Samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen registreren in RIO

Let op: de aangemaakte aangeboden opleiding wordt niet automatisch zichtbaar in de lijst van
aangeboden opleidingen van de onderwijsaanbieder waar u mee samenwerkt! Deze zal de
aangeboden opleiding ook moeten aanmaken en koppelen aan uw onderwijsaanbieder.

Een gezamenlijke onderwijsaanbieder registreren in RIO
Dit wordt in RIO ook wel een ‘samenwerkingsschool’ genoemd.
Hier bestaan twee mogelijkheden:
1. Het gaat om een samenwerking van twee onderwijsaanbieders binnen één onderwijsbestuur
2. Het gaat om een samenwerking van twee verschillende onderwijsbesturen.

Samenwerkingsschool binnen één onderwijsbestuur
In RIO registreert u de samenwerkingsschool als een nieuwe onderwijsaanbieder bij uw
onderwijsbestuur. U hoeft niet te registreren welke andere twee onderwijsaanbieders samenwerken
in deze onderwijsaanbieder. Uiteraard kunt u dat in uw externe communicatie wel doen,
bijvoorbeeld op de website van het onderwijsbestuur of de betrokken onderwijsaanbieders.
Voor wat betreft de onderwijsinstellingserkenningen van de samenwerkingsschool is het in de
praktijk meestal zo dat er wordt gewerkt met de erkenningen van de beide samenwerkende
onderwijsaanbieders. Beide onderwijsaanbieders kunnen dan hun leerlingen in het Register
Onderwijsdeelnemers registreren bij de samenwerkingsschool.
Bij het aanmaken van de samenwerkingsschool in RIO moet deze onderwijsaanbieder dus gekoppeld
worden aan twee onderwijsinstellingserkenningen. Hier het denkbeeldige voorbeeld van een

onderwijsaanbieder (in het voorbeeld genoemd: Samenwerkingsschool binnen 1 bestuur) die als een
zelfstandige onderwijsaanbieder wordt gepositioneerd en die een samenwerking is tussen een poonderwijsaanbieder en een vo-onderwijsaanbieder (bijv. als “Tienerschool”):

Het resultaat van deze invoeractie wordt zichtbaar in het overzichtsscherm van de
onderwijsaanbieder:

Samenwerkingsschool van twee onderwijsbesturen
Hier moet de samenwerkingsschool in RIO als onderwijsaanbieder aan twee onderwijsbesturen
worden gekoppeld.
Maak bij het eerste onderwijsbestuur de onderwijsaanbieder aan waarbij wordt samengewerkt met
een ander onderwijsbestuur. Maak goede afspraken met uw collega-bestuur wie hierin het voortouw
neemt.
Let op: is er sprake van samenwerking tussen een onderwijsbestuur in het primair onderwijs en een
in het voortgezet onderwijs? Dan is het in verband met de koppeling tussen RIO en de
leerlingadministratiesystemen wenselijk dat het onderwijsbestuur in het voortgezet de nieuwe
onderwijsaanbieder aanmaakt en koppelt aan het andere bestuur!
Klik op het informatiescherm van de nieuwe onderwijsaanbieder in het onderdeel Bijbehorende
Onderwijsbestuur op Wijzig:

Klik op het volgende scherm op de link Toevoegen bestuur:

In het scherm dat nu opent, kunt u het onderwijsbestuur waarmee u samenwerkt opzoeken (op
bestuurscode (B-code) en naam) en selecteren:

Klik op het juiste onderwijsbestuur en klik op het informatiescherm op de knop Bewaar.

In het onderdeel Bijbehorende Onderwijsbestuur van de onderwijsaanbieder zullen nu twee
onderwijsbesturen zichtbaar zijn:

De nieuwe onderwijsaanbieder zal in RIO zichtbaar zijn in de lijst met onderwijsaanbieders van beide
onderwijsbesturen.

In het scherm Organisatiestructuur is via de groene markering Samenwerkingsschool ook meteen
zichtbaar dat het om een samenwerking gaat tussen twee besturen.

Wanneer twee onderwijsbesturen een gezamenlijke onderwijsaanbieder in het leven roepen,
moeten er ook afspraken worden gemaakt over de betrokken onderwijsinstellingserkenningen en
vestigingserkenningen en over de registratie van leerlingen in het Register Onderwijsdeelnemers.
Meestal hebben beide onderwijsbesturen eigen onderwijsinstellingserkenningen voor de
gezamenlijke onderwijsaanbieder en eigen vestigingserkenningen voor de betrokken
onderwijslocatie(s). De beide onderwijsinstellingen kunnen dan leerlingen inschrijven bij de
gezamenlijke onderwijsaanbieder en ook als zodanig registreren in het Register
Onderwijsdeelnemers.
In RIO kunnen onderwijsbesturen alleen hun eigen onderwijsinstellingserkenningen registreren bij
een samenwerkingsschool-onderwijsaanbieder. Dat gaat als volgt:
1. Spreek zoals hierboven al aangegeven onderling af wie de onderwijsaanbieder als eerste zal
opvoeren. Let op: is er sprake van samenwerking tussen een onderwijsbestuur in het primair
onderwijs en een in het voortgezet onderwijs? Dan is het in verband met de koppeling tussen
RIO en de leerlingadministratiesystemen wenselijk dat het onderwijsbestuur in het
voortgezet de nieuwe onderwijsaanbieder aanmaakt!
2. Dit onderwijsbestuur maakt de onderwijsaanbieder aan op de hierboven beschreven wijze
3. En koppelt meteen de bijbehorende onderwijsinstellingserkenning van de eigen
samenwerkende onderwijsaanbieder aan de nieuwe onderwijsaanbieder
4. Het andere onderwijsbestuur ziet daarna de nieuwe onderwijsaanbieder in de lijst met eigen
onderwijsaanbieders staan en koppelt de bijbehorende onderwijsinstellingserkenning van de
eigen samenwerkende onderwijsaanbieder aan de nieuwe onderwijsaanbieder via Wijzig
OCW-onderwijsinstellingserkenning:

Na deze actie zullen er onderwijsinstellingserkenningen van beide onderwijsbesturen aan de nieuwe
onderwijsaanbieder zijn gekoppeld:

