Nieuwsbrief RIO en BRON po - april 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO.
Register Instellingen en Opleidingen po is live!
Vanaf nu kunt u uw eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod in RIO registreren en
beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld.
Biedt u vso aan? Nog even geduld!
Biedt u als bestuur ook voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan dan moet u helaas nog even
geduld hebben. Om het juiste opleidingsaanbod voor vso in RIO te kunnen tonen, is nog een
laatste aanpassing nodig. Binnenkort kunt u de aangeboden opleidingen voor het vso vullen.
De precieze datum melden we via de nieuwsbrief.
In 6 stappen naar registratie in RIO
Het uitgangspunt voor de registratie in het RIO-portaal is de Kennisbank op de website van
DUO. Centraal in de Kennisbank staat het stappenplan. In 6 stappen leest u hoe u uw
gegevens succesvol in RIO kunt registreren. De stappen beschrijven onder meer het
koppelen van de benodigde RIO-rollen voor Mijn DUO en het raadplegen, toevoegen en
wijzigen van gegevens. Eén van de belangrijke stappen is het koppelen van de rollen. Sinds
vandaag beschikt de beheerder po van uw school over de beheerdersrollen RIO. Er zijn twee
beheerdersrollen die samen met het kenmerk automatisch zijn toegekend aan bestaande
beheerders po. Met de beheerdersrollen kan de beheerder po gebruikersrollen toewijzen aan
zichzelf of een collega. Met de gebruikersrollen is het mogelijk RIO te vullen en gegevens in
RIO te wijzigen. Kijk in de Kennisbank voor een overzicht van de verschillende
gebruikersrollen. In de Kennisbank vindt u ook de veelgestelde vragen en linkjes naar video’s
waarbij u wordt meegenomen door de schermen van het RIO-portaal.
Standaard ingangsdatum niet wijzigen
Bij het opvoeren van de onderwijsaanbieder, onderwijslocatie en aangeboden opleidingen
moet u een ingangsdatum meegeven. Deze staat in de schermen standaard ingesteld op 1-82021. Dit is de ingangsdatum van RIO in het primair onderwijs. U hoeft deze datum niet aan
te passen.
De modelleertool helpt!
Uit de sessies met de eerste scholen die RIO gevuld hebben, bleek dat het tijdens het
registreren goed werkt om naast de Kennisbank, ook de informatie uit de modelleertool bij
de hand te hebben. Heeft u één onderwijsaanbieder en één onderwijslocatie, dan is het
overzichtelijk. Heeft uw bestuur meerdere onderwijsaanbieders, dan adviseren wij u om de
output uit de modelleertool bij de hand te hebben. Nog niet gemodelleerd? De
modelleertool blijft voorlopig in de lucht zodat u te allen tijde daar eerst uw organisatie kunt
uitwerken en afstemmen met de rest van de organisatie alvorens deze vast te gaan leggen in
RIO.
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
rio@duo.nl
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