Nieuwsbrief RIO en BRON po - juli 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van BRON.
eHerkenning en informatieproducten
DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Uw bestuur heeft hierover onlangs
een brief ontvangen van het ministerie OCW. Bij de Helpdesk BRON komen vragen binnen
voor wie er binnen de organisatie eHerkenning moet worden aangevraagd. De informatie in
deze nieuwsbrief kan u hierbij helpen.
DUO ontwikkelt informatieproducten die u ondersteunen bij de uitwisseling van de
leerlinggegevens met het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Er
zijn informatieproducten voor de leerlingenadministratie, de schoolbesturen en het bevoegd
gezag.
Hieronder worden de producten per doelgroep op een rijtje gezet. Ook ziet u of het product
straks te vinden is in het LAS of in Mijn DUO. Voor de producten die beschikbaar komen in
Mijn DUO is per 1 januari eHerkenning nodig voor nieuwe gebruikers. Beschikt u nog over
een token, dan kunt u deze gedurende een overgangsperiode blijven gebruiken.
DUO ontwikkelt diverse informatieproducten voor verschillende doelgroepen.
Leerlingenadministratie
Informatieproduct

Doel

Waar eHerkenning

Kennisgeving in- en
uitschrijving

Het vergelijken van alle gegevens in het
LAS met de registratie in ROD
Het controleren van mogelijke fouten
(signalen) vanuit ROD
Controleren in- en uitschrijfdatum om
dubbele inschrijving te voorkomen

Leerlingdossier

Controleren gegevens leerling in ROD

Mijn
DUO

Ja

Mijn Helpdesk PO (voorheen
Mijn BRON)

Contact met de Helpdesk PO, overzicht
Mijn
meldingen, contactgegevens en digitaal
DUO
archief

Ja

Registratieoverzicht
Kwaliteitscontrolebestand

LAS

Nee

Mijn
DUO

Ja

LAS

Nee

Schoolbestuur
Informatieproduct
Dashboard bekostiging
school

Doel
Inzicht krijgen in bekostigde
leerlingaantallen en individuele
bekostigingsstatus op de school

Waar eHerkenning
Mijn
DUO

Ja

Dashboard ROD school

Beoordelen van de gang van zaken voor
de school vanuit ROD

Mijn
DUO

Ja

Bestanden met
schooladviezen en niveau
vo

Beoordelen kwaliteit schooladviezen /
niveau in het voortgezet onderwijs

Mijn
DUO

Ja

Bevoegd gezag
Informatieproduct
Dashboard ROD bevoegd
gezag

Doel

Waar eHerkenning

Het beoordelen van de gang van zaken Mijn
voor het scholenverband als geheel ROD DUO

Ja

Bestanden met
Beoordelen kwaliteit schooladviezen /
schooladviezen en niveau vo niveau in het voortgezet onderwijs
Inzicht krijgen in bekostigde
Dashboard bekostiging
leerlingaantallen op de school onder het
bevoegd gezag
bevoegd gezag

Mijn
DUO

Ja

Mijn
DUO

Ja

Overzicht Vastgestelde
Tellingen (OVT)

Mijn
DUO

Ja

Inzicht krijgen in definitieve
leerlingaantallen t.b.v. bekostiging

Tips over hoe uw bestuur zich kan voorbereiden op de overstap naar eHerkenning vindt u op
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/.
Aandachtspunten bij het vullen van RIO

•
•

Let op dat u bij het vullen van RIO dat u alle drie onderdelen hebt gevuld, dus de
Onderwijsaanbieder, de Onderwijslocatie én de Aangeboden Opleidingen.
Er bestaan enige kleine verschillen tussen de Modelleertool RIO-po en het RIOportaal. Dit betreft de lijsten met opleidingen, opleidingskenmerken en
communicatiecontexten. Deze lijsten zijn sinds de lancering van de Modelleertool
RIO-po vorig jaar oktober namelijk geactualiseerd, uitgebreid en soms juist
vereenvoudigd. U kunt uitgaan van de lijsten zoals u ze in het RIO-portaal aantreft.

Stel uw modelleervraag aan de expert
Heeft u vragen over het modelleren en wilt u een expert raadplegen? Het is nog steeds
mogelijk 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. U kunt via deze link een
afspraak maken.
RIO in het so en vso
Na het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben ook instellingen in het
voortgezet speciaal onderwijs bericht gekregen dat zij de registratie van
onderwijsinstellingen en onderwijsaanbod in RIO kunnen starten of afronden. De te kiezen
aangeboden opleidingen zijn namelijk in RIO beschikbaar gekomen.
In de Kennisbank vindt u de informatie zoals instructievideo's, waardelijsten en
achtergrondinformatie. Voor het uitstroomprofiel vso-vervolgonderwijs is er een handige
printbare versie beschikbaar van de lange opleidingenlijst.
In juli hebben verschillende RIO instructiesessies plaatsgevonden over het registreren van
gegevens door scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Na de vakantie vindt

er nog een extra sessie plaats op 14 september van 15.30 tot 17.00 uur. Bent u een
school in het vso of so en wilt u aan deze sessie deelnemen, stuur dan een mail naar
implementatie-bron@duo.nl. U ontvangt vervolgens een link naar de Webex-sessie.
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
eHerkenning en
Informatieproducten naar
helpdesk@bron.nl
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