Nieuwsbrief RIO en BRON po - januari 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u de komende periode op de hoogte over de implementatie
van RIO.
Modelleren is het halve werk
In de loop van 2021 kunt u uw onderwijsorganisatie in RIO registreren. Wij houden u op de
hoogte wanneer u kunt beginnen met registreren. Voordat u in RIO gaat registeren, is het
belangrijk om na te denken over de manier waarop uw schoolorganisatie straks zichtbaar is
voor gebruikers van RIO. Voor de ene school zijn de keuzes daarin eenvoudiger te maken
dan voor de andere school. Dit hangt onder meer af van het type onderwijs, hoeveel scholen
er onder uw bestuur vallen, hoeveel locaties er in gebruik zijn en of locaties gedeeld worden
met andere besturen/scholen. Bovendien kan uw organisatie er qua onderwijsinrichting op
bepaalde punten heel anders uitzien dan vanuit de erkenningen is af te leiden. Goed dus om
dit vooraf scherp te hebben en de modellering alvast te hebben uitgewerkt en afgestemd.
Het uiteindelijke registreren in RIO kan dan vlotjes verlopen zonder dat er achteraf nog
correcties moeten worden doorgevoerd.
Hulpmiddelen bij het modelleren
Voor scholen is een aantal hulpmiddelen beschikbaar zoals de modelleertool, de
modelleerhandleiding, een instructievideo en de mogelijkheid om uw vragen aan één van de
RIO-experts te stellen tijdens een modelleerafspraak in MS Teams. De expert kan met u
meekijken in de modelleertool. Let op: De modellering wordt niet automatisch omgezet naar
RIO, maar vergemakkelijkt de uiteindelijke invoer wel aanzienlijk. Nieuw zijn de veelgestelde
vragen. U vindt daar veel vragen die eerder zijn gesteld door andere besturen.
Uw organisatie informeren
We raden u aan uw onderwijsorganisatie te informeren over de wijze waarop u uw
organisatie wilt vastleggen in RIO. Heeft uw onderwijsbestuur bijvoorbeeld meerdere scholen
oftewel ‘onderwijsaanbieders’, dan is het verstandig om één totaal-modellering op
bestuursniveau te maken en die af te stemmen met de schoolleiders en applicatiebeheerders
van de onderwijsaanbieders.
RIO-mandaten in OSR
De meeste onderwijsbesturen hebben hun softwareleverancier, via een mandaat in het OSR,
toestemming gegeven om RIO-gegevens met DUO uit te wisselen. Besturen die dit nog
moeten doen, ontvangen binnenkort een mail van DUO. Op www.doorontwikkelen-bron.nl
kunt u lezen hoe u een mandaat kunt geven voor uw instellingserkenningen (BRINnummers).
Aanmelden nieuwsbrief
Hebt 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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