Agenda Werkgroep RIO-vo
Datum:

Dinsdag 26 november 2019, 10:00-12:30 uur (aansluitend lunch)

Locatie:

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

1

Opening, vaststellen agenda
Verslag en acties van 29-10-2019
Mededelingen:
- Status modelleren

10:00-10:10

2

10:10-10:40

7

Voortgang & livegang
- Veldtest (DUO)
- Livegang (DUO)
- Rondje langs aanwezige instellingen
- Rondje langs leveranciers
Voortgang ontwikkelteam RIO-register + portaal
- Sprintreview/demo
- Functionele wensen tav de beheerschermen
- Vooruitblik
Nieuwe versie waardelijst Opleidingskenmerken VO
- Ingangsdatums aangepast
- 6-jarige havo (experiment)
- 3 sublijsten gedefinieerd
Doorlopende en geïntegreerde leerroutes in RIO (DUO)
- Totaalplaatje
Ontsluiting RIO voor andere partijen (Kees Waterlander, DUO)
- Open data
- API’s
Beheerproces van waardelijsten (Elise en Brian)

9

Rondvraag

12:20-12:30

3

4

5
6

Aansluitend lunch

1

10:40-11:00

11:00-11:10

11:10-11:25
11:25-11:50

11:50-12:05

Acties:
0625-02

Hoe kunnen
plausibiliteitschecks door
andere partijen mogelijk
gefaciliteerd worden?

Gido de Koff
(DUO)

0903-01

Uitwerken voorstel
beheerproces waardelijst
opleidingskenmerken

Brian Dommisse 26
/ Elise
november
Lustenhouwer
2019

open

0903-02

Notitie over effecten
wijzigingen in juridische
werkelijkheid (BRIN) op
de onderwijskundige
werkelijkheid

Gido de Koff
(DUO)

26
november
2019 (of
later)

open, wordt onderdeel van een
aanpak tbv borgen datakwaliteit

0903-03

Notitie over overzichten
en signalen/controles
achteraf

Gido de Koff
(DUO)

26
november
2019 (of
later

open, wordt onderdeel van een
aanpak tbv borgen datakwaliteit

1001-02

Informatie over
gegevensleveringen via
een API op RIO

Brian Dommisse 26
(Kennisnet)
november
2019

Open

2910-01

Contact over of live
ondersteuning aan een
school tijdens de veldtest
mogelijk is

Heiko Kiewiet

open

2910-02

Aanpassing tav
handleiding RIO Portaal
doorgeven

Werkgroepleden zsm
(scholen)

2

26
november
2019 (of
later)

26-11

open, wordt onderdeel van een
aanpak tbv borgen datakwaliteit

Tussentijdse terugkoppeling Kees
Waterlander (DUO):
Op basis van de huidige planning
(afgelopen dinsdag nog besproken
met het Kadaster die de API voor
ons realiseert) wordt eind volgende
week de API opgeleverd met de
end-points die nodig zijn voor
Centraal Aanmelden MBO.
Daarna worden er nog andere
end-points opgeleverd die niet direct
nodig zijn voor CA MBO.

handleiding moet begin november
gepubliceerd zijn
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