Nieuwsbrief RIO en BRON po - juni 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van BRON.
1 augustus 2021 moet RIO gevuld zijn
Half april is RIO live gegaan en zo langzamerhand zijn steeds meer onderwijsbesturen bezig
(of zijn al klaar) om hun onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, aangeboden opleidingen en
contactgegevens te registreren. Niet iedereen is echter nog zover en dat is ook niet erg want
in principe hebt u tot 1 augustus 2021 de tijd. Waarom die datum?
De leveranciers van de leerlingadministratiesystemen (LAS) gaan een aantal gegevens
(onderwijsaanbieder, onderwijslocatie, aangeboden opleidingen) uit RIO binnenhalen naar uw
eigen administratie(s). Daarvoor maken ze een koppeling met RIO. Er is tijd nodig om ervoor
te zorgen dat dit hele proces goed verloopt, uw (administratie)processen zijn er namelijk
uiteindelijk in meer of mindere mate afhankelijk van dat de genoemde gegevens uit RIO
goed worden verwerkt en aan de juiste scholen en leerlingen worden gekoppeld. In het
najaar kunnen de leveranciers als RIO op 1-8-2021 gevuld is, voldoende tijd inplannen om
dit hele proces te doorlopen, de administratie(s) goed te vullen en eventuele knelpunten
tijdig op te sporen en op te lossen. Via uw leverancier wordt u tijdig op de hoogte gesteld
hoe en wanneer zij dit exact gaan aanpakken.
In 6 stappen naar registratie in RIO
Om de registratie in het RIO-portaal goed uit te voeren kunt u het beste de stappen van RIO
volgen die in de Kennisbank op de website van DUO staan. U leest daar hoe u uw gegevens
in 6 stappen succesvol in RIO kunt registreren.
In de Kennisbank staan ook handige tips en links om het proces van modelleren goed uit te
voeren. U vindt er ook de veelgestelde vragen en linkjes naar video's waarbij u wordt
meegenomen door de schermen van het RIO-portaal. Als alle gegevens goed zijn
gemodelleerd en afgestemd dan bent u klaar voor het registreren in RIO zelf. Ook dat komt
in het stappenplan aan bod.
Om RIO te vullen moet u inloggen in MijnDUO en gaat u naar ‘Mijn organisatie’. Als u daar
nog geen gegevens ziet staan, dan beschikt u nog niet over de benodigde RIO
gebruikersrollen. Bij stap 2 in 'Het 6 stappenplan voor po' leest u hoe u deze gebruikersrollen
kunt (laten) toekennen.
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.
Scholen in het vso
Biedt u als bestuur ook voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan dan kunt u helaas uw
gegevens nog niet in RIO registreren. Er wordt nog gewerkt aan de laatste aanpassing om

het juiste opleidingsaanbod voor vso in RIO te kunnen tonen. Scholen in het vso ontvangen
een mail zodra zij aan de slag kunnen.
Vernieuwing BRON
Via deze nieuwsbrief hebt u met name informatie ontvangen over RIO. De meeste besturen
zijn inmiddels gestart met de registratie in RIO. Deze nieuwsbrief gaat zich daarom meer
richten op de vernieuwing van de gegevensuitwisseling met BRON: wat gaat er veranderen,
wat betekent dit voor uw bestuur en hoe kunt u zich goed voorbereiden.
Register Onderwijsdeelnemers
Sinds de invoering van de nieuwe Wet register onderwijsdeelnemers valt een aantal registers
bij DUO onder één register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). DUO neemt de
komende tijd daarom afscheid van de vertrouwde registernamen waaronder Basisregister
Onderwijs (BRON). In 2021 kunt u de oude en de nieuwe naam nog naast elkaar
tegenkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.duo.nl/zakelijk.
Planning
In januari 2022 start de vernieuwde gegevensuitwisseling met het nieuwe Register
Onderwijsdeelnemers (voorheen BRON). Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. De
komende periode wordt de data uit BRON op orde gemaakt, de gegevensuitwisseling getest,
de data geconverteerd en worden tot slot de scholen aangesloten op het vernieuwde BRON.
Data-op-orde
Op dit moment bekijkt DUO of alle gegevens straks overgezet kunnen worden naar het
register Onderwijsdeelnemers (ROD). Iedere maand doen we een proefconversie. Dat is een
test om te controleren of de gegevens juist kunnen worden overgezet Uit de eerste
proefconversie is gebleken dat de kwaliteit van de gegevens in BRON hoog is. Een groot
‘data-op-orde traject’, waarin we alle scholen vragen om aanpassingen te doen in hun data,
is daardoor niet nodig. Mochten er voor uw school toch gegevens aangepast moeten worden,
dan neemt DUO in de komende maanden telefonisch of per mail contact met u op om de
gegevens alsnog in orde te maken.
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

Mail voor vragen over de
vernieuwing BRON naar
helpdesk@bron.nl
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