Nieuwsbrief RIO en BRON februari 2021
Via deze nieuwsbrief houden wij u de komende periode op de hoogte over de implementatie
van RIO.
RIO in maart live
Op dit moment worden de puntjes op de i gezet zodat RIO po in maart live kan. Op 21
januari heeft DUO alle gegevens zoals de erkenningen uit BRIN overgezet naar RIO. Een
aantal scholen gaat de schermen van RIO nog een keer testen. Als alle partijen akkoord zijn
kunnen de besturen straks hun gegevens live registreren in het RIO-portaal.

Hoe staat mijn onderwijsorganisatie straks in RIO
Voordat u in RIO gaat registreren, is het belangrijk
dat u hebt nagedacht op welke manier u uw
schoolorganisatie straks zichtbaar wilt maken voor de
buitenwereld, waaronder diverse afnemers van
gegevens uit RIO. Daarom is modelleren vooraf meer
dan raadzaam. U kunt hiervoor de Modelleertool
gebruiken. Let op: De modellering wordt niet
automatisch omgezet naar RIO, maar vergemakkelijkt
de uiteindelijke invoer wel aanzienlijk. Documentatie
zoals de laatste versie van de handleiding en uitleg
zijn te vinden op www.doorontwikkelen-bron.nl onder
het kopje “Modelleren van uw organisatie conform
RIO”. Hebt u daarover vragen en wilt u een expert
raadplegen? Maak dan een afspraak via deze link.
RIO-rollen koppelen
In maart komen de RIO-rollen onder de autorisatie van de Beheerder PO beschikbaar in Mijn
DUO. De beheerder PO op bestuursniveau in Mijn DUO kan dan rollen voor het RIO-portaal
toekennen. In de volgende nieuwsbrief vindt u informatie over hoe u de rollen kunt koppelen.
Zijn de rollen eenmaal gekoppeld, dan bent u klaar om gegevens te registeren in RIO.
Kennisbank
In maart gaat ook de nieuwe Kennisbank live. Hierin vindt u informatie over het opvoeren,
wijzigen en raadplegen van gegevens in het RIO-portaal. Ook vindt u in de kennisbank de
informatie die u nodig hebt om de RIO-rollen te kunnen
koppelen.
Waardelijsten RIO-po zijn gepubliceerd
Voor de registratie van opleidingen in RIO wordt gebruik gemaakt van een aantal
waardelijsten. Deze zijn na afstemming met het onderwijsveld en met partijen als OCW, DUO
en de Inspectie van het Onderwijs tot stand gekomen. Ze zijn te vinden samen met een
toelichting op www.doorontwikkelen-bron.nl onder het kopje Waardelijsten RIO-po. Hebt u
hier nog op- of aanmerkingen bij, laat dit dan weten via
support@kennisnet.nl.
Aanmelden nieuwsbrief

Hebt u een collega die deze nieuwsbrief graag wil ontvangen, dan kan uw collega zich voor
de verzendlijst aanmelden via deze link.
Eerdere edities van de nieuwsbrief RIO en BRON po kunt u vinden op www.doorontwikkelenbron.nl.
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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