvlak voor het 
OnderwijsBegrippenKader 

Tussen de datalaag en de applicatielaag bevindt zich een gestandaardiseerd datakoppelvlak op 

basis van SPARQL-query’s. In het project is de applicatielaag vooral gebruikt als Proeftuin voor 

het experimenteren met eindgebruikers. De datalaag en het datakoppelvlak werden gebruikt als 

Proeftuin voor de verdere doorontwikkeling van het OnderwijsBegrippenKader. In het kader van 

het project is een experimenteel openbaar datakoppelpunt (API, Application Programming 

Interface, zie figuur 14) voor het OnderwijsBegrippenKader ontwikkeld en beproefd. 

 

http://proeftuinexamens.kennisnet.nl/
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Figuur 14. Proeftuin Linked Data API 

 

De API is een toevoeging op de Proeftuin om op eenvoudige wijze ontwikkelaars of 

programmeurs informatie uit de Proeftuin te laten halen. Dit betekent dat externe partijen 

informatie uit de Proeftuin kunnen gebruiken die geschikt is voor hun specifieke context en 

gebruikersgroep. Met het oog op verduurzaming is de API zo gebouwd dat deze niet alleen 

geschikt is voor de Proeftuin, maar ook voor het OnderwijsBegrippenKader, zodat ook daar 

informatie op een eenvoudige manier uit te halen is. 

 

De API is gebruikt door twee externe partijen. Deze partijen gaven aan dat zij tevreden zijn over 

de functionaliteiten van de API zoals gebruikt in de Proeftuin. Verder onderzoek is nodig naar 

aanvullende wensen en eisen bij gebruik in het OBK, onder andere naar de manier waarop de 

OBK gegevens door middel van een open SPARQL-endpoint beschikbaar gesteld kunnen 

worden, zodat partijen maximale vrijheid hebben om gebruik te maken van de (semantische) 

informatie uit het OBK. Deze API zal in 2014 en later worden ingezet voor verdere ontsluiting 

van het OnderwijsBegrippenKader. 

 

Bijzonder aan de datalaag van de Proeftuin Linked Data is dat deze niet alleen ‘zuivere’ 

OnderwijsBegrippenKader-informatie bevat (Kernprogramma’s, Referentiekader taal en 

rekenen), maar ook voor een semantisch register atypische data, zoals de structuren van 

methodes van uitgeverijen en de psychometrische gegevens van de eindexamens zoals die 

door Cito worden gepubliceerd.  

 

De Proeftuin Linked Data is aanleiding geweest voor nader overleg tussen Cito en 

EduStandaard over het generiek en duurzaam publiceren van de psychometrische data. Derde 

partijen, zoals uitgeverijen en aanbieders van eindexamentraining, willen namelijk graag van 

deze data gebruik maken via een API zoals die ook voor het OnderwijsBegrippenKader 

beschikbaar is. 

 

Naar aanleiding van de Proeftuin Linked Data is EduStandaard eveneens in gesprek geraakt 

met de educatieve uitgeverijen en met aanbieders van adaptieve en gepersonaliseerde 

leersystemen over de manier waarop er een voor eindgebruikers goed benaderbaar landschap 

kan ontstaan van publieke en private linked data. Ook hier speelt de API van het 

OnderwijsBegrippenKader weer een centrale rol, omdat de API psychometrische gegevens 
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ontsluit die gebruikt kunnen worden bij het toevoegen van (adaptieve) intelligentie aan 

onderwijsproducten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van de lijst met P-waarden de 

examenopgaven te ordenen op moeilijkheidsgraad en ze daarna adaptief aan te bieden aan 

leerlingen. Daarnaast wordt ook de kernprogramma-tagging via de API ontsloten en daarmee 

kun je methodeonafhankelijk en meer leerlijngestuurd gaan werken. 

 

 

4.5 Ondersteuning docenten en leerlingen 

De docenten zijn vanaf de start van het project technisch ondersteund door de helpdesk van 

Kennisnet. Met vragen konden ze zowel via e-mail als telefonisch terecht. Daarnaast biedt de 

Proeftuin een demonstratiefilmpje, een uitgebreide handleiding en een beknopte handleiding. 

Aanvullend zijn er in de eerste maanden van het project op een aantal scholen en bij SLO 

Utrecht demonstraties georganiseerd en zijn er webinars aangeboden. 

 

Naast deze technische ondersteuning die zich vooral richtte op het gebruik van de applicatie 

zijn docenten vanaf februari 2014 ondersteund door vakinhoudelijk medewerkers van SLO. Zij 

hebben zich gericht op het beantwoorden van vakinhoudelijke vragen, de werving en 

vakspecifieke begeleiding. Samen met de vakinhoudelijke medewerkers en onderwijskundigen 

zijn didactische tips opgesteld om de docent concreet te laten zien op welke manier hij de 

Proeftuin kan gebruiken in het onderwijs. Deze tips zijn geplaatst op de website en 

gecommuniceerd in de maandelijkse nieuwsbrief. Het doel van deze tips is om de docenten te 

laten zien dat de Proeftuin veel meer mogelijkheden biedt dan alleen het oefenen met 

eindexamens en hierdoor het gebruik te verhogen.  

 

Twee voorbeelden van didactische tips
14

: 

 

Start met een nulmeting 

Start in de Proeftuin met een 'nulmeting' om te (laten) zien waar jouw leerlingen staan. 

Laat de leerlingen allemaal hetzelfde examen oefenen (op papier of in de Proeftuin) en 

analyseer de scores. Waar liggen problemen? Waar en aan wie moet je extra 

ondersteuning bieden? 

 

Geef de leerling een actieve rol 

Heb je met de leerlingen een hoofdstuk of examen geoefend? Bekijk in je analyse en 

maak groepjes van leerlingen die bepaalde onderdelen wel of niet goed beheersen. 

Laat de leerlingen elkaar deze onderdelen uitleggen. De leerlingen snappen de 

problemen van hun klasgenoot vaak goed en door het uit te leggen leren ze zelf ook! 

 

Op dezelfde wijze is gedurende het project ook nog ander ondersteunend materiaal met 

docenten gedeeld, waaronder 'Veelgestelde vragen', format oefenplan voor de leerling, en een 

stappenplan voor leerling en docent (zie ook figuur 10). 

 

 
14

 De huidige lijst met didactische tips is te vinden via http://proeftuinexamens.slo.nl/didactische/ 

http://proeftuinexamens.slo.nl/didactische/
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5. Flankerend onderzoek Proeftuin 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de opzet en de resultaten van het flankerend onderzoek rondom de 

Proeftuin beschreven. 

 

5.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek naar de Proeftuin richtte zich op de ervaringen van de docenten en leerlingen 

met de verschillende mogelijkheden die de applicatie biedt: het gebruik van de Proeftuin als 

evaluatie-instrument voor de docenten en als diagnostisch instrument voor de leerlingen. 

Daarnaast is onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de Proeftuin in het kader van 

gepersonaliseerd en adaptief leren. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 

1. Voldoen de kernprogramma's in hun huidige vorm om adaptief, gepersonaliseerd leren te 

ondersteunen? 

2. Zijn de inhoudelijke koppelingen die worden gemaakt voldoende uitgewerkt en kwalitatief 

voldoende om adaptief leren mogelijk te maken? 

3. Worden docenten door dit systeem daadwerkelijk ondersteund om hun leerlingen 'op maat' 

te ondersteunen? 

4. Worden leerlingen door dit systeem meer ondersteund bij het behalen van goede 

leerresultaten? 

 

Om de vragen te beantwoorden was het wenselijk om een breed beeld te krijgen van de 

verwachtingen en ervaringen van docenten en leerlingen en om meer inzicht te krijgen in de 

manier waarop de Proeftuin in het onderwijs werd ingezet. Het onderzoek bestond daarom uit 

twee delen: in een kwantitatief onderzoek werd een vragenlijst onder docenten uitgezet en in 

een meer kwalitatieve aanpak werd het gebruik van de Proeftuin onderzocht door het uitvoeren 

van focusgroepinterviews met docenten en leerlingen en werd een aantal lessen bezocht waar 

de Proeftuin werd ingezet. 

 

5.2 Instrumenten 

Er zijn verschillende instrumenten gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden:  

 een vragenlijst voor docenten; 

 een focusgroepinterview met docenten en leerlingen die de Proeftuin veel hebben gebruikt; 

 een focusgroepinterview met aanbieders van leermateriaal in de Proeftuin; 

 interviews met docenten die de Proeftuin weinig hebben gebruikt. 

 

5.2.1 Vragenlijst voor docenten 

De vragenlijst voor docenten bestaat uit vier delen: 

1. Het eerste deel wordt door alle docenten ingevuld en bestaat uit een aantal 

achtergrondvragen (naam, school, geslacht, werkervaring, etc.) en een aantal items over 

ICT-vaardigheden. De ICT-vaardigheden worden afgeleid van de TPACK-NL
15

vragenlijst, 

die de zelf ingeschatte kennis van leraren op het gebied van ICT-integratie in het onderwijs 

meet. De TPACK-NL vragenlijst is gebaseerd op de Amerikaanse TPACK Survey, die 

vertaald is naar het Nederlands en daar waar nodig aangepast aan de Nederlandse 

 
15

 www.tpack.nl 

http://www.tpack.nl/


 

 32 

context. Uit de TPACK-NL vragenlijst worden alleen de "TPACK Core-vragen" gebruikt: de 

vragen die een directe link hebben met de T uit het TPACK model. 

2. Het tweede deel bevat items over verwachtingen (voormeting) en ervaringen (nameting) 

rondom de mogelijkheden die de koppeling tussen de kernprogramma's, de opgaven uit het 

CSE, de TIA-resultaten, de resultaten op de oefenopgaven en de leerstof uit de diverse 

methoden biedt voor docenten. 

3. Het derde deel bevat items over de mate waarin docenten aangeven dat leerlingen het 

diagnostisch instrument kunnen gebruiken en de mate waarin de leerlingen zelfstandig met 

de resultaten van het instrument aan de slag kunnen. 

4. Het vierde deel bevat items over de mogelijkheden die een (adaptief) leersysteem kan 

bieden voor gepersonaliseerd en adaptief onderwijs. 

Daarnaast zijn in de nameting vragen gesteld over de mate van en de wijze waarop de 

docenten de Proeftuin hebben gebruikt. Hierover zijn in de voormeting geen vragen gesteld 

omdat hierover moeilijk een verwachting kon worden uitgesproken. De vragenlijst is digitaal 

verspreid en is gebruikt als voor- en nameting. Bij de voormeting richtte de vragenlijst zich op de 

verwachtingen en tijdens de nameting op de ervaringen van de docenten. Daarbij werden 

zoveel mogelijk dezelfde items gebruikt. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is geanalyseerd 

op basis van de voormeting, in onderstaande tabel 2 is de betrouwbaarheid van de 

afzonderlijke onderdelen van de vragenlijst te vinden. 

 

Tabel 2. Betrouwbaarheid vragenlijst docenten 

 Aantal items Betrouwbaarheid  

(Cronbach's α)
16

 

ICT-vaardigheden   

TK 7 .86 

TCK 5 .82 

TPK 5 .82 

TPCK 6 .90 

Proeftuin voor docenten 13 .91 

Proeftuin voor leerlingen 5 .75 

Proeftuin en gepersonaliseerd leren 6 .75 

totaal 47 .93 

 

5.2.2 Focusgroepinterviews 

Voor het ontwikkelen van een betere begripsvorming van de ervaringen van de docenten en 

leerlingen is gekozen voor een focusgroep interview, waar de groepsdynamiek voor inhoudelijk 

sterkere uitkomsten zorgt. De nadruk ligt op inzichten, antwoorden en meningen. Het is geen 

discussie of gericht op een consensus, maar door de interactie levert het meer informatie op 

dan een een op een interview (Gibson, 2007; Krueger, 1994; Steward, 1990). Het 

focusgroepinterview geeft ruimte om opvallende resultaten uit het vragenlijstonderzoek nader te 

onderzoeken en om docenten en leerlingen de ruimte te geven om ervaringen die niet in de 

vragenlijst naar voren kwamen te benoemen.  

 

Focusgroepinterview met docenten en leerlingen 

De duur van de focusgroepinterviews met docenten en leerlingen die al enige ervaringen 

hadden met de Proeftuin was ongeveer een uur. Hoewel dit focusgroepinterview een open 

karakter had zijn er voor de bijeenkomsten gespreksrichtlijnen opgesteld. Elk interview had 

 
16

 De Vellis (2003) hanteert bij Cronbach’s α: lager dan 0,6 is onacceptabel; tussen 0,6 en 0,65 is 

onwenselijk; tussen 0,65 en 0,70 is minimaal acceptabel; groter dan 0,70 is acceptabel en hoger dan 0,80 is 

zeer goed. 
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daardoor dezelfde structuur en ging minimaal in op a) het benoemen van positieve en negatieve 

punten van de Proeftuin, b) usability (Is het makkelijk te leren en effectief te gebruiken) en c) 

user experience (is het prettig om te gebruiken). Ter afsluiting is elke deelnemer gevraagd naar 

het meest belangrijke punt uit het gesprek om mee te geven aan de 

onderzoekers/ontwikkelaars. De resultaten uit de focusgroepinterviews, tezamen met de andere 

verzamelde feedback van docenten, worden hieronder gebruikt ter illustratie van de resultaten 

uit de vragenlijsten. 

 

Focusgroepinterview met aanbieders van leermateriaal 

Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de aanbieders van de leermaterialen en met de 

partners van het project. Tijdens deze bijeenkomsten werden doelgerichte vragen gesteld over 

de toegevoegde waarde van de kernprogramma's en de Proeftuin. De resultaten uit deze 

focusgroepinterviews, tezamen met de andere verzamelde feedback van docenten, worden 

gebruikt ter inspiratie op het mogelijke vervolg van de Proeftuin (zie hoofdstuk 6). 

 

5.2.3 Interviews met docenten die de Proeftuin weinig hebben gebruikt 

Om meer zicht te krijgen op de achterliggende redenen van docenten om de Proeftuin niet of 

weinig te gebruiken is deze groep specifiek benaderd. Hierbij zijn een aantal specifieke vragen 

gesteld zoals: 'Waarom heeft u de leerlingen geen scores laten in vullen?', 'Wat zou er anders 

moeten om de Proeftuin wel te gebruiken?' en 'Wat vindt u van het idee achter de Proeftuin?'. 

Met een aantal docenten zijn deze vragen in een telefonisch interview besproken, daarnaast 

zijn er via de mail ook veel reacties rondom deze vragen binnengekomen. 

 

5.3 Respondenten 

De respondenten voor het vragenlijstonderzoek zijn de docenten die de Proeftuin gebruiken. 

Daarnaast is in de focusgroepinterviews gesproken met docenten en leerlingen. 

Tot aan de sluiting van het onderzoek (begin juni 2014) hadden 551 docenten zich aangemeld 

voor de Proeftuin. Deze docenten komen van ongeveer 260 scholen verdeeld over het land. De 

docenten hebben in veel gevallen met meerdere klassen of meerdere vakken (bijvoorbeeld 

M&O en economie) meegedaan. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de deelnemende 

docenten per vak en van het aantal klassen dat per vak mee heeft gedaan. 

 

Tabel 3. Deelnemende docenten PLD3 

Vakken Aantal 

docenten 

Aantal 

klassen 

Aantal 

leerlingen 

Aardrijkskunde 80 92 385 

Biologie 78 101 414 

Economie 136 166 1190 

Engels 54 61 262 

Management en organisatie 38 61 253 

Natuurkunde 44 54 172 

Scheikunde 61 77 217 

Wiskunde 60 70 197 

Totaal 551 684 3090 

 

Van de 551 docenten hebben 532 de voormeting ingevuld en 182 de nameting. Dit is een 

respons van respectievelijk 97% en 33%. 
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De ICT-vaardigheden van de docenten zijn gemeten voordat zij met de Proeftuin aan de slag 

gingen op basis van de T-gerelateerde vragen uit de TPACK-NL vragenlijst: 

 Technological Knowledge (TK, basisvaardigheden ICT); 

 Technological Content Knowledge (TCK, combinatie van ICT en inhoud); 

 Technological Pedagogical Knowledge (TPK, combinatie van ICT en didactiek); 

 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK, combinatie van ICT, didactiek en 

inhoud). 

 

Elke vraag in de vragenlijst kon worden gescoord op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 = volledig 

oneens en 5 = volledig eens. De vragen zijn zo opgesteld dat een hoge score ook een hoge zelf 

ingeschatte score betekent. Tabel 4 laat de gemiddelde scores op de voor- en nameting zien. 

 

Tabel 4. Gemiddelde scores ICT-vaardigheden docenten PLD3 

 

ICT-aspect 

gemiddelde score 

(standaard deviatie) 

 

TK 3,6 (,68) 

TCK 3,6 (,81) 

TPK 3,5 (,63) 

TPCK 3,5 (,66) 

 

Uit de tabel is te zien dat de docenten zich op alle T-gerelateerde onderdelen van TPACK 

neutraal tot redelijk bekwaam voelen. 
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5.4 Resultaten 
5.4.1 Gebruiksgegevens van de Proeftuin 

Gedurende de opgeschaalde Proeftuin (PLD3) is het gebruik van de Proeftuin zorgvuldig 

gemonitord. Vanuit de back-end van het systeem zijn wekelijkse metingen gedaan die hieronder 

geplaatst zijn in een grafiek. Op het eerste meetpunt,13 februari 2014, waren 57% van de 

aangemaakte accounts geactiveerd en heeft 11% van docenten met hun klas scores ingevoerd. 

Op 21 mei 2014, het laatste meetpunt, waren 81% van de aangemaakte accounts geactiveerd 

en heeft 20% van de docenten met hun klas scores ingevoerd. Ook in figuur 15 is deze stijging 

goed te zien. Naarmate de eindexamens dichterbij kwam werd er steeds meer ingelogd (blauwe 

lijn). De docenten en leerlingen die inlogden hebben tussen begin maart en begin mei steeds 

meer scores ingevoerd (rode lijn). 

 

 

Figuur 15. Grafiek gebruik Proeftuin 20-2-2014 t/m 21-5-2015 

 

Bovenstaande grafiek laat het totaal aantal ingevulde scores zien. Hierbij moet de kanttekening 

worden gemaakt dat een aantal zeer actieve docenten voor veel scores zorgden, maar 

daartegenover ook veel docenten heel weinig scores invoerden. Om een duidelijker beeld te 

krijgen over het gemiddelde gebruik van de Proeftuin in de klas is gekeken naar het aantal 

ingevoerde scores per klas. De aantallen ingevoerde scores per klas steeg duidelijk ook 

naarmate het project vorderde. Op 13 februari had 2,3% van de klassen meer dan 15 scores 

ingevoerd. Naarmate de eindexamens dichterbij kwamen steeg dit percentage naar uiteindelijk 

14%. 

 

Uit het monitoren van de gebruiksgegevens en de feedback die via mail en telefoon is 

verkregen van docenten zijn tijdens het project kunnen een aantal observaties gedaan worden: 

 De activiteit in de Proeftuin heeft zich duidelijk geconcentreerd in de periode begin maart 

tot begin april, de Proeftuin is dus echt ingezet als eindexamentrainer en minder als 

diagnostisch instrument. 

 Leerlingen gaan pas op het laatste moment aan de slag met het oefenen voor de examens. 

 De docenten kregen naarmate het project vorderde het scores invoeren steeds beter door. 

 Er zit een vrij groot verschil in het percentage docenten dat zijn account heeft geactiveerd 

(81%) en het percentage docenten dat scores heeft ingevoerd (20%). Sommige docenten 

hebben alleen hun account geactiveerd en rondgekeken, maar in de gebruikscijfers zijn ook 

docenten te zien die veel inloggen en oefenen met examens, maar geen scores invoeren. 

Het invoeren van scores is voorwaardelijk om de adaptieve functie van het programma te 

gebruiken en maatwerk te realiseren. De verwachting was dat deze percentages dichter bij 
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elkaar zouden liggen of zelfs gelijk zouden zijn. In de vragenlijst en de interviews is hier 

daarom specifiek aandacht besteed aan de redenen voor het niet invoeren van scores. 

 

Om beter vast te stellen wat voor soort gebruik gemaakt is van de Proeftuin is aan docenten die 

de nameting ingevuld hebben gevraagd naar de mate en wijze van gebruik van de Proeftuin. 

Ten eerste is alle docenten gevraagd of, en zo ja hoe, ze gebruik hebben gemaakt van de 

Proeftuin. 179 docenten hebben hierop geantwoord, de resultaten zijn gepresenteerd in tabel 5. 

 

Tabel 5. Resultaten Proeftuin wel of niet gebruik 

Item Frequentie Percentage 

Nee, ik heb er alleen zelf naar gekeken 96 54% 

Ja, geïntroduceerd, maar verantwoordelijkheid 

voor het gebruik lag bij de leerlingen 
9 5% 

Ja, ik heb de Proeftuin ingezet in mijn lessen 13 7% 

Ja, de leerlingen hebben buiten de les 

zelfstandig met de Proeftuin gewerkt 
29 16% 

Ja, ik heb de Proeftuin ingezet in mijn lessen én 

de leerlingen hebben buiten de les 

zelfstandig met de Proeftuin gewerkt 

32 18% 

Totaal 179 100,0% 

 

Van de 182 docenten die de vragenlijst hebben ingevuld hebben er dus 83 daadwerkelijk 

gebruik gemaakt van de Proeftuin. Dit aantal is zodanig dat er wel naar de groep als geheel 

gekeken kan worden, maar de aantallen per vak zijn te laag om in de verdere bespreking van 

de resultaten per vak uitspraken te doen. 

 

Niet- gebruikers 

De docenten die aangaven de Proeftuin niet te hebben gebruikt is gevraagd om hiervoor een 

reden aan te geven. De resultaten zijn gepresenteerd in tabel 6. 

 

Tabel 6. Redenen om de Proeftuin niet te gebruiken (niet-gebruikers) 

Item Frequentie Percentage 

Ik ben er niet aan toegekomen 50 60% 

Er waren technische problemen 7 8% 

De Proeftuin sluit inhoudelijk niet aan bij mijn lesstof 3 4% 

Een andere reden 23 28% 

Totaal 83 100% 

 

De meeste docenten geven als reden aan dat ze er niet aan toegekomen zijn. Ook geven veel 

docenten een andere reden om de Proeftuin niet te gebruikten. De meeste daarvan noemen de 

gebrekkige gebruiksvriendelijkheid als reden. Enkele andere docenten noemen: niet de juiste 

methode beschikbaar, geen toegevoegde waarde en het handmatig in moeten voeren van 

scores als belangrijkste reden. 

 

Uit de interviews met laaggebruikers komt naar voren dat de meeste docenten problemen 

hebben gehad met aanmelden en inloggen of de procedure omslachtig en tijdrovend te vinden. 

Voor een deel van deze docenten vormde dit ook een drempel om niet verder te gaan. Ook 

geven veel docenten aan dat ze er niet aan zijn toegekomen omdat ze te druk waren, of het niet 

in konden passen omdat het goed begeleiden van de leerling in de Proeftuin te veel tijd kostte. 

Waarschijnlijk gaat het ook in de vragenlijst over een combinatie van technische problemen en 

tijd. Veel docenten geven ook aan volgend jaar nogmaals de proeftuin te willen proberen, of al 
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zeker te weten de Proeftuin volgend jaar in te zullen zetten. Ze zouden het dan vanaf het begin 

van het jaar structureel in willen plannen, sommigen zelfs al vanaf havo 4. 

 

Gebruikers 

Ook de docenten die wel gebruik hebben gemaakt is gevraagd naar de gebruiksvriendelijkheid 

van de Proeftuin, waarbij geantwoord kon worden op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 = volledig 

oneens en 5 = volledig eens, zie tabel 7 voor de resultaten. 

 

Tabel 7. Gebruiksvriendelijkheid van de Proeftuin 

Item gemiddelde score 

(standaarddeviatie) 

De Proeftuin is gebruiksvriendelijk 2,4 (,99) 

Ik kan de gewenste leerlingresultaten uit de Proeftuin 

halen 
3,1 (,98) 

 

Uit de tabel is te zien dat de docenten gemiddeld genomen niet erg positief zijn over de 

gebruiksvriendelijkheid van de Proeftuin, maar ook dat de meningen daarover sterk verdeeld 

zijn. De docenten antwoorden gemiddeld genomen neutraal op de vraag of zij de gewenste 

leerlingresultaten uit de Proeftuin kunnen halen, maar ook daar zijn de meningen verdeeld en 

lopen uiteen van oneens tot eens. De gebruiksvriendelijk kwam ook duidelijk naar voren in de 

focusgroepen. Hoewel de ondervraagde docenten en leerlingen wel positief zijn over de 

eenvoudige vormgeving van de Proeftuin geven zij ook aan dat het wel moeite kostte om 1) in 

de Proeftuin te komen en 2) hun weg in de Proeftuin te vinden. Dit blijkt vooral te maken te 

hebben met de omslachtige aanmeld en inlogprocedure, het handmatig moeten invoeren van 

de scores en het te grote aantal aan functies en keuzes (tabbladen). 

 

De docenten die de Proeftuin hebben gebruikt is ook gevraagd naar de wijze en frequentie van 

het gebruik, hun voorkeuren en hun ervaringen. 82 docenten hebben hier antwoord op 

gegeven, zie tabel 8. 

 

Tabel 8. Mate van gebruik in de klas docenten (gebruikers) 

 Frequentie Percentage 

Frequentie gebruik   

1 á 2 keer 40 49% 

3 keer of vaker 42 51% 

totaal 82 100,0% 

Invoeren scores   

Heb ik zelf gedaan 4 5% 

Hebben de leerlingen zelf gedaan 38 46% 

Hebben we niet gedaan 40 49% 

totaal 82 100,0% 

Gekozen uitgangspunt   

De lesmethode 57 70% 

Het kernprogramma 25 30% 

totaal 82 100,0% 

 

Uit de vragenlijst blijkt dat ongeveer de helft van de docenten de Proeftuin drie keer of vaker 

heeft gebruikt. Uit de interviews blijkt dat de docenten in de meeste gevallen centraal met de 

leerlingen ingelogd en gewerkt, en later nog een keer of vaker in de les met de Proeftuin 

gewerkt. Verder hebben de docenten de verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf gelaten. In 

enkele gevallen is de Proeftuin structureel ingezet. Een paar leerlingen geven aan het prettig te 

vinden dat ze ook thuis met de Proeftuin kunnen werken en hebben dit ook gedaan. De meeste 
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docenten hebben de Proeftuin gebruikt als examentrainer. Ook de leerlingen hebben de 

Proeftuin vooral gezien als examentrainer om de stof te oefenen. Het was de leerlingen wel 

duidelijk wat het doel was van de Proeftuin, namelijk het zicht krijgen op de sterke en zwakke 

punten. 

 

Ongeveer de helft van de docenten geeft aan geen scores ingevuld te hebben. De meeste 

docenten die meewerkten aan de focusgroepsinterviews hebben de scores wel ingevoerd, 

enkele docenten geven aan dat dit ze niet is gelukt of dat ze nog niet zo ver gekomen zijn. 

Docenten hebben hoge verwachtingen hierover, maar geven ook aan dat het invoeren van de 

scores omslachtig en lastig is omdat het handmatig moet op een andere site dan het oefenen 

van de examens. De meeste docenten hebben de leerlingen zelf scores laten invoeren, enkele 

docenten hebben dit voor hen gedaan. Een aantal docenten geeft aan dat de leerlingen echt 

moesten worden aangespoord om scores in te voeren, omdat zij dit niet uit zichzelf doen. Een 

paar docenten hebben, om hun leerlingen te motiveren, bonuspunten gegeven voor het werken 

met de Proeftuin of hebben vragen uit de Proeftuin opgenomen in het SE. Leerlingen zelf geven 

aan dat ze niet goed konden vinden waar ze de scores in konden voeren en hun resultaten niet 

altijd goed terug te konden vinden. Daarnaast vonden ze het scores handmatig invoeren ook 

veel werk. 

 

Ondanks dat uit tabel 7 blijkt dat de docenten de gewenste leerlingresultaten niet voldoende uit 

de Proeftuin kunnen halen zijn zij wel enthousiast over de rapportage in de vorm van smileys. 

Zowel de docenten als de leerlingen vinden de smileys leuk en gebruiksvriendelijk en vinden dat 

deze snel en overzichtelijk laten zien hoe een leerling ervoor staat.  

 

Wel worden in de interviews ook een aantal nadelen van de smileys genoemd. Sommige 

docenten en leerlingen noemen de smileys lastig te interpreteren. Daarnaast bieden ze een vrij 

grove verdeling (groen of rood) waardoor de resultaten volgens sommigen niet specifiek genoeg 

worden weergeven. Leerlingen zouden daarom ook graag een cijfer willen zien. 

 

De smileys laten een vergelijking zien met de andere leerlingen van de klas en met het 

landelijke gemiddelde. Deze vergelijking tussen de scores van de leerlingen is niet voor alle 

docenten en leerlingen bruikbaar. De vergelijking met de klas heeft alleen zin wanneer veel 

leerlingen de vraag hebben gemaakt, in de praktijk is dit niet altijd het geval. Bovendien vinden 

niet alle leerlingen het prettig om zichzelf te vergelijken met andere leerlingen. De vergelijking 

met het landelijke gemiddelde vinden bijna alle docenten wel prettig. Een aantal leerlingen zegt 

de vergelijking met het landelijke gemiddelde te gebruiken als een geruststelling en als indicatie 

voor de moeilijkheid van de vraag. 

 

Interessant is dat uit de vragenlijst blijkt dat bijna een derde van de docenten die de Proeftuin 

gebruikt hebben het SLO-kernprogramma gebruikt als leidraad in de Proeftuin. De andere 

docenten hebben daarvoor de lesmethode die zij ook in de klas gebruiken genomen als 

uitgangspunt. De docenten die de kernprogramma's hebben gebruikt geven aan dat het 

kernprogramma bruikbaar was om koppelingen te maken tussen onderwerpen en 

examenvragen, als leerlijn, als leidraad bij scheiding van CE en SE en als duidelijk overzicht 

van het examenprogramma. In de interviews gaf een aantal docenten aan het prettig te vinden 

dat ze zo het eindexamenprogramma en de leerlijn aan hun leerlingen kunnen laten zien.  

 
  



 

 39 

Navigatie in de Proeftuin 

Aan de docenten die de Proeftuin gebruikt hebben is in de vragenlijst gevraagd welke tabbladen 

uit de Proeftuin zij het meest gebruiken. De navigatie in de applicatie bestaat uit zeven 

tabbladen zoals is te zien in figuur 16. 

 

 

Figuur 16. Navigatie Proeftuin 

 

Docenten konden afzonderlijke tabbladen noemen, voor de analyse hebben we de tabbladen 

gecategoriseerd op basis van de drie overkoepelende categorieën Methodeoverzicht, 

Resultaten en Invoeren. De resultaten zijn te zien in tabel 9. 

 

Tabel 9. Voorkeur docenten tabbladen Proeftuin 

 TabbladEersteKeuze TabbladTweedeKeuze TabbladDerdeKeuze 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Methode-

overzicht 

16 19% 13 16% 20 24% 

Resultaten 52 63% 48 58% 39 47% 

Invoeren 10 12% 15 18% 13 16% 

Totaal 78 94% 76 92% 72 87% 

Missing- 

System 

5 6% 7 8% 11 13% 

Totaal 83 100% 83 100% 83 100% 

 

Als eerste, tweede en derde voorkeur worden met name tabbladen uit de Resultaten-groep 

genoemd, wat zou kunnen betekenen dat de Proeftuin vooral als examentrainer is ingezet. 

Leerlingen oefenen vooral met hele eindexamens of met specifieke vragen/onderwerpen die de 

docent opgeeft. Leerlingen die echt goed bezig zijn geweest met de Proeftuin hebben ook 

geoefend met specifieke vragen die ze nog niet goed beheersen. Vanuit het 

hoofdstuk/paragraaf is minder geoefend. 

 

Ondersteuning 

Om docenten te ondersteunen in het gebruik van de Proeftuin zijn er verschillende 

ondersteunende bronnen aangereikt. Alle docenten (gebruikers en niet-gebruikers) zijn 

gevraagd of en zo ja, welke, vormen van ondersteuning zij hebben gebruikt die aangeboden is 

tijdens het project, zoals de helpdesk van Kennisnet, het instructiefilmpje, de handleiding of een 

demonstratie op school. De meeste docenten geven aan geen gebruik te hebben gemaakt van 

ondersteuning. Ook de leerlingen hebben weinig gebruik gemaakt van de handleiding of het 

filmpje. In de interviews werd duidelijk dat als gevolgd daarvan veel docenten en leerlingen 

uiteindelijk onvoldoende op de hoogte waren van de verschillende mogelijkheden die de 

applicatie bood. 

 

De resultaten uit de volgende paragrafen moeten in het licht van de mate en manier van 

gebruikt van de Proeftuin worden beschouwd. 
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5.4.2 De Proeftuin als instrument voor docenten 

De vragenlijst bevatte onder andere items die vragen naar de verwachtingen (voormeting) en 

ervaringen (nameting) met betrekking tot de mogelijkheden die de koppeling tussen de 

verschillende bronnen biedt om de Proeftuin door docenten te gebruiken als evaluatie-

instrument voor het onderwijs in de bovenbouw. Hiertoe zijn vragen gesteld over de 

bruikbaarheid van de kernprogramma's en de applicatie zelf. 

De gesloten vragen met betrekking tot de bruikbaarheid van de kernprogramma's en de 

applicatie konden gescoord worden op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 = volledig oneens en 5 = 

volledig eens. In tabel 10 zijn de gemiddelde scores per vraag weergegeven. 

 

Tabel 10. Proeftuin als instrument voor docenten 

 Verwachting 

(voormeting) 

Ervaring 

(nameting) 

item gemiddelde score 

(standaarddeviatie) 

Het SLO kernprogramma is van voldoende kwaliteit 4,0 (,57) 3,8 (,62) 

De begrippen en termen zoals beschreven in het SLO 

kernprogramma zijn herkenbaar 

4,0 (,58) 3,8 (,64) 

De begrippen en termen zoals beschreven in het SLO 

kernprogramma zijn specifiek en concreet genoeg 

4,0 (,62) 3,7 (,69) 

De proeftuin geeft voldoende zicht op de onderdelen waar 

leerlingen goed en minder goed op hebben gescoord 

4,0 (,61) 3,1 (,88) 

De Proeftuin biedt mij voldoende ondersteuning om leerlingen 

aanwijzingen te geven om gerichter te oefenen op 

bepaalde onderdelen of specifieke vaardigheden uit het 

examenprogramma 

4,1 (,61) 3,4 (,97) 

De Proeftuin is bruikbaar bij het realiseren van maatwerk 4,0 (,61) 3,6 (,95) 

De Proeftuin is bruikbaar om mijn eigen onderwijs te 

evalueren 

3,9 (,63) 3,2 (,95) 

totaal 4,0 (,58) 3,5 (,81) 

 

Zoals in de tabel te zien is zijn de antwoorden op de nameting lager gescoord dan op de 

voormeting. Het gaat hierbij met name om a) de ervaringen met betrekking tot het hebben van 

voldoende zicht op de onderdelen waar leerlingen goed en minder goed op hebben gescoord, 

b) het krijgen van ondersteuning om leerlingen aanwijzingen te geven om gerichter te oefenen 

en c) het gebruiken van de Proeftuin om het eigen onderwijs te evalueren lager scoren dan de 

verwachtingen vooraf. 

 

Ook in de focusgroepinterviews met zowel hoog- als laaggebruikers is te merken dat docenten 

en leerlingen positief zijn over het idee achter en de mogelijkheden van de Proeftuin maar dat 

ze de lage gebruiksvriendelijkheid als drempel hebben ervaren. Leerlingen noemen de Proeftuin 

'best ingewikkeld'. Doordat het lang duurt om in de Proeftuin te komen en de weg in de 

Proeftuin te vinden zijn docenten en leerlingen afgehaakt en zijn ze niet toegekomen aan de 

functies die de hierboven genoemde verwachte resultaten zouden kunnen opleveren. 

Leerlingen hadden ook graag iets meer sturing gehad door het programma, bijvoorbeeld door 

een pop-up om bepaalde functies toe te lichten. De docenten en leerlingen waren nu niet op de 

hoogte van alle functies die het programma bood omdat de applicatie niet intuïtief in gebruik is 

en de handleiding en het filmpje de gebruikers niet voldoende ondersteuning bood. Een 

geïnterviewde leerling vond het jammer dat ze niet op de hoogte was van deze functies omdat 

het haar zeker had geholpen bij de voorbereiding voor haar examen. 
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Naast de gebruiksvriendelijkheid zijn er vanuit de interviews met de docenten bij een aantal 

vakken wel opvallende punten te noemen die ook mogelijk invloed zouden kunnen hebben op 

het gebruik van de Proeftuin door docenten. 

 Bij het vak M&O waren er technische problemen op de oefensite waardoor leerlingen niet 

op de juiste vraag terecht kwamen en daarnaast de bronnen niet goed konden openen. 

 Bij zowel M&O als aardrijkskunde bood de gekozen oefenwebsite bovendien niet de 

mogelijkheid om te oefenen met hele examens, maar kon alleen geoefend worden vanuit 

de onderwerpen uit het kernprogramma of vanuit de lesmethode. 

 Bij de bètavakken ontstond er een probleem voor havo 5 met de koppeling naar de 

lesmethode, omdat in de Proeftuin gebruikt wordt gemaakt van het nieuwe 

examenprogramma en lesmethodes die werken met het nieuwe examenprogramma. De 

leerlingen die nu in havo 5 zitten maken gebruik van lesmethodes met het oude 

examenprogramma. Voor deze leerlingen was niet de juiste versie van de lesmethode 

beschikbaar waardoor zij geen gebruik hebben kunnen maken van de koppeling naar de 

lesmethode. In sommige gevallen hebben docenten toch de nieuwe versie van de 

lesmethode gebruikt waardoor de koppelingen niet klopten. 

 

5.4.3 De Proeftuin als instrument voor leerlingen 

Het volgende deel van de vragenlijst omvatte items over de mate waarin docenten verwachten 

dat leerlingen de Proeftuin als diagnostisch instrument kunnen gebruiken en de mate waarin de 

leerlingen zelfstandig met de resultaten van het instrument aan de slag kunnen. Dit is gemeten 

aan de hand van vijf vragen. De vragen konden gescoord worden op een vijfpuntsschaal, 

waarbij 1 = volledig oneens en 5 = volledig eens. In tabel 11 zijn de gemiddelde scores per 

vraag weergegeven: 

 

Tabel 11. Verwachtingen docenten PLD3 m.b.t. gebruik en zelfstandig werken leerlingen 

 Verwachting 

(voormeting) 

Ervaring 

(nameting) 

item  gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Mijn leerlingen hebben voldoende ICT-vaardigheden om 

met de Proeftuin te werken 

3,9 (,58) 3,5 (,84) 

Mijn leerlingen krijgen voldoende zicht op de onderdelen 

waar zij goed en minder goed hebben gescoord 

4,0 (,55) 3,4 (,85) 

Mijn leerlingen krijgen een gedetailleerde indruk van de 

mate waarin ze op koers liggen voor hun eindexamen 

4,0 (,58) 3,1 (,84) 

Mijn leerlingen kunnen zelfstandig hun eigen resultaten 

afzetten tegen de ‘benchmark’ van leerlingen die die 

opgaven eerder hebben gemaakt 

3,8 (,63) 3,2 (,90) 

Mijn leerlingen kunnen op basis van de gegevens 

zelfstandig gericht oefenen op bepaalde onderdelen of 

vaardigheden 

3,9 (,63) 3,5 (,83) 

totaal 4,0 (,58) 3,3 (,85) 

 

Zoals in de tabel te zien is zijn de antwoorden op de nameting lager gescoord dan op de 

voormeting. In de interviews komt naar voren dat leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen 

ICT-vaardigheden. Ook de docenten geven aan dat leerlingen over het algemeen heel handig 

zijn met applicaties en programma's. Verder blijkt uit de interviews dat de leerlingen zelf wel de 

indruk hebben dat zij een beeld hebben van de vakkennis en vaardigheden die zij nodig hebben 

voor hun eindexamen. Veel leerlingen geven aan dat de Proeftuin ze hierbij helpt doordat het 

laat zien welke onderwerpen er in het eindexamen naar voren komen.  

 



 

 42 

Uit de focusgroepinterviews blijkt dat de docent een belangrijke rol speelt bij het gebruik van de 

Proeftuin door de leerling. De docent is nodig voor het aansporen en het motiveren, om extra 

uitleg te bieden en specifieke vragen te beantwoorden, de antwoorden te bespreken en te 

helpen bij het geven van het juiste aantal punten. Leerlingen vinden het fijn dat ze zelf de 

vragen kunnen nakijken, maar omdat het modelantwoord hen niet altijd 'verder helpt' zien ze 

niet waarom ze iets fout hebben gedaan. Toch hebben veel docenten hun leerlingen zelfstandig 

laten werken met de Proeftuin, dit is een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de 

verwachtingen en ervaringen in bovenstaande tabel. Volgens de leerlingen zou de Proeftuin 

eenvoudiger moeten zijn om er goed zelfstandig mee te kunnen werken.  

 

5.4.4 De Proeftuin voor gepersonaliseerd leren 

De verwachtingen met betrekking tot gepersonaliseerd leren en het gebruik van adaptieve 

leersystemen is gemeten aan de hand van vragen die gescoord worden op een vijfpuntsschaal, 

waarbij 1 = volledig oneens en 5 = volledig eens. In tabel 12 zijn de gemiddelde scores per 

vraag weergegeven 

 

Tabel 12. Verwachtingen docenten PLD3 m.b.t. adaptieve leersystemen 

 Voormeting Nameting 

item gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Ik wil mijn onderwijs meer adaptief en 

gepersonaliseerd aanbieden 

3,8 (,72) 4,1 (,74) 

Ik ga mijn meer adaptief en gepersonaliseerd 

aanbieden 

3,6 (,68) 3,6 (,77) 

totaal 3,7 (,70) 3,9 (,76) 

 

Docenten denken over het algemeen positief over het idee om het eigen onderwijs adaptief en 

gepersonaliseerd aan te bieden. Zij zijn neutraal tot positief in hun antwoord op de vraag of zij 

dit ook daadwerkelijk gaan doen. Vanuit de interviews bleek dat de leerlingen minder 

overtuigend positief zijn over gepersonaliseerd leren. Zij willen wel graag een systeem waarin 

ze hun leerprestaties kunnen inzien, maar willen niet per se dat de lessen of de leermaterialen 

aangepast worden op individuele leerprestaties. 

 

5.4.5 Meerwaarde van de Proeftuin 

Tijdens de nameting is een aantal vragen gesteld met betrekking tot de meerwaarde van de 

Proeftuin voor docenten. 128 docenten hebben deze vraag beantwoord (zie tabel 13). 

 

Tabel 13. Meerwaarde van de Proeftuin volgens docenten 

Item Frequentie Percentage 

Heeft de Proeftuin meerwaarde voor uw onderwijs?   

nee 

weet ik nog niet 

ja, mits 

ja 

11 

18 

23 

76 

9% 

14% 

18% 

59% 

totaal 128 100% 

 

Uit de tabel blijkt dat ruim de helft van de docenten de Proeftuin als meerwaarde voor het 

onderwijs ziet. Een additionele 18% van de docenten geeft aan dat de Proeftuin een 

meerwaarde kan hebben mits er een aantal aspecten verbeterd worden. Deze aspecten hebben 

over het algemeen te maken met de gebruiksvriendelijkheid (problemen met inloggen, 

handmatig invoeren van scores, te veel keuzes in de tabbladen) en het niet matchen van het 

oude en nieuwe examenprogramma. Docenten gaven ook verbetersuggesties, zoals het 
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toevoegen van feedback, toevoegen van een functie om met leerlingen te kunnen 

communiceren, een makkelijk overzicht van de hele klas kunnen krijgen in plaats van per 

leerling en leerlingen zichzelf laten aanmelden. Daarnaast werd de suggestie gedaan om meer 

open content toe te voegen en de docenten toch meer introductie/voorlichting te geven. 

 

Tot slot hebben we de docenten gevraagd dat als de Proeftuin komend schooljaar beschikbaar 

zou zijn, op welke manier zij deze dan in zouden willen zetten. 165 docenten hebben op deze 

vraag geantwoord (zie tabel 14). 

 

Tabel 14. De Proeftuin volgend schooljaar 

item Frequentie Percentage 

Op welke manier zou u de Proeftuin volgend jaar in willen zetten?   

niet 

als examentrainer 

vanaf het begin van het schooljaar als diagnostisch instrument 

examentrainer en diagnostisch instrument 

7 

69 

73 

16 

4% 

42% 

44% 

10% 

totaal 165 100% 

 

Slechts zeven van de 165 docenten zou de Proeftuin niet opnieuw willen gebruiken, de andere 

docenten willen de proeftuin als examentrainer of als diagnostisch instrument gebruiken. 

 

5.5 De Proeftuin en de rol van aanbieders van leermaterialen 

Naast de docenten en de leerlingen is ook de aanbieders van (open) leermaterialen gevraagd 

om te participeren in een focusgroepinterview dat eind april 2014 plaatsvond. Aan hen is 

gevraagd wat de toegevoegde waarde van de Proeftuin is voor het onderwijs en voor henzelf 

als ontwikkelaas van leermateriaal en hoe zij aankijken tegen de openheid van de data en de 

beschikbaarheid van de Proeftuin in de toekomst. 

 

Volgens de aanbieders biedt de Proeftuin leerlingen een overzicht en structuur en laat het zien 

welke onderwerpen vaak terugkomen in eindexamens. De aanbieders geven aan dat de 

Proeftuin leerlingen vooral ondersteunt bij de voorbereiding op de eindexamens, maar dat zij 

ook mogelijkheden zien om de Proeftuin vanaf lagere klassen in te zetten ten behoeve van 

gepersonaliseerd leren. Een van de aanbieders van open leermateriaal voegt nog toe dat de 

Proeftuin meer waarde zou krijgen als de docent meer wordt ondersteund, door meer tools 

zoals stappenplannen te bieden. Volgens de aanbieders is de toegevoegde waarde van de 

Proeftuin voor henzelf dat het past bij het concept waar veel aanbieders/onderwijs nu mee bezig 

zijn: de leerling op maat materialen aanreiken en ze gericht verder laten oefenen. De Proeftuin 

zou nog meer waarde kunnen bieden wanneer de leerling echt op maat studieadvies krijgt. 

 

De aanbieders van open leermateriaal vinden het geen probleem als alle data open 

beschikbaar zijn. Voor de uitgevers is ligt dit iets anders: het kernprogramma, de 

eindexamenopgaven en de psychometrische gegevens zijn volgens hen open data, de 

inhoudsopgave van de lesmethode is dat niet. Hierdoor gaat de Proeftuin een stap verder dan 

voorheen het geval was bij andere producten. Toch geven de meeste aanbieders aan dat ze 

het jammer zouden vinden wanneer de Proeftuin straks eventueel niet meer beschikbaar zou 

zijn, omdat er door alle partijen veel tijd in is gestoken en het goede mogelijkheden biedt voor 

gepersonaliseerd leren. De aanbieders geven aan dat ze in de toekomst gebruik zouden willen 

maken van de datalaag van de Proeftuin, waarbij ze wellicht een eigen applicatielaag kunnen 

aanbieden aan hun gebruikers. De ontwikkeling van een eigen applicatielaag vergt echter tijd. 

Aanbieders vinden het wenselijk dat de Proeftuin beschikbaar totdat zij zelf een applicatielaag 

hebben ontwikkeld. 
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5.6 Conclusie 

De interesse in de Proeftuin was groot, 551 docenten hebben zich ingeschreven voor deelname 

aan het project en 3090 leerlingen hebben met de Proeftuin gewerkt. De onderzoeksresultaten 

zijn verzameld door middel van vragenlijsten en interviews met docenten en leerlingen. 

Daarnaast is gekeken naar de gebruikscijfers en e-mailcommunicatie met individuele docenten. 

De meeste informatie is te halen uit de resultaten van de vragenlijst, ondersteund met resultaten 

uit de interviews. Van de 551 docenten die zich hadden ingeschreven voor deelname aan de 

Proeftuin hebben 182 docenten de vragenlijst voor de nameting ingevuld. Van deze docenten 

heeft 41% de Proeftuin ingezet in het onderwijs, waarvan ongeveer de helft de Proeftuin ook 

meerdere keren (drie keer of vaker) in de les heeft ingezet. Daarbij heeft ook 51% van de 

docenten die de Proeftuin hebben gebruikt scores ingevoerd of in laten voeren door hun 

leerlingen. 

 

Kijkend naar de oorspronkelijke onderzoeksvragen van het project dan kunnen we het volgende 

concluderen: 

 

1. Voldoen de kernprogramma's in hun huidige vorm om adaptief, gepersonaliseerd 

leren te ondersteunen? 

De kernprogramma’s en de technologie van linked open data zoals toegepast in het 

OnderwijsBegrippenKader is een goede combinatie om vormen van gepersonaliseerd leren 

mogelijk te maken. Het is mogelijk gebleken om leermaterialen inhoudelijk en technisch 

succesvol te metadateren met behulp van de kernprogramma’s. Verwijzingen vanuit 

leermaterialen naar examenvragen werden door de gebruikers als juist en zinvol ervaren. 

Hetzelfde geldt voor de grote hoeveelheden eindexamenvragen die in het kader van het project 

zijn gemetadateerd. Deze metadatering wordt ook door de leveranciers van online 

examentraining en andere ketenpartijen zeer gewaardeerd. De docenten vinden de 

kernprogramma's van voldoende kwaliteit en de begrippen en termen zijn herkenbaar. De 

meeste docenten geven aan dat het kernprogramma van hun vak bruikbaar was om 

koppelingen te maken tussen onderwerpen en examenvragen, als leerlijn, als leidraad bij 

scheiding van CE en SE en als duidelijk overzicht van het examenprogramma. In de interviews 

gaf een aantal docenten zelf aan het prettig te vinden dat ze zo het eindexamenprogramma en 

de leerlijn aan hun leerlingen kunnen laten zien. 

 

2. Zijn de inhoudelijke koppelingen die worden gemaakt voldoende uitgewerkt en 

kwalitatief voldoende om adaptief leren mogelijk te maken? 

Over het algemeen is dit het geval. Bij een aantal vakken was er sprake van technische 

problemen waarbij werd verwezen naar verkeerde hoofdstukken en/of examenvragen. Het 

onderzoek laat zien dat dit vooral ligt aan de manier waarop de websites waar de 

examenvragen op te vinden zijn ingericht worden. Dit zou met een update van het systeem 

verholpen kunnen worden. Vanuit de interviews komen er bij een aantal vakken problemen naar 

voren rondom de verwijzingen naar de juiste paragrafen en de juiste examenvragen: Bij het vak 

M&O waren er technische problemen op de oefensite (buiten de Proeftuin) waardoor leerlingen 

niet op de juiste vraag terecht kwamen. Bij zowel M&O als aardrijkskunde bood de gekozen 

oefenwebsite bovendien niet de mogelijkheid om te oefenen met hele examens en kon alleen 

geoefend worden vanuit de onderwerpen uit het kernprogramma of vanuit de lesmethode. Bij de 

bètavakken ontstond er een probleem voor havo 5 met de koppeling naar de lesmethode, 

omdat in de Proeftuin gebruikt wordt gemaakt van het nieuwe examenprogramma en 

lesmethodes die werken met het nieuwe examenprogramma. De leerlingen die nu in havo 5 

zitten maken gebruik van lesmethodes met het oude examenprogramma. In sommige gevallen 

hebben docenten toch de nieuwe versie van de lesmethode gebruikt waardoor de koppelingen 

niet klopten. Los van deze aspecten is het de vraag of de Proeftuin op dit moment ‘adaptief’ 

leren mogelijk maakt. De huidige praktijk laat zien dat de Proeftuin wel gepersonaliseerd leren 
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ondersteund (leerlingen krijgen op basis van hun leerresultaten verwijzingen naar materialen en 

oefeningen). De overeenkomsten en verschillen tussen adaptief en gepersonaliseerd leren 

zouden verder uitgezocht moeten worden. 

 

3. Worden docenten door dit systeem daadwerkelijk ondersteund om hun leerlingen 'op 

maat' te ondersteunen? 

Van alle deelnemende klassen heeft maar 51% scores ingevoerd en dus gebruik kunnen maken 

van deze functie van de proeftuin. Uit het onderzoek lijkt dit relatief lage aantal vooral te liggen 

aan de procedure die moet worden gevolgd om de scores in te voeren. Veel van de 

ondervraagde docenten noemen in zowel de vragenlijst als de interviews het automatisch 

invoeren van scores als een wens/voorwaarde voor toekomstig gebruik. De 

gebruiksvriendelijkheid werd door zowel hoog- en laaggebruikers als belangrijk verbeterpunt 

genoemd. Naast het handmatig invoeren van de scores heeft dit ook te maken met zaken als de 

navigatie door de Proeftuin, navigeren tussen de Proeftuin én de oefensite en te veel keuzes 

(tabbladen). Hoewel in het project verschillende ondersteunende bronnen zijn aangereikt 

hebben de meeste docenten geen gebruik gemaakt van ondersteuning. In de interviews werd 

duidelijk dat als gevolgd daarvan veel docenten en leerlingen uiteindelijk onvoldoende op de 

hoogte waren van de verschillende mogelijkheden die de applicatie bood.  

De problemen rondom de gebruiksvriendelijkheid (omslachtige aanmeld- en inlogprocedure, 

handmatig scores invoeren, veel keuzes/onduidelijke navigatie) lijken een grote drempel te 

vormen om de applicatie te (gaan) gebruiken, waardoor docenten en leerlingen niet optimaal 

gebruik hebben kunnen maken van de adaptieve functie van het programma. Dit heeft de 

resultaten op de nameting hoogstwaarschijnlijk beïnvloed en de gesprekken met docenten en 

leerlingen onderbouwen deze hypothese: docenten en leerlingen vinden het idee achter de 

Proeftuin goed en hebben ook behoefte aan een applicatie die ze helpt bij het realiseren van 

maatwerk. Ze vinden dat de Proeftuin meerwaarde heeft en willen de Proeftuin graag inzetten 

als examentrainer, maar ook als diagnostisch instrument vanaf het begin van het jaar. Om de 

Proeftuin echter voor dit beoogde doel in te kunnen zetten zullen er volgens de docenten en 

leerlingen wel noodzakelijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd ten aanzien van de 

gebruiksvriendelijkheid. 

Ondanks de bevindingen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid geven de meeste docenten 

wel aan dat de Proeftuin helpt bij het realiseren van gepersonaliseerd leren. 77% van de 

ondervraagde docenten vindt dat de Proeftuin (na enkele verbeteringen) een meerwaarde heeft 

en ook via e-mail en telefoon reageerden zelfs de docenten die de Proeftuin niet of weinig 

hebben gebruikt positief. Docenten noemen als belangrijke aspecten van de meerwaarde de 

selectie op vraagsoort, de kernen van het examenprogramma die zichtbaar worden, de 

koppelingen met de lesmethode, tijdsbesparing, extra oefening, differentiëren en minder 

papierwerk. Ondanks deze positieve punten komt ook naar voren dat de Proeftuin in de huidige 

vorm niet voldoende directe sturing biedt voor zowel docenten als leerlingen om de data écht te 

gebruiken in onderwijs. Docenten en leerlingen zijn positief over het analyseoverzicht wat wordt 

geboden door de smileys maar de Proeftuin biedt hen onvoldoende concrete vervolgstappen 

om deze informatie te interpreteren en te gebruiken. 

 

4. Worden leerlingen door dit systeem meer ondersteund bij het behalen van goede 

leerresultaten? 

De invloed van de Proeftuin op de leerresultaten is niet te meten, maar in de interviews 

benoemden enkele leerlingen zelf dat de Proeftuin hen heeft geholpen, of zou kunnen helpen, 

om hogere cijfers te halen. Leerlingen geven aan dat ze met de Proeftuin een beter beeld 

krijgen van de onderdelen en onderwerpen die veel voorkomen in het eindexamen en belangrijk 

zijn en dat ze zicht krijgen op hun sterke en zwakke onderdelen. Daarnaast is ook te 

verwachten dat er een leereffect optreedt door het oefenen met proefexamens op zich. Uit 

recent onderzoek van Dirkx et al. (2014) blijkt dat tussentijdse toetsen leiden tot betere 
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resultaten op een eindtoets. Dit geldt voor zowel feitenkennis, als het toepassen van principes 

en procedures. Hoe vaker er wordt getoetst, hoe groter dit testing-effect (Dirkx et al., 2014). 

Daarnaast blijkt uit ditzelfde onderzoek dat leerlingen na het maken van een tussentijdse toets 

gerichter aandacht besteden aan de onderdelen waarop zij slecht scoorden met betere 

resultaten tot gevolg (Dirkx et al., 2014). De Proeftuin ondersteunt de leerling hierbij door een 

overzicht te bieden van hun sterke en zwakke onderdelen, waarin zij direct door kunnen klikken 

naar meer oefenmateriaal op die specifieke onderdelen. Bovendien sluit het adaptief toetsen 

met behulp van ICT beter aan bij de huidige ontwikkelingen in de omgeving van de leerling 

(Redecker & Johannessen, 2013, Banister & Reinhart, 2012). 
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6. Het vervolg 
 

 

 

 

 

 

De deelnemers in de Proeftuin Linked Data 3.0, eindgebruikers én ketenpartijen, hebben 

afgelopen jaar het concept van linked open data steeds meer omarmd. De uitkomsten van de 

proeftuin passen 100% binnen de eerder genoemde ambities van SLO en Kennisnet op het 

terrein van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Vanuit deze resultaten is er een 

toekomstplan opgesteld dat bestaat uit twee delen: een plan waarin aangegeven wordt wat er 

minimaal nodig is om de huidige Proeftuin beschikbaar te houden voor het onderwijs en een 

plan waarin aangegeven wordt hoe voor de verworvenheden van PLD 1 t/m 3 verder idealiter 

uitgewerkt zouden kunnen worden met behulp van Linked Open Data tot PLD4 ten behoeve 

van meer gepersonaliseerd onderwijs. 

 

6.1 De huidige Proeftuin voortzetten 

Om de Proeftuin voor alle docenten komend schooljaar beschikbaar en bruikbaar te houden zijn 

er, concluderend vanuit de resultaten van het onderzoek, een aantal randvoorwaarden waaraan 

zal moeten worden voldaan. Deze randvoorwaarden vormen de activiteiten die de komende 

maanden uitgevoerd moeten worden. 

 

1. De aanmeld- en inlogprocedure dient te worden geoptimaliseerd 

Het aanmelden en inloggen wordt door bijna alle docenten en leerlingen omslachtig 

gevonden en vormt een drempel voor het gebruik. Er moet worden verkend of er andere 

mogelijkheden zijn voor het inloggen en aanmelden. Afgelopen jaar is de 

aanmeldprocedure veelal handmatig verwerkt door SLO en Kennisnet. Komend schooljaar 

zal hier een efficiëntere procedure voor moeten worden opgesteld. Kennisnet zal hierbij 

nog wel ondersteuning moeten verlenen in de vorm van een helpdesk. 

2. Het dashboard moet verder worden ontwikkeld 

Docenten en leerlingen zijn positief over het overzicht dat de Proeftuin biedt, maar de 

Proeftuin biedt niet genoeg sturing om de resultaten van de leerlingen te interpreteren en te 

gebruiken om gepersonaliseerd leren te realiseren. Het dashboard zal in samenwerking 

met docenten, leerlingen, een informatiespecialist en onderwijskundige moeten worden 

geoptimaliseerd. 

3. De scores moeten automatisch worden ingevuld in de applicatie 

Omdat het invullen van de scores nu erg omslachtig is, komen docenten en leerlingen er 

niet aan toe, waardoor ze geen gebruik maken van de adaptieve functie van de Proeftuin. 

4. Technische problemen dienen te worden opgelost 

Bij een aantal vakken lopen docenten tegen technische problemen aan. Deze technische 

problemen zullen komend schooljaar moeten worden opgelost (in samenwerking met de 

aanbieders van de websites met examenvragen). 

5. De docenten dienen te worden ondersteund op in ieder geval technisch en idealiter 

ook op onderwijskundig gebied 

Wanneer aan de hierboven beschreven voorwaarden zal worden voldaan is de 

verwachtingen dat docenten makkelijker zelf aan de slag kunnen met de Proeftuin. Echter 

is er wel bij technische problemen ondersteuning wenselijk in de vorm van een helpdesk. 

Ook zullen docenten met een verbeterd dashboard de resultaten beter kunnen 

interpreteren en gebruiken om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. Idealiter bieden wij 
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docenten hierbij wel extra onderwijskundige ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van 

een bijeenkomst, een webinar of e-mailcontact. 

6. Eindexamens 2014 tijdvak 1 en 2 moeten toegevoegd worden 

Docenten willen de Proeftuin graag inzetten als diagnostisch instrument. De huidige 

Proeftuin bevat volgens veel docenten weinig materiaal om op deze wijze te werken. 

Idealiter worden de laatste examens toegevoegd aan de Proeftuin. 

 

Wanneer aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan, zullen docenten en leerlingen beter 

en plezieriger gebruik kunnen maken van de Proeftuin en de informatie die zij uit de Proeftuin 

halen beter kunnen inzetten in hun onderwijs om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. 

 

6.2 De Proeftuin uitbreiden, overdragen en verdiepen 

Om de Proeftuin ook in de toekomst een meerwaarde voor het onderwijs te laten zijn wordt 

voorgesteld om de Proeftuin langs drie lijnen te ontwikkelen: 

1. Uitbreiden van het aanbod van linked open data voor toepassingen in het onderwijs. 

In de proefopstellingen noemen we dit de ‘datalaag’, die wordt opgeslagen in het 

OnderwijsBegrippenKader en aanverwante databases zoals Edurep, en die wordt ontsloten 

met publieke koppelvlakken (API’s.). De datalaag van de proefopstelling moet worden 

verduurzaamd en goed ontsloten voor derde partijen. 

2. Overdragen van de verworvenheden van de Proeftuinen Linked Data (functionele ideeën 

en inzichten) aan publieke en private partijen in de onderwijsketen die deze inzetten in 

eigen producten en diensten ten behoeve van gepersonaliseerd leren. 

Deze overdracht is tot nu toe vrij informeel en impliciet gebeurd en moet in de komende 

periode worden geïntensiveerd. 

3. Verdiepen van de experimentele inzichten in toepassingen van linked open data voor 

gepersonaliseerd leren. 

In de proefopstellingen hebben we dit gedaan met diverse experimentele applicaties in de 

zogenoemde ‘applicatielaag’. De opgedane inzichten hadden betrekking op de periode van 

(gepersonaliseerde) eindexamenvoorbereiding. Deze smalle focus moet worden uitgebreid 

naar de rest van het onderwijsleerproces. 

 

6.2.1 Uitbreiden 

Met betrekking tot de datalaag (het aanbod van linked open data voor het onderwijs) stellen we 

het volgende voor: 

1. Uitbreiden van de huidige datalaag van de Proeftuin Linked Data 3.0 (acht vakken havo) 

met: 

a) de Kernprogramma’s gemetadateerde eindexamens 2014 voor de bestaande vakken; 

b) enkele nieuwe volledig gemetadateerde vakken havo (eindexamens van minimaal vijf 

jaren, eerste en tweede tijdvak), bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde A en een 

uitbreiding van de talen; 

c) dezelfde vakken binnen vwo en vmbo. 

2. In samenwerking met Cito inrichten van een voorziening voor de ontsluiting van 

psychometrische gegevens van de eindexamens annex aan het OnderwijsBegrippenKader. 

 

Deze verrijkte datalaag heeft een intrinsieke waarde die in 2015 en daarna verzilverd zal 

kunnen worden in diverse projecten, producten en diensten van publieke en private partijen, 

zelfs los van de context van de proeftuinen zelf. We zien het beheer en de ontsluiting van deze 

datalaag als een taak van de publieke partijen binnen het onderwijs (SLO, Cito, SBB, 

Kennisnet) ten bate van onderwijsinstellingen en leveranciers van deze instellingen 

(uitgeverijen, corporaties, expertisecentra, aanbieders van examentraining, etc.). 
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6.2.2 Overdragen 

Voor het stimuleren van het gebruik van linked open data voor gepersonaliseerd leren door 

publieke en private partijen stellen we de volgende activiteiten voor: 

1. Inrichten van robuuste en gebruiksvriendelijke koppelvlakken (API’s) op de datalaag 

De verrijkte datalaag die in het kader van de verbredingsactiviteiten wordt ontwikkeld, moet 

optimaal worden ontsloten zodat derde partijen er direct mee aan de slag kunnen. Partijen 

zullen dit niet doen zolang deze ontsluiting niet robuust, gebruiksvriendelijk en met garantie 

van continuïteit wordt aangeboden. Op deze manier ontstaat ook een toekomstvaste 

verbinding met het OnderwijsBegrippenKader. 

2. Betrekken van publieke en private partijen bij de uitvoering van verdere pilots 

De Proeftuin Linked Data 3.0 was een zaak van SLO en Kennisnet met medewerking van 

derde partijen. In een eventueel vervolg zouden deze partijen uitgenodigd en gestimuleerd 

kunnen worden om zelf een significant grotere rol in de toepassing van de proefopstelling 

te gaan spelen. Dit kan op een aantal manieren: 

a) partijen uitnodigen om zelf pilots met de proefopstelling uit te voeren met eigen 

gebruikers en hierover te rapporteren; 

b) code van de applicatielaag ter beschikking stellen zodat derde partijen deze kunnen 

inbouwen in eigen producten en diensten. 

 

Door deze activiteiten uit te voeren worden derde partijen van meet af aan intensief bij de 

Proeftuin Linked Data betrokken, veel meer dan bij de 3.0-versie het geval was. Actieve 

participatie kan zelfs als voorwaarde worden gesteld voor het gebruik mogen maken van de 

API’s op de datalaag. Op basis van onder andere recente overleggen in het kader van het 

doorbraakproject Onderwijs en ICT kan verondersteld worden dat dit uitstekend past in de 

activiteiten die daaruit kunnen voortvloeien. 

 

6.2.3 Verdiepen 

Van de Proeftuin Linked Data 3.0 hebben we veel geleerd. Op een aantal terreinen zijn echter 

vervolgstappen nodig om meer inzichten te verzamelen 

 

Op het gebied van verdere experimenten en verdieping van de inzichten die met de Proeftuinen 

Linked Data 1.0 t/m 3.0 zijn verworven, stellen we voor om te kiezen voor een beperkt aantal 

heel gerichte pilots die in nauwe samenwerking met een gering aantal vo-scholen worden 

opgezet en uitgevoerd. Kortom, kiezen voor diepte en niet voor breedte. Onderstaande pilots 

zijn inhoudelijk zinvolle vervolgstappen die goed aansluiten bij de ambities van SLO en 

Kennisnet op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Ze sluiten bovendien 

nauw aan bij de verschillende randvoorwaarden en andere elementen die zijn geformuleerd in 

het kader van de Doorbraak-projecten: 

 

 Pilot Leerdashboard 

De Proeftuin Linked Data 3.0 heeft aangetoond dat de hoeveelheid informatie die met 

behulp van van linked open data gegenereerd wordt, bepaald overweldigend kan zijn voor 

de eindgebruiker (leerlingen en docenten). Onderzocht moet worden welke 

informatiedoorsnedes en presentaties zinvol en behapbaar zijn. Deze moeten worden 

opgenomen in een gebruiksvriendelijk ‘leerdashboard’. Daarnaast moet onderzocht worden 

hoe docenten meer begeleid kunnen worden in het zetten van vervolgacties op basis van 

de informatie die zij uit het leerdashboard halen.  

 Pilot Gepersonaliseerd leren en maatwerk 

De Proeftuin Linked Data 3.0 beperkte zich tot de relatief korte periode van 

eindexamenvoorbereiding en de koppeling met de beide online systemen voor 

eindexamenvoorbereiding was maar in zeer beperkte mate gepersonaliseerd. In een 

vervolgexperiment met een of enkele systemen voor gepersonaliseerd leren zou de 
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koppeling tussen deze systemen en de datalaag van Kernprogramma’s en examen/ 

toetsinformatie onderzocht moeten worden 

 Pilot Moderne vreemde talen 

De Proeftuin Linked Data 3.0 heeft uitgewezen dat de moderne vreemde talen vakken zijn 

die om een andere aanpak vragen dan de zaakvakken en de exacte vakken. Het is zaak uit 

te vinden welke classificaties en overige onderwijskundige hulpmiddelen (Europees 

Referentiekader, Referentiekader taal (en rekenen), tekstclassificaties?) nodig zijn om tot 

een zinvolle examenvoorbereiding te komen. 

 Pilot (Vakoverstijgende) vaardigheden 

De Proeftuin Linked Data 3.0 heeft duidelijk gemaakt dat docenten en leerlingen naast de 

vakinhoudelijke koppelingen met de Kernprogramma’s ook behoefte hebben aan 

indelingen van examenoefen- en leermateriaal naar vaardigheden. Denk aan RTTI of aan 

vakoverstijgende vaardigheden zoals de 21e eeuwse vaardigheden, 

onderzoeksvaardigheden en schrijfvaardigheid. Onderzocht moet worden welke 

classificaties op deze terreinen zinvol zijn en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd. 

 Pilot Leerstofverwijzingen 

De Proeftuinen Linked Data 1.0 t/m 3.0 hebben ons geleerd dat de leerstofverwijzingen, 

bijvoorbeeld naar Wikiwijsleermiddelenplein maar ook naar methodes, die momenteel 

mogelijk zijn met metadata op basis van de Kernprogramma’s ontoereikend zijn voor het 

oplossen van specifieke leervragen van leerlingen in het kader van gepersonaliseerd leren 

(remediërend, leerstijlen, individuele leerlijnen). Onderzocht moet worden welke 

aanvullende metadatering hiervoor nodig is en of deze metadatering gestandaardiseerd 

kan worden ten bate van hergebruik en interoperabiliteit. 

 

Het is van groot belang dat deze pilots in nauwe samenwerking met en met intensieve 

medewerking van scholen worden uitgevoerd. De Proeftuin Linked Data 3.0 heeft ons geleerd 

dat er wat dat betreft geen onrealistische eisen gesteld mogen worden aan participerende 

scholen. 
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Bijlage 1 Overzicht Werkpakketten 

Project Proeftuin Linked Data 
 

 

 

 

In het project Proeftuin Linked Data 3.0 onderscheiden we de volgende werkpakketten met hun 

onderlinge afhankelijkheden: 

Uitgeverijen en 

ALS-leveranciers 

acquireren en 

begeleiden

Kernprogramma’s 

ontwikkelen

Methode-

structuren 

ontwikkelen

Examengegevens 

verzamelen

Triplestore 

aanpassen en 

vullen

PLD-applicatie 

functioneel 

aanpassen en 

uitbreiden

Beheer en 

gebruikers-

ondersteuning 

opschalen

Pilotscholen 

acquireren en 

begeleiden

Onderzoek

Verduurzaming 

OBK

Overall projectleiding

Open content 

toevoegen
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Werkpakket 1, Overall projectleiding 

 Doelstelling: Overall aansturen van het project (tijd, geld, kwaliteit), aangehaakt 

houden van alle stakeholders 

 Resultaat: Evaluatierapport + overige deliverables voor OCW 

Werkpakket 2, Uitgeverijen en leveranciers van onderwijstechnologische systemen 

acquireren en begeleiden 

 Doelstelling: Het aangehaakt krijgen en strategisch en operationeel betrokken 

houden van een aantal educatieve uitgeverijen en leveranciers van 

onderwijstechnologische systemen . 

 Resultaat :Per vak van de Proeftuin Linked Data 3.0 minimaal twee methodes, 

Minimaal twee leveranciers van onderwijstechnologische systemen 

Werkpakket 3, Methodestructuren ontwikkelen 

 Doelstelling: Alle methodegegevens in de Proeftuin Linked Data 3.0 krijgen, zodat 

de pilotscholen aan het werk kunnen. 

 Resultaat: Gestructureerde Excel-sheet volgens format ingevuld met alle 

benodigde gegevens 

Werkpakket 4, Examengegevens verzamelen 

 Doelstelling: Alle examengegevens (psychometrische gegevens, koppelingen 

met Kernprogramma’s) in de Proeftuin Linked Data 3.0 krijgen, zodat de 

pilotscholen aan het werk kunnen. 

 Resultaat :Per vak gestructureerde Excel-sheet volgens format ingevuld met alle 

benodigde examengegevens, TIA’s van alle tijdvakken in Word of pdf, Alle 

examens in pdf, Alle antwoordmodellen in pdf 

Werkpakket 5, Kernprogramma’s ontwikkelen 

 Doelstelling: Alle Kernprogramma’s in de Proeftuin Linked Data 3.0 krijgen, zodat 

de pilotscholen aan het werk kunnen. 

 Resultaat: Kernprogramma’s in Excel-sheet volgens afgesproken format: 

Werkpakket 6, Triplestore aanpassen en aanvullen 

 Doelstelling: Alle benodigde data voor de Proeftuin Linked Data 3.0 beschikbaar 

krijgen via het SPARQL-endpoint van de proefopstelling, zodat a) de 

proefopstelling volledig en correct werkt voor alle vakken en methodes en b) 

leveranciers van onderwijstechnologische systemen toegang hebben tot het 

SPARQL Endpoint. 

 Resultaat: Data van alle Kernprogramma’s, methodes (methodestructuren) en 

examens (psychometrische data) + onderlinge koppelingen ingevoerd in de 

triplestore van de Proeftuin Linked Data 3.0. 

Werkpakket 7, PLD-applicatie functioneel aanpassen en uitbreiden 

 Doelstelling: Proeftuin Linked Data-applicatie optimaliseren voor gebruik, zodat 

de pilotscholen een goede gebruikerservaring hebben en zich kunnen 

concentreren op de inhoud van de pilot en niet op de techniek. 

 Resultaat: Aangepaste, geteste en werkende Proeftuin Linked Data 3.0 op 

http://linked-data.kennisnet.nl. 

Werkpakket 8, Verduurzaming OnderwijsBegrippenKader 

 Doelstelling: Voorbereiden van het OnderwijsBegrippenKader op een 

productiesituatie van de API of het SPARQL Endpoint per 1 januari 2014 

 Resultaat: Gefinaliseerde datamodellen voor eindexamengegevens volgens 

context-relatiemodel, gefinaliseerde datamodellen voor methodestructuren 

volgens context-relatiemodel, kernprogramma’s van Proeftuin Linked Data 3.0 

gemigreerd naar contextrelatiemodel, een geteste, werkende en 

gedocumenteerde API en/of SPARQL Endpoint in een productiesituatie. 

  

http://linked-data.kennisnet.nl/
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Werkpakket 9, Open content toevoegen 

 Doelstelling: Toevoegen van hoogkwalitatieve open content aan het methodische 

materiaal in de Proeftuin Linked Data 3.0 zodat docenten in de pilot kunnen 

variëren met leermaterialen 

 Resultaat: Gemetadateerde open content in Edurep, open content vindbaar via 

Bronnen-tab in de Proeftuin Linked Data 3.0 

Werkpakket 10, Beheer en gebruikersondersteuning opschalen 

 Doelstelling: Zorgen voor een soepele functionele gebruikservaring van de 

pilotscholen als ze werken met de Proeftuin Linked Data 3.0. 

 Resultaat: Opgeschaalde hardware (indien nodig), opgeschaalde aanmeld- en 

serviceprocessen bij de Servicedesk van Kennisnet, opgeschaald functioneel 

beheer van de Proeftuin Linked Data 3.0 

Werkpakket 11, Pilotscholen acquireren en begeleiden 

 Doelstelling: Zorgen voor voldoende gebruikerservaringen van docenten en 

leerlingen met de Proeftuin Linked Data 3.0 voor het onderzoek door acquisitie 

van voldoende scholen en door een goede begeleiding van de deelnemers aan 

de pilot. 

 Resultaat: Een voldoende omvangrijk en representatief corpus van 

gebruikservaringen als input voor het onderzoek. 

Werkpakket 12, Onderzoek 

 Doelstelling: Antwoorden geven op de onderzoeksvragen uit het projectplan. 

 Resultaat: Onderzoeksrapport, robuuste datamodellen voor Kernprogramma’s 

(SLO), Examengegevens (Cito) en Methodestructuren (uitgeverijen). 
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Bijlage 2 Artikel over Proeftuin in 

SLO Context 10 - mei 2014 
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Adaptieve examentrainer online beschikbaar

Met de Proeftuin Examens presenteren SLO en Kennisnet iets bijzonders: de eerste adaptieve 
examen trainer van Nederland. Iedere examenleerling kan op elk gewenst moment precies zien 
wat hij of zij nog moet doen om goed voorbereid aan het examen te beginnen. Voor acht vakken  
op havoniveau althans, want het is nog een pilot. Diverse partijen doen mee, waaronder  
Cito en een flink aantal uitgevers.

Het is een primeur voor Nederland en ver daarbuiten.  
In nog geen jaar tijd ontwikkelden SLO en Kennisnet  
de eerste echt adaptieve examentrainer voor het 
voort  gezet onderwijs: een programma waarin 
leer  lingen snel en gericht kunnen oefenen met die 
examenonderwerpen en vaardigheden die zij 
per soonlijk nog onvoldoende beheersen. “Dit voor  
ziet binnen het onderwijs echt in een behoefte”,  
vindt docent Peter Groenbroek van OSG Sevenwolden 
in Heerenveen, die er de afgelopen maanden gebruik  
van maakte met zijn twee examenklassen havo.  
“Ik gebruik het voor de vakken economie en manage
ment & organisatie. Meestal laat je de hele klas een 

examen maken en dan bespreek je dat na. Maar dan is 
iedereen gedwongen dezelfde opgaven te maken in 
dezelfde tijd; je kunt niet differentiëren. Terwijl de een 
wél moeite heeft met een onderwerp of een vraagtype 
en de ander juist niet. In de Proeftuin Examens kunnen 
leerlingen in hun eigen tempo oefenen met datgene 
wat zij nodig hebben. Het is echt een meerwaarde. 
Zoiets was er gewoon nog niet.”

Linked data
Na een half jaar ontwikkelen ging de Proeftuin na de 
kerstvakantie open. De korte ontwikkeltijd was 
mogelijk omdat de meeste bouwstenen al klaar lagen.
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Kennisnet beschikt over technische knowhow voor het 
ontwerpen van educatieve software. Ook was er al 
ervaring met de gegevenskoppeling (linked data) die 
het hart vormt van het adaptieve systeem: SLO, 
Kennisnet, OCW en de gezamenlijke uitgevers ontwik
kelden al eerder software die bestaande lesmethodes 
linkt aan open leermaterialen. De onderwijskundige 
bouwstenen lagen eveneens voor het grijpen. SLO had 
namelijk in een eerder project de leerlijnen van 
kerndoelen naar eindtermen al uitgewerkt in een 
kernprogramma per vak. Zo’n kernprogramma is 
helemaal opgebouwd uit kleine blokjes leerstof. Die 
blokjes leerstof vormen nu ook de kern van de 
Proef tuin. Elk leerstofblokje is op zoveel mogelijk 
manieren gelinkt: aan het kernprogramma zelf, aan de 
methodes waarin de leerstof voorkomt, aan de vragen 
uit eerdere examens die over deze leerstof gaan, aan 
het soort examenvragen waarin deze leerstof voor
komt, enzovoort. 

“In de Proeftuin kunnen leerlingen 
in hun eigen tempo oefenen met 
datgene wat zij nodig hebben.”

 

Het fruit van de Proeftuin vroeg er gewoon om geplukt 
te worden, beaamt projectleider Hans de Vries van SLO. 
“Niet alleen was veel voorwerk al gedaan, we weten 
ook hoeveel behoefte scholen hebben aan middelen 
voor gepersonaliseerd leren. Daarbij komt dat de 
takken van de Proeftuin voor marktpartijen nog net 
iets te hoog hangen: er zijn nog te veel investeringen 
mee gemoeid en de opbrengsten liggen nog te ver weg. 
Daarom hebben SLO en Kennisnet de eerste stap gezet 
om het gat naar de markt te overbruggen.” Dat 
gebeurde met instemming van OCW. Ook leveranciers 
van lesmateriaal hebben geholpen: de Proeftuin is 
gekoppeld aan 26 methodes van grote en kleine 
uitgevers en aan open leermiddelen van het Wikiwijs
leermiddelenplein en VOcontent (de Stercollecties).

Vier ingangen
Op dit moment is de Proeftuin beschikbaar voor 
leerlingen die willen oefenen met de havoeindexa
mens voor de vakken economie, aardrijkskunde, Engels, 
management & organisatie, biologie, scheikunde, 
wiskunde en natuurkunde. Behalve voor leerlingen in 
havo 5 kan dat ook interessant zijn voor leerlingen in 
havo 4 en vwo 4. Deelname is gratis: iedereen kan een 
account aanmaken op www.proeftuinexamens.slo.nl. 
Begin april hadden zo’n vijfhonderd docenten en 
twee duizend leerlingen dat gedaan.

Het adaptieve zit er onder meer in, dat leerlingen 
kunnen kiezen uit vier ingangen. Kiezen ze de ingang 
‘oefenexamens’, dan klikken ze een jaar aan en krijgen 
alle opgaven van dat jaar in beeld. Als ze op een vraag 
klikken, krijgen ze meer informatie en kunnen ze deze 
én vergelijkbare vragen oefenen: zowel vragen die ze 
eerder hebben gemaakt, als vragen die voor hen nieuw 
zijn. Leerlingen die moeite hebben met een specifiek 
begrip, kunnen de ingang ‘kernprogramma’ kiezen. Zo 
komen ze rechtstreeks bij de relevante examenvragen 
over die vakkern of dat vakbegrip. Ook staat erbij waar 
het onderwerp terugkomt in hun lesmethode, zodat ze 
de juiste hoofdstukken erbij kunnen pakken.
Oefenen vanuit vraagsoort is handig voor leerlingen  
die steeds vastlopen op bepaalde typen vragen, zoals 
rekenvragen. En oefenen vanuit de methode is een 
handige optie voor docenten en leerlingen die de 
Proeftuin structureel willen gebruiken bij de lessen in 
het (voor)examenjaar. Nadat een onderwerp in de  
les is behandeld, kunnen de leerlingen gerichte 
examenvragen maken waarin dat onderwerp terug
komt. Projectleider Petra Fisser van SLO: “Als je de 
Proeftuin zo gebruikt, is het méér dan een examen
trainer. Leerlingen zeggen dit een mooie combinatie  
te vinden: én de stof beter snappen én jezelf alvast 
voorbereiden op het eindexamen.”

Smileys
De Proeftuin heeft nog meer adaptieve elementen. 
Leerlingen kiezen bijvoorbeeld zelf voor makkelijke, 
gemiddelde of moeilijke examenvragen. Wat als 
makkelijk en moeilijk wordt ervaren, is bekend uit 
gegevens over de afname van examens en uit zogehe
ten ‘toets en itemanalyses’. Cito heeft deze gegevens 
beschikbaar gesteld. “Veel leerlingen vinden het prettig 
om met makkelijke vragen te beginnen, dat schept 
vertrouwen”, zegt Fisser.
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Petra Fisser >



In het analyseoverzicht kan de leerling vervolgens 
precies zien waar hij of zij staat. Per examenvraag is te 
zien wat het maximale puntenaantal was, hoeveel 
punten de leerling heeft behaald, of dat meer of 
minder is dan het landelijk gemiddelde voor zijn profiel 
en  bij gebruik in klassenverband  of dat meer of 
minder is dan klasgenoten met hetzelfde profiel. Een 
groene smiley met een brede glimlach staat voor 
bovengemiddeld, een groene smiley met een lichte 
glimlach voor gemiddeld en een rode smiley voor 
ondergemiddeld.

“Als je je scores invult,  
kun je precies zien waar je  

nog aan moet werken.”

 
Een technisch ‘hobbeltje’ in deze pilotfase is nog, dat 
leerlingen zelf hun scores in het systeem moeten 
zetten. Dat komt doordat zij de examenvragen feitelijk 
niet maken binnen de Proeftuin, maar op de websites 
Eindexamensite.nl en Examentrainers.nl. Niet alle 
leerlingen begrijpen hoe dat zit en/of nemen de tijd om 
hun scores in te vullen.
“Maar doe je dat wel, dan kun je precies zien waar je 
nog aan moet werken”, zegt Alex de Lange. Net als 
Groenbroek geeft hij economie op OSG Sevenwolden, 
maar dan als studiecoach op het Talentencollege van 
de school. Dat is een gepersonaliseerd opleidings
programma voor scholieren die naast hun opleiding 
(vmbokader tot en met vwo) topsport bedrijven. In 
totaal gaat het om zo’n veertig leerlingen, van wie er 
dit schooljaar vijftien examen doen. Zij hebben per dag 
gemiddeld maar drie uur tijd voor school, dus efficiëntie 
is van groot belang: precies datgene leren wat nodig is 
om je diploma te halen. “Een van mijn vwoleerlingen 
met economie heeft de Proeftuin gebruikt om op een 
basisniveau te komen”, vertelt De Lange. “Hij heeft net 
zo lang geoefend tot hij op alle onderwerpen uit de 
havoexamens bovengemiddeld scoorde. Toen de 
smileys over de hele linie op groen stonden, is hij  
verder gegaan met de moeilijkere stof van het vwo.”

Werk uit handen
Voor gepersonaliseerd leren is de Proeftuin een uniek 
instrument, vindt De Lange. “Het is aanvullend en bij 
elke methode te gebruiken. Een sterk punt is dat je 
vanuit onderwerpen kunt werken. Zie in de traditionele 
oefenbundels maar eens de examenvragen te vinden 
die precies aansluiten bij het juiste onderwerp en de 
juiste moeilijkheidsgraad!” Zijn collega Groenbroek is 
enthousiast over de link met de methodes: “Leerlingen 
zien de methode echt als houvast. Dat zij bij het 
oefenen van examenopgaven kunnen doorklikken naar 
het onderdeel in hun boek, is een meerwaarde. Ook 
krijgen ze een beter overzicht van de examenstof: ze 
kunnen voor alle onderwerpen zien wat de kern is en 
hoe belangrijk het is binnen het geheel. Een onderwerp 
waarover veel vragen zijn, weegt blijkbaar zwaarder 
dan een onderwerp dat in al die examens maar drie 
keer voorkomt.” 
Het grote voordeel voor de docent is de wetenschap 
dat de examenvoorbereiding inhoudelijk evenwichtig is 
afgedekt. “De Proeftuin maakt mij als docent niet 
overbodig, want leerlingen houden behoefte aan 
uitleg”, zegt Groenbroek. “Wel weten ze nu beter wat 
ze moeten vragen. En het neemt me werk uit handen. 
Alleen al dat de examenvragen gerangschikt zijn tot op 
het paragraafniveau van onze methode… Met de 
Proeftuin kan ik de gedifferentieerde examenvoorberei
ding bieden waar ik al langer naar op zoek was.”

Onderzoek
SLO en Kennisnet volgen het gebruik van de Proeftuin 
in een doorlopend onderzoek. Alle gebruikers hebben 
bij aanmelding een vragenlijst ingevuld. Deze nul
meting wordt gevolgd door een evaluatie. Verder zijn 
voor alle acht vakken in de Proeftuin focusgroep
interviews gehouden met docenten en leerlingen. 
Fisser over de eerste indrukken: “Leerlingen zeggen 
liever in de Proeftuin te werken dan met examen
bundels, omdat ze nu een beter overzicht hebben van 
waar ze staan. En docenten zijn blij met hun veran
derde rol. Nu leerlingen zelfstandiger werken, zijn zij 
beschikbaar als coach voor leerlingen die vastlopen.” 
Haar collega De Vries vat samen: "De docent en het 
boek blijven nodig, maar met de Proeftuin kunnen 
docenten hun werk in de aanloop naar het examen 
beter doen”. 

Na de zomer verschijnt een evaluatief onderzoeks-
rapport met aanbevelingen voor doorontwikkeling. 
De Proeftuin is ook in het schooljaar 2014-2015 online 
beschikbaar op www.proeftuinexamens.slo.nl.
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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en 
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) 
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij 
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs,  
voort gezet onderwijs en beroepsonderwijs. De activiteiten  
van SLO bestrijken in principe alle vakgebieden.


