Nieuwsbrief RIO en ROD po - november 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van ROD (voorheen BRON).
Belangrijke data gegevensuitwisseling ROD in januari 2022

november publicatie Draaiboek aansluiting scholen op nieuwe ROD (voorheen BRON)
1 december laatste teldatum
6 december laatste dag aanleveren gegevens door sluiting ROD
december informatie van softwareleveranciers
januari
starten met aansluiten van scholen

Groeibekostiging en de sluiting van ROD
Als het aantal leerlingen van een school groeit ten opzichte van het aantal leerlingen dat is
meegerekend bij de vaststelling van de personele bekostiging, is er recht op
groeibekostiging. Deze bekostiging wordt toegekend aan het bestuur en niet aan een school.
Het bestuur ontvangt bekostiging voor groei als er groei is op de eerste van de maand in de
periode augustus t/m juni van een schooljaar. De bekostiging wordt automatisch toegekend
op basis van de inschrijvingen in ROD.
Groei op teldatum 1 december 2021
Om in aanmerking te komen voor groeibekostiging, moeten inschrijvingen normaal
gesproken binnen 4 weken na de peildatum in ROD zijn opgenomen. Door de sluiting van
ROD in december is dit niet mogelijk en daarom heeft DUO het proces gewijzigd. Er geldt een
andere termijn dan gebruikelijk voor het opnemen van deze gegevens in ROD. Uiterlijk op 31
maart 2022 moet voor de teldatum 1 december 2021 het aantal leerlingen in ROD zijn
opgenomen. Wanneer u hieraan voldoet en er is recht op groeibekostiging, dan kent DUO
deze bekostiging in mei 2022 toe. Dit is later dan de gebruikelijke toekenning in januari.

Online informatiesessie van 12 oktober
Op 12 oktober vond de informatiesessie over het vernieuwde ROD en de vereenvoudiging
van de bekostiging plaats. De presentaties en de link naar de sessie kunt u vinden op
www.doorontwikkelen-bron.nl. Na afloop van de sessie zijn er verschillende vragen
binnengekomen. Een selectie van de vragen is opgenomen in de FAQ op
www.doorontwikkelen-bron.nl.

Wijzigingen registratie vanaf 1 februari 2022
Door de vereenvoudiging bekostiging en de vernieuwing van ROD in het primair onderwijs
zijn er een aantal wijzigingen bij het registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).
Deze wijzigingen zijn voor het eerst van belang bij uw registratie in ROD voor teldatum 1
februari 2022. Een juiste registratie in ROD is van belang voor de hoogte van uw bekostiging
vanaf kalenderjaar 2023. Voor een correcte bekostiging is het van belang dat de
leerlinggegevens voor de teldatum 1 februari 2022 uiterlijk 31 maart 2022 correct in ROD
zijn opgenomen. De wijze van registreren is opgenomen in de Regeling register
onderwijsdeelnemers. In de loop van november kunt u deze raadplegen op
www.overheid.nl.
Registratie toelaatbaarheidsverklaringen in het sbo
Tot nu toe hoefden speciale scholen in het basisonderwijs (sbo) de
toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) niet uit te wisselen met ROD. Dit verandert in 2022. Voor
de nieuwe teldatum van 1 februari 2022 moeten sbo-scholen voor elke ingeschreven leerling
een tlv uitwisselen met ROD. Dit is van belang voor de ondersteuningsbekostiging. De sboscholen ontvangen op een later moment informatie hoe ze de tlv’s moeten registreren.
Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)
Scholen met een IGBO-afdeling ontvangen vanaf 2023 extra bekostiging op basis van een
vast bedrag per IGBO-afdeling en een bedrag per IGBO-leerling. Vanaf 1 februari 2022
ontvangen deze scholen de extra bekostiging op basis van de registratie in ROD. Het is dan
niet meer nodig om hiervoor een aanvraagformulier in te dienen. Om de extra bekostiging te
ontvangen, registreert de school in ROD of een leerling onderwijs volgt aan de IGBOafdeling. Dit doen ze door bij de inschrijving in het veld ’Afdeling’ de waarde ‘IGBO’ te
registreren. Voor de exacte manier van registreren in het LAS verwijzen wij naar de
handleiding van de softwareleverancier. In Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) kunt
u zien of een school IGBO mag geven. Het ministerie van OCW geeft hiervoor de
beschikkingen af.
Niet-Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)
Basisscholen kunnen extra bekostiging ontvangen voor Nederlands onderwijs aan
anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs kunnen extra bekostiging ontvangen voor CUMI-leerlingen. Tot nu toe moest u met
een code aangeven of een leerling in aanmerking kwam voor deze extra bekostiging. Vanaf 1
februari 2022 wordt het registreren van de aanduiding NNCA eenvoudiger. Alleen als de
leerling een NNCA heeft, wisselt u dit uit met ROD. Als de leerling geen NNCA heeft, wordt
hierover niets uitgewisseld met ROD.
Meer informatie
Voor meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging in het po verwijzen wij u
naar de website van de Rijksoverheid. U vindt hier ook de ‘Brochure vereenvoudiging
bekostiging primair onderwijs po’.

Gegevens RIO op 1 januari mee in de uitwisseling
De gegevens Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie gaan vanaf januari 2022 mee in de
leerlinguitwisseling met ROD. Heeft uw bestuur deze gegevens nog niet geregistreerd in RIO,
dan verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk te doen. Alle informatie die u daarvoor nodig
hebt kunt u vinden in de RIO kennisbank.

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 over RIO naar
rio@duo.nl
Mail voor vragen over
eHerkenning en
Informatieproducten naar
helpdeskpo@rod.duo.nl
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