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1. Opening, vaststellen agenda
Verslag en acties van 01-10-2019
Mededelingen:
Handleiding registreren en beheren RIO VO in het RIO portaal
Jeffrey Hietbrink opent de vergadering. Er blijkt per abuis een onderwerp dubbel op de agenda te staan. Dit
wordt aangepast.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 01-10. Dit wordt vastgesteld.
Actiepunten
0312-03 Werkwijze registratie onderwijsaanbieder als samenwerkingsvorm: staat vandaag op de agenda.
0625-02 Hoe kunnen plausibiliteitschecks door andere partijen mogelijk gefaciliteerd worden?
0903-02 Notitie over effecten wijzigingen in juridische werkelijkheid (BRIN) op de onderwijskundige
werkelijkheid
0903-03 Notitie over overzichten en signalen/controles achteraf
DUO gaat een integraal voorstel opstellen voor het borgen van de datakwaliteit en die eerste met o.a. de raden
bespreken. De bovenstaande drie actiepunten komen daarin terug. Daarna komt het voorstel in de werkgroep
(zal na november worden).
0903-01 Uitwerken voorstel beheerproces waardelijst opleidingskenmerken (staat voor november)
1001-02 Informatie over gegevensleveringen via een API op RIO: in het overleg van november komt Kees
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Waterlander ons hierover bij praten. Hij is met het DUO-team dat hiervoor verantwoordelijk is nu de laatste hand
aan het leggen aan de API waarmee externe partijen de data kunnen ophalen.
1001-03 Bijeenkomst over toepassing Opleidingskenmerken in Magister, RIO en BRON: inmiddels heeft een
aantal scholen op eigen initiatief een overleg met Magister gehad hierover. Daarmee is een actie vanuit de
werkgroep niet meer nodig.
De handleiding registreren en beheren RIO-vo in het DUO RIO portaal is meegestuurd met de stukken. Deze
dient om communicatiecontexten en een aantal andere gegevens in RIO te kunnen invoeren en beheren,
gegevens die niet via m2m uitgewisseld kunnen worden. De werkgroep wordt verzocht, liefst z.s.m. vanwege de
livegang, om feedback op deze handleiding te geven via brian.dommisse@kennisnet.nl. Die zal het kortsluiten
met de auteur.
Er is ook een handleiding om alle RIO gegevens in te kunnen voeren voor scholen die geen LAS gebruiken.
Omdat dit maar voor een zeer klein aantal scholen geldt, die niet in de werkgroep zitten, wordt deze niet aan de
werkgroep voorgelegd.
Jan Ravesteijn merkt n.a.v. de handleiding en de daarin getoonde schermen op dat het RIO portaal nog niet zo
gebruiksvriendelijk is. Heiko Kiewiet vraagt Jan om hierover even apart met hem en Jolanda Bekkering in
gesprek te gaan om een aantal punten te verzamelen.

2. Verslag Regieplatform Doorontwikkelen BRON (Wiebe Buising)
Wiebe Buising licht toe dat het regieplatform (de stuurgroep van het project doorontwikkelen BRON) op 15
oktober bij elkaar is gekomen en een go heeft gegeven voor de implementatie van RIO, mits alle voorgenomen
tests naar tevredenheid worden uitgevoerd. Ook is besloten om vanuit OCW een brief te sturen aan alle
vo-besturen om de voordelen die RIO gaat bieden toe te lichten en de besturen aan te sporen om met de
implementatie voortvarend aan de slag te gaan.

3. Voortgang Veldtest
● DUO (Jolanda Bekkering)
● Rondje langs aanwezige instellingen
Jolanda Bekkering geeft een toelichting op de voortgang van de veldtest. Tien vo-instellingen zijn aan het
testen. DUO heeft wel bevindingen ontvangen maar nog geen excel voortgangsrapportages van de scholen.
Vanwege de gebruikte tooling is dit wel nodig om e.e.a. te kunnen verwerken.
Jan Ravesteijn merkt op dat hem niet bekend was dat er een speciaal format was voor het vastleggen van de
voortgang van het testen. Vanwege de beperkte tijd en omdat scholen voor de test ook allerlei BRON-gegevens
moeten aanleveren (wat veel tijd kost) lukt dit niet altijd. Heiko Kiewiet merkt op dat er vanwege de AVG niet
zomaar echte gegevens gebruikt mogen worden.
Heiko vraagt of er vanuit Magister iets van ondersteuning mogelijk is aan scholen bij de veldtest. Henk
Zegwaard geeft aan dat Magister hier mensen voor beschikbaar heeft die op verzoek bij scholen langs gaan.
Dat heeft echter meer betrekking op inrichting en modellering en minder op de veldtest. In zijn ogen is de
veldtest meer een BRON test dan een RIO test. Er moeten veel BRON-gegevens worden ingevuld.
Jan Ravesteijn geeft aan dat hij behoefte heeft aan live contact tijdens de test met Magister en DUO om direct
te kunnen zien wat er met een gegevenslevering gebeurt.
Wiebe Buising vraagt hoe het staat met de reeds uit de test gemelde issues. Een deel is inmiddels opgelost. De
bug waarbij bepaalde elementcodes niet geaccepteerd worden, wordt als het goed is deze week nog opgelost
(red: na de vergadering is teruggemeld dat dit inderdaad het geval is).

● Rondje langs leveranciers
Henk Zegwaard geeft aan dat in de komende versie van Magister RIO compleet wordt opgeleverd. Er zijn nog
wat losse eindjes zoals het meesturen van opleidingskenmerken in de BRON uitwisseling. Henk heeft hier
gisteren overleg over gehad met een aantal scholen. Hij stelt dat het informatiemodel van RIO eigenlijk niet
voldoende is om de behoeften van de scholen te kunnen invullen. Scholen hebben behoefte om
opleidingskenmerken te koppelen op individueel leerlingniveau. Magister gaat in die richting een oplossing
zoeken. Maar dat staat naar zijn mening haaks op de opzet die in RIO bedacht is, nl. koppelen aan aangeboden
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opleidingen. Het leveren van alle opleidingskenmerken in BRON op opleidingsniveau gaat echter niet lukken en
is zelfs ongewenst in Magister. Magister zal dit anders uitwerken, maar het gaat flinke inspanning vragen.
Gido de Koff vraagt om een voorbeeld dat laat zien waarom het ongewenst is. Henk noemt het voorbeeld van
een leerling die het kenmerk Topsport Talent heeft. Voor de combinatie Topsport Talent en bijvoorbeeld havo
en TTO zou dan een aparte opleiding moeten worden aangemaakt. Dit geldt voor elke combinatie van
meerdere kenmerken. Bovendien is er een verschil tussen een aangeboden en gevolgde opleiding. Henk stelt
dat sommige kenmerken op het niveau van studies in Magister kunnen worden opgenomen (bv. Dalton), maar
voor veel andere is dat niet de gewenste aanpak.
Scholen gebruiken in Magister nu legio manieren om dit soort combinaties vast te leggen. Die kunnen dus niet
eenduidig naar RIO opleidingskenmerken worden omgezet. Voor uitwisseling met BRON moet het bovendien
gekoppeld kunnen worden aan een leerling. Je zult dus een leerlingregistratie per kenmerk moeten doen.
Eigenlijk wil Magister dat niet, maar als het een informatiebehoefte is vanuit de scholen zullen ze het doen.
Brian Dommisse beaamt dat implementatiekeuzes niet altijd het informatiemodel perfect kunnen en hoeven te
volgen. Deze oplossing past daar ook in. Maar dat betekent niet dat het concept van RIO verkeerd is.
Opleidingskenmerken zijn conceptueel onderdeel van een opleiding, niet van een leerling, school of klas. Een
leerling volgt zo’n opleiding en daarmee zou je kunnen denken dat het een kenmerk van een leerling is. Maar in
de implementatie in een LAS is er niks op tegen om opleidingskenmerken vast te leggen op een andere manier,
het conceptuele model doet daar helemaal geen uitspraken over, zolang er maar wel recht wordt gedaan aan
de functionele eis dat opleidingskenmerken aan de deelname van leerling gekoppeld kunnen worden. Dat zal
per pakket ook nog eens kunnen verschillen.
Brian wijst erop, dat het conceptuele model uitvoerig voor alle sectoren is besproken en gevalideerd. Alle
partijen en leveranciers zijn in een vroeg stadium betrokken geweest. Het issue wat er nu speelt zit hem in hoe
dat model doorvertaald kan worden op een gebruikersvriendelijke manier in de afzonderlijke pakketten, iets
waarvan hij de indruk heeft dat dit nu ook voor Magister naar tevredenheid van de scholen wordt opgepakt.
Er ontstaat een discussie over de consequenties van het leveren van opleidingskenmerken in BRON op
opleidingsniveau in Magister en Somtoday, en in hoeverre dit van scholen extra inspanning vraagt. Het blijkt dat
een aantal gebruikers van Magister hier een ander beeld van hebben dan gebruikers van Somtoday.
De conclusie hiervan is dat de doorwerking van RIO in BRON (en andere systemen zoals Verzuim) altijd de
bedoeling is geweest, juist omdat daar een groot deel van de business case mee kan worden ingevuld. In het
berichtenboek van BRON zijn de extra RIO-gegevens al bijna een jaar onderdeel van Inwinnen, juist met het
oog op de toekomstige uitrol van RIO. Dit alles staat dan ook in de functionele omschrijving uit september 2018,
inclusief de uitwisseling met BRON. Scholen, leveranciers en DUO zijn bij het opstellen ervan betrokken
geweest en zijn hiermee akkoord gegaan. Het is aan de scholen als klanten om hun wensen aan te geven hoe
zij hierin ondersteund willen worden door hun leverancier.
Wiebe Buising geeft aan dat er nog een gesprek georganiseerd zal worden met Magister om wat preciezer hun
inhoudelijke punten ten aanzien van de modellen en aanpak te doorgronden.

● Issue – Begindata Opleidingskenmerken (Gido de Koff)
Dit issue is in de veldtest naar boven gekomen. De door de werkgroep vastgestelde opleidingskenmerken zijn
opgenomen met als begindatum 01-08-2019. Dat levert problemen op bij de invoer, wanneer bijvoorbeeld een
opleiding al bestaat vanaf 2016 die tevens vanaf die tijd over een opleidingskenmerk beschikt. Gido de Koff stelt
voor om de begindatum te vervangen door de reële begindatum van het kenmerk. Bijvoorbeeld Kunskapskolan
vanaf 2004. Dan zou aan de waardelijsten dus een andere datum moeten worden toegevoegd.
Jan Ravesteijn merkt op dat de historie ook dynamisch kan worden opgenomen: vanaf het moment van invoer
van een opleidingskenmerk bestaat het. Gido de Koff geeft aan dat dit kan. Zijn voorstel is echter om de
ontstaansdatum van het kenmerk op te nemen als ingangsdatum. Die zal hij met de analysegroep achterhalen.
Henk Zegwaard geeft aan dat Magister 01-08-2019 als standaard begindatum hanteert. Dit is volgens hem ook
zo in de werkgroep besproken. Hij herkent het probleem niet. Dat geldt ook voor Somtoday.
Brian Dommisse merkt op dat het inderdaad verstandig is als leveranciers hun klanten adviseren om
01-08-2019 als startdatum op te nemen voor de meeste kenmerken, maar mocht het toch voorkomen dat een
eerdere datum wordt gehanteerd dat dit niet tot afkeuringen zal leiden. De oplossing om eerdere begindatums
in de waardelijst op te nemen wordt aangenomen.
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4. Livegang en communicatie (Patries van de Kamp)
Heiko Kiewiet geeft een toelichting op de livegang. Besloten is om per softwareleverancier eerst met één school
naar productie te gaan. Mochten er dan nog problemen aan het licht komen dan kunnen die nog worden
opgelost voordat alle scholen toegang krijgen. Zo gauw één school naar tevredenheid is aangesloten krijgen
dan alle scholen die van die leverancier gebruik maken toegang.
Uit het afgelopen procesoverleg is gebleken dat
- Somtoday klaar is voor productie
- Magister en Eduarte (beide vo en mbo) in principe op 1 december live kunnen
- Education online (mbo) klaar is voor productie
- PeopleSoft (mbo) vanaf 6 december klaar is voor productie
Voor DUO moet de vulling van RIO vanuit BRIN op orde zijn, moeten de routes en mandaten vanuit het OSR
kunnen worden overgenomen, en moet de (interne) hacktest naar tevredenheid worden uitgevoerd. Het
hacktest team is echter zo druk dat de livegang op 1 november waarschijnlijk alleen voor het m2m gedeelte
kan, met 15 november als beoogde livedatum voor m2m én portaal.
Ook zijn in de koppeling met OSR binnen DUO nog een aantal technische issues die waarschijnlijk binnen de
komende dagen worden opgelost. Wiebe Buising vraagt aan de instellingen of zij het handig vinden om m2m en
portaal gefaseerd live te laten gaan. Het gevoel vanuit de werkgroep is dat beter alles tegelijkertijd live kan
gaan: pas starten als het compleet is. Dan kunnen gegevens die via m2m zijn aangeleverd ook direct in het
portaal gecontroleerd worden.
Gevraagd wordt wanneer hier helderheid over komt. Dit moet DUO met de verantwoordelijke directeur voor de
hacktesten overleggen. Wiebe Buising zal namens de werkgroep voorstellen om de livegang gecombineerd
voor m2m en portaal te doen.
Jan Ravesteijn merkt op dat er bovendien nog een paar bugs zijn waaronder die van de elementcodes die
worden afgekeurd. Die moeten uiteraard worden opgelost voor livegang.

5. Stand van zaken moduleren (Jacob Molenaar)
- Status modelleren bij scholen
- Terugkoppeling belspreekuren
- Rondje langs werkgroepleden
- Toelichting aanpassingen in modelleertool
Jacob Molenaar geeft een toelichting op de modelleerfase. Er zijn zo’n 160 besturen aan het modelleren in de
modelleertool. Een deel van de besturen is waarschijnlijk ook buiten de tool bezig. Er komen nu vooral vragen
binnen over aangeboden opleidingen, inclusief elementcodes. De vragen over onderwijslocaties en
onderwijsaanbieders worden minder. Sommige scholen denken dat het aanmaken van meerdere
communicatiecontexten verplicht is. Maar dat is niet zo. Als wordt uitgelegd dat niet iedereen toegang heeft tot
alle communicatiecontexten neemt dat ook zorgen weg. De vraag of de t gegevens uit de tool niet direct
geïmporteerd kunnen worden in RIO via het LAS of RIO portaal blijft regelmatig terugkomen. Er is bewust
besloten om de modelleerfase en invoerfase in RIO gescheiden te houden.
Brian Dommisse geeft aan dat veel scholen met vragen ook op zoek gaan naar bevestiging: hebben wij het
goed uitgewerkt? In zijn ervaring klopt de uitwerking meestal wel.
Er zijn ook een paar technische verbeteringen in de tool doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om meerdere
samenwerkingspartners te modelleren.

6. Voortgang ontwikkelteam RIO-register (Harm Lammers)
● Sprintreview/demo
Harm Lammers geeft een demonstratie van nieuwe functionaliteit in de raadpleegschermen. Zo is het
mogelijk om samenwerkingsvormen met meerdere besturen op te nemen. Contactgegevens van
besturen kunnen ook worden gedownload (door degene die de rechten heeft om gegevens te muteren)
in een Excelbestand. Dit is vooral voor de grotere organisaties handig om in één keer controles op alle
RIO gegevens te kunnen doen.
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Jan Ravesteijn geeft aan dat hij in de zoeken en vinden-functie de namen van onderwijsaanbieders
zou willen zien en niet alleen de daaraan gekoppelde bestuursnaam. Zodat door te zoeken op de
bestuursnaam ook de onderwijsaanbieders met hun namen te zien zijn. Brian Dommisse merkt op dat
dit een goede oplossing lijkt, maar waarschuwt er wel voor dat de portaalfuncties vooral goed de
scholen bij hun beheertaken moeten ondersteunen. Ofschoon de webportalen deels openbaar zijn, is
al eerder besloten dat het geen heel uitgebreide website (“een sobere website”, staat in de
opdrachtverstrekking) zal worden met zeer geavanceerde zoekfuncties. Daarvoor zijn er andere
voorzieningen die op RIO kunnen aansluiten bijv. Scholen op de Kaart of keuzesites van gemeenten.

● Update actiepunt 1001-01: Update uitsluiten handmatig beheer indien gebruik
wordt gemaakt van m2m
De oplossing hiervoor is dat een aantal autorisaties (beheren onderwijslocatiegebruik,
onderwijsaanbieder en aangeboden opleiding) pas na aanvraag door DUO zullen worden toegekend.
Autorisaties om handmatig RIO gegevens te bewerken zullen op bestuursniveau moeten worden
aangevraagd (en zijn dus in principe alleen nuttig voor scholen die geen M2M koppeling gebruiken).

● Vooruitblik
Voor de volgende sprint worden de beheerschermen verder uitgewerkt, de juridische schermen worden
ontsloten (voor het raadplegen van gegevens uit BRIN) en er zullen een aantal bugs en wensen
worden aangepakt.

7. Aanpak Experimenten (Gido de Koff)
6-jarige HAVO
OCW wil graag dat als een opleiding een experiment is deze met een eigen opleidingskenmerk in RIO kan
worden opgenomen. Het eerste experiment dat hiervoor in aanmerking komt is de 6 jarige HAVO. Bij leerlingen
die aan dit programma meedoen wordt straks in BRON een opleidingskenmerk meegeleverd. Daarmee zal de
waardelijst opleidingskenmerken aangepast worden. OCW heeft aangegeven dat experimenten niet
noodzakelijkerwijs op 1 augustus ingaan, dat kan ook gedurende het jaar.
Luke Niesink vraagt of dat betekent dat de waardelijst dan vaker dan jaarlijks geüpdate zal worden. Gido de
Koff merkt op dat dat beheerproces er nog steeds wel zal zijn v.w.b. de kenmerken die scholen zelf wensen,
maar dat dit soort kenmerken straks tussentijds kunnen worden toegevoegd. De waardelijst kent verder ook de
mogelijkheid van sublijsten en er zal dus een sublijst Experimenten worden opgesteld. Daarmee kunnen ze
onderscheiden worden van de andere opleidingskenmerken kan OCW bepalen wat zij met dit type
opleidingskenmerken in het verdere proces wil doen. Deze aanpak kan ook voor andere partijen en processen
gehanteerd worden, zelfs binnen pakketten.
Brian Dommisse geeft aan dat er in november een voorstel komt voor het beheerproces van deze en andere
waardelijsten en dat dit dan hierin ook wordt meegenomen. Er moeten dan goede afspraken komen over het
hanteren van de lijsten en wanneer deze in de pakketten van de leveranciers worden opgenomen. Meestal zal
het ontstaan van zo’n experiment zeker een jaar van tevoren wel bekend zijn.

8. Doorlopende en geïntegreerde leerroutes in RIO (Gido de Koff)
In de vorige bijeenkomst heeft Jelle Nauta geschetst hoe men hier mee om wilde gaan. Gido de Koff geeft een
update; een aantal zaken zijn tussentijds veranderd.
Een voorwaarde voor het verzorgen van een doorlopende leerroute VMBO-MBO is dat beide instellingen het
melden aan de minister; dat kan laagdrempelig (dus geen uitgebreide procedures met formulieren etc.) door het
vast te leggen in RIO. In een Aangeboden Opleiding moet dan worden vastgelegd dat het om een doorlopende
leerroute of geïntegreerde leerroute gaat (in de vorm van Opleidingskenmerk) en met welke onderwijsaanbieder
de leerroute verzorgd wordt.
Voor dat laatste wordt een nieuw kenmerk ‘partnerOnderwijsaanbiederDL” aan Aangeboden Opleiding
toegevoegd met als waarde de onderwijsaanbiederscode. Dit wijkt af van de eerder door Jelle gegeven
informatie.
DUO zal hier alleen achteraf op controleren: zijn in de leerroute de samenwerkende onderwijsaanbieders
vastgelegd, komen de onderwijsaanbiederscodes voor in RIO en heeft de partner ook een aangeboden
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opleiding vastgelegd met de eerste partner daar aan gekoppeld?
De koppeling met BRON en de samenhang met andere processen en systemen komt op de agenda voor de
volgende vergadering.

9. Onderwijsaanbieder als samenwerkingsvorm van twee besturen (Gido de Koff)
Hier is een memo van Brian Dommisse over verspreid. Ook is in de vorige vergadering een stroomschema
rondgestuurd, dat bij deze wordt toegelicht (zie bijlage met de .ppt).
Gevraagd wordt of de uitleg helder is voor de scholen. Dat blijkt het geval. In de notitie wordt ook ingegaan op
het laten matchen van de aangeboden opleidingen. Harm geeft aan dat scholen daar een goede afspraak over
moeten maken. Brian merkt op dat er nog wel een nieuwe stap moet worden gemaakt over hoe het
verschillende pakketten geregeld kan worden dat er checks worden ingebouwd om menselijke fouten hierin te
ondervangen. Maar dat zal in nader overleg met de leveranciers worden uitgewerkt.

10.

Rondvraag

Gevraagd wordt tot wanneer de werkgroep doorloopt. Dit zal zijn t/m april 2020. Daarna zullen de RIO
onderwerpen op de Ketendag vo aan de orde komen. Hopelijk kunnen een aantal leden van deze werkgroep
daar in gaan participeren, gegeven de kennis die zij hebben van dit onderwerp.

7

Actielijst

0312-03

Werkwijze registratie
onderwijsaanbieder als
samenwerkingsvorm

Gido de Koff
(DUO)/ Brian
Dommisse

29 oktober
2019

Eerste opzet behandeld op
1-10-2019. Op
29 oktober in werkgroep een verder
uitgewerkt voorstel ter bespreking.
Verdere uitwerking in overleg met
de leveranciers

0625-02

Hoe kunnen
plausibiliteitschecks door
andere partijen mogelijk
gefaciliteerd worden?

Gido de Koff
(DUO)

26
november
2019 (of
later)

open, wordt onderdeel van een
aanpak tbv borgen datakwaliteit

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

1001-0

Update uitsluiten
handmatig beheer indien
gebruik wordt gemaakt
van m2m

Heiko Kiewiet
(DUO)

29 oktober
2019

Op agenda
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1001-02

Informatie over
gegevensleveringen via
een API op RIO

Brian Dommisse 26
(Kennisnet)
november
2019

Open

1001-03

Bijeenkomst over
toepassing
Opleidingskenmerken in
Magister, RIO en BRON

Wiebe Buising
(OCW)

zsm

In principe na afloop van of vooraf
aan werkgroep RIO-vo van 29-10

2910-01

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

Heiko Kiewiet

26-11

open

2910-02

Aanpassing tav
handleiding RIO Portaal
doorgeven

Werkgroepleden zsm
(scholen)

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

De grijze actiepunten zijn afgerond en zullen volgende keer uit de actielijst worden verwijderd.
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Vastgestelde documenten
Alleen de laatst vastgestelde versie wordt benoemd.
Functionele beschrijving RIO versie 1.2

16 april 2019

Werkgroep RIO

Waardelijst Opleidingseenheden vo en vavo,
schooljaar 2019-2020

3 september 2019

Werkgroep RIO

Communicatiecontexten vo, versie 2019-06-25

25 juni 2019

Werkgroep RIO

PvE RIO 1.0

4 december 2018

Werkgroep RIO

Canoniek model RIO-vo en vavo

juni 2019 (nb de nieuwe
versie heeft alleen
betrekking op het stuk
vavo)

Projectgroep RIO

Waardelijst Opleidingskenmerken vo (voor
schooljaar 2019-2020)

3 september 2019

Werkgroep RIO

De 3 waardelijsten (Opleidingseenheden, Opleidingskenmerken en
Communicatiecontexten) plus de toelichtingen staan op
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleiding
en-rio/ en gedurende de implementatiefase op
https://www.doorontwikkelen-bron.nl/documenten-rio-vo/
Voor alle actiepunten en vragen geldt dat de informatie gestuurd kan worden naar
j.ligthart@kennisnet.nl
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