Nieuwsbrief RIO en BRON november 2020

Deze nieuwsbrief gaat over het modelleren van uw onderwijsinstelling(en) in de Registratie Instellingen en
Opleidingen (RIO). We gaan in op wat het modelleren inhoudt en welke ondersteuning hiervoor wordt geboden.
Modelleren
Voordat u uw school of scholen in RIO kunt registreren vragen we
u om na te denken over de manier waarop uw schoolorganisatie
straks zichtbaar moet zijn in RIO. Dit noemen we het ‘modelleren’.
Omdat de organisatiestructuur in de praktijk vaak anders is
ingericht dan de structuur van de erkenningen (het huidige BRIN),
moeten besturen zichzelf een aantal fundamentele vragen stellen.
Hoe ziet de structuur van de organisatie eruit? Welk onderwijsaanbod biedt de organisatie? Hoe verhoudt zich dat
tot de erkenningen? En hoe wil uw school of scholen in de ‘buitenwereld’ (in het maatschappelijke verkeer) herkend
worden? Uw visie die daaruit voortvloeit levert een blauwdruk op waarmee u later in het RIO-portaal uw registratie
echt gaat uitvoeren. Deze blauwdruk kunt u ook gebruiken voor afstemming binnen uw organisatie. Wij raden
besturen aan om zo snel mogelijk met het modelleren te starten, dit begin 2021 af te ronden en vervolgens RIO te
vullen.
Bekijk de video over het modelleren in RIO
Bekijk de video waarin Jacob Molenaar van Kennisnet vertelt over de stappen in het modelleren. In een tweede
video wordt specifiek ingegaan op de bijzonderheden in RIO voor het speciaal onderwijs.
Modelleertool
Voor de modelleerfase van RIO heeft DUO in samenwerking met de PO-Raad en Kennisnet de Modelleertool RIO
ontwikkeld. U kunt deze tool gebruiken om te oefenen met het beschrijven van uw eigen onderwijsinstelling als
voorbereiding op de registratie van uw organisatie in RIO. De gegevens uit de tool worden niet automatisch
omgezet naar RIO, maar het modelleren vergemakkelijkt de uiteindelijke invoer wel aanzienlijk. Dit online
hulpmiddel is met name bedoeld voor de meer complexe schoolstructuren. Klik hier om de modelleertool te
openen.
Handleiding en instructiekaart modelleren
Op www.doorontwikkelen-bron.nl kunt u de Modelleerhandleiding RIO po voor het modelleren downloaden. Deze
handleiding leidt u stap voor stap door de modelleerfase heen. De bijbehorende Instructiekaart modelleren RIO laat
in één overzicht zien welke 5 stappen in de modellering van RIO zitten. De instructiekaart vindt u ook op
www.doorontwikkelen-bron.nl.
Modelleerafspraak
Bent u bezig met het modelleren en heeft u hierover vragen, dan kunt u een afspraak maken met één van de RIOexperts. Tijdens deze afspraak via MS Teams heeft u alle tijd om uw vragen te stellen en helpen de experts u verder.
Belangrijk is dat u, vóór de afspraak met één van de experts, al aan de slag bent gegaan met het modelleren van uw
organisatie met behulp van de modelleertool. Met het voorlopige resultaat dat daaruit komt, kunnen de experts u

beter helpen met uw vragen. Minimaal twee werkdagen voor uw modelleerafspraak stuurt u uw vraag of vragen
naar implementatie-bron@duo.nl. U kunt via deze link een modelleerafspraak maken. Een afspraak duurt maximaal
30 minuten.
Stappenplan RIO
Op www.doorontwikkelen-bron.nl vindt u het document Stappenplan RIO met daarin alle stappen op een rijtje om
uw onderwijsorganisatie succesvol te registreren in RIO
Mandaat RIO vastleggen in OSR
Heeft de po-beheerder van uw bestuur een herinneringsmail van
DUO ontvangen voor het registreren van het mandaat RIO in het
OSR? Dan verzoeken wij u om te checken of dit voor uw
instellingserkenningen (BRIN-nummers) inmiddels is gebeurd.
Controleer ook of u voor de verplichte eindtoets het mandaat in
het OSR al hebt geregistreerd. Dit mandaat moet vóór 1 december
zijn vastgelegd en is noodzakelijk voor het aanmeldproces. Op www.doorontwikkelen-bron.nl staat hoe u het
mandaat RIO kunt vastleggen.
Colofon
De nieuwsbrief wordt verstuurd
namens het implementatieteam. Het
implementatieteam bestaat uit
medewerkers van de PO-raad,
Kennisnet, DUO en OCW en
ondersteunt scholen tijdens de
voorbereiding en implementatie van
RIO en het vernieuwde BRON.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.doorontwikkelen-bron.nl.
Vragen over het modelleren van uw
organisatie kunt u mailen
naar support@kennisnet.nl
Mail voor vragen naar
helpdesk@bron.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

