Nieuwsbrief RIO en ROD po - september 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van het Register Onderwijsdeelnemers.
Herinnering: Heeft u RIO al gevuld?
Mocht u dat nog niet hebben gedaan, wilt u dan RIO vullen met uw gegevens? De gegevens
uit RIO gaan namelijk in januari mee in de uitwisseling met het vernieuwde Register
Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). De softwareleveranciers moeten gegevens uit
RIO binnenhalen naar uw administratie-omgeving en hebben hiervoor enige tijd nodig. Om
de registratie in het RIO-portaal goed uit te voeren, volgt u de stappen die in de Kennisbank
staan.

Aandachtspunten bij het vullen van RIO
Juiste autorisatie Mijn DUO
Doet de situatie zich voor dat u wél een onderwijslocatie kunt opvoeren, maar geen
onderwijsaanbieder en daardoor ook geen aangeboden opleidingen? Dan heeft u mogelijk
niet de juiste autorisatie in Mijn DUO. Let er daarom goed op dat uw po-beheerder u alle
RIO-gebruikersrollen toekent die u nodig heeft voor het vullen van RIO. Meer informatie over
het toekennen van autorisaties vindt u in de in de Kennisbank.
Samenwerkingsvormen in RIO registreren
In het onderwijs komen allerlei vormen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen voor.
Partijen als de Inspectie van het Onderwijs hebben voor het uitvoeren van hun taken
behoefte aan inzicht in deze samenwerkingsvormen. De informatie in de systemen is
momenteel niet compleet, juist of actueel wat kan leiden tot extra werk bij de betrokken
instellingen om dit recht te zetten. Twee van die samenwerkingsvormen kunnen in RIO
geregistreerd en zichtbaar gemaakt worden. Het gaat om samenwerkingsvormen die
betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het aangeboden onderwijs:

•
•

Twee onderwijsaanbieders werken samen bij het verzorgen van een aangeboden
opleiding.
Twee onderwijsbesturen hebben samen één onderwijsaanbieder die één of meerdere
aangeboden opleidingen aanbiedt (de zogeheten “samenwerkingsschool”).

In de FAQ van www.doorontwikkelen-bron.nl staat bij het onderdeel Samenwerkingsvormen
hoe u deze samenwerkingsvormen kunt registreren in RIO.
Communicatiecontexten

Er komen regelmatig vragen binnen over het onderwerp contactgegevens
(communicatiecontexten): welke gegevens moet ik invullen, wat vul ik in bij het
onderwijsbestuur en wat bij de onderwijsaanbieders, hoe gedetailleerd moet ik zijn, etc. Bij
DUO vindt op dit moment een analyse plaats van het gebruik en de richtlijnen voor het vullen
van de communicatiecontexten. Daarop hoeven onderwijsinstellingen natuurlijk niet te
wachten en het is raadzaam om contactgegevens alvast in de basis te registreren in RIO.
Detaillering volgt dan later. In de FAQ van www.doorontwikkelen-bron.nl staat bij het
onderdeel Communicatiecontexten een aantal heldere richtlijnen voor die eerste registratie.
Extra sessie RIO in het so en vso
Bent u voor de zomervakantie niet in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan één van
de instructiesessies RIO voor het so en het vso? Op 14 september van 15.30 tot 17.00 uur
bieden wij een extra sessie aan. Wilt u aan deze sessie deelnemen, stuur dan een mail naar
implementatie-bron@duo.nl. U ontvangt vervolgens een link naar de Webex-sessie. 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.
Save the date: Online informatiesessie ROD
De gegevensuitwisseling tussen uw leerlingadministratiesysteem en DUO wijzigt in 2022. Om
u te informeren over de vernieuwing organiseren we op 12 oktober van 14.00 tot 15.45 uur
een online informatiesessie. We informeren u over de nieuwe gegevensuitwisseling:

•
•
•
•
•
•

Conversie van uw gegevens naar ROD.
Sluiting van ROD in december.
Livegang nieuwe gegevensuitwisseling in januari.
Nieuwe informatieproducten in Mijn DUO.
Toegang tot Mijn DUO via eHerkenning.
De vereenvoudiging van de bekostiging zoals de directe terugkoppeling en het
verdwijnen van de handmatige aanvragen.

Mist u een onderwerp? Stuur dan een mail naar implementatie-bron@duo.nl, met in de
onderwerpregel van de mail ‘Vraag voor online informatiesessie op 12 oktober’. Vooraf
aanmelden voor deze online informatiesessie is niet nodig. In de volgende nieuwsbrief vindt
u de link waarmee u kunt deelnemen aan het programma. Heeft u collega’s die deze sessie
ook willen volgen, dan kunt u de link naar hen doorsturen.
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

Meer informatie

medewerkers van de PO-raad,
Kennisnet, DUO en OCW en
ondersteunt scholen tijdens de
voorbereiding en implementatie van
RIO en het vernieuwde BRON.

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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