Nieuwsbrief RIO en BRON po - maart 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO.
RIO po live
In april is het eindelijk zover, RIO gaat live in het primair onderwijs! We starten met een
klein aantal po-besturen die hun gegevens registreren in RIO. En op 19 april is het voor álle
scholen mogelijk om gegevens in RIO te registreren. U krijgt in een volgende nieuwsbrief een
seintje wanneer u van start kunt gaan en waar u het stappenplan kunt vinden om RIO te
vullen.
Hoe staat uw school straks in RIO
Voordat u in RIO gaat registreren, is het belangrijk dat u hebt nagedacht over de manier
waarop uw schoolorganisatie straks zichtbaar is voor gebruikers van RIO. Voor het ene
bestuur zijn de keuzes daarin wellicht eenvoudiger te maken dan voor het andere bestuur.
Bijvoorbeeld door het aantal scholen dat onder het bestuur valt, doordat een school locaties
deelt met andere besturen of dat de daadwerkelijke onderwijsinrichting sterk afwijkt van de
erkenningen. Toch raden we u aan om het modelleren vooraf te laten gaan aan het
daadwerkelijke invoeren. Daarbij is het belangrijk om de modellering goed in de organisatie
af te stemmen. Dat kan achteraf veel werk schelen.
We hebben een aantal hulpmiddelen beschikbaar om u bij dit modelleren te helpen. Zo is er
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 registratie in RIO wel aanzienlijk. De besturen die dit inmiddels gedaan hebben,
kunnen dit beamen.
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

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.doorontwikkelen-bron.nl.
Vragen over het modelleren van
uw organisatie kunt u mailen

RIO en het vernieuwde BRON.

naar support@kennisnet.nl
Mail voor vragen naar
rio@duo.nl
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