Nieuwsbrief RIO en BRON december 2020

Via deze nieuwsbrief houden wij u de komende periode op de hoogte over de implementatie
van RIO.
Registreren gegevens in RIO
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat u vanaf januari 2021 uw
onderwijsorganisatie en onderwijsaanbod kunt registreren in RIO. Op dit moment is de
conversie van de gegevens uit BRIN naar RIO echter nog niet gereed. Daarnaast heeft een
aantal scholen RIO uitvoerig getest. Op basis van de bevindingen uit deze test wordt nog een
aantal verbeteringen doorgevoerd. U kunt pas registreren als de conversie en de
verbeteringen succesvol zijn afgerond. Begin 2021 zullen wij u via deze nieuwsbrief een
nieuwe datum melden.
Aanmelden nieuwsbrief
Heeft u een collega die deze nieuwsbrief graag wil ontvangen, dan kan uw collega zich voor
de verzendlijst aanmelden via deze link.

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
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