Nieuwsbrief RIO en ROD po - december 2021

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van ROD (voorheen BRON).

Mijn BRON, nieuwe informatiediensten via Mijn DUO, en eHerkenning
Vanaf januari verandert de gegevensuitwisseling tussen scholen en het Register
Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Het berichtenverkeer wijzigt, Mijn BRON wordt
per 22 december MijnHelpdeskPO en een aantal functionaliteiten valt straks onder Mijn DUO.
Ook kunt u gebruikmaken van nieuwe informatiediensten. Tegelijkertijd gaat DUO over op
een meer betrouwbare wijze van inloggen in Mijn DUO via eHerkenning. Het is daardoor niet
meer mogelijk om voor nieuwe gebruikers tokens aan te vragen.
Al deze wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet. Het document ‘Mijn BRON,
informatiediensten en eHerkenning’ vindt u op www.doorontwikkelen-bron.nl . Wij raden
u aan deze informatie te delen met uw collega’s van de schooladministratie.

Wanneer wordt uw school aangesloten op het vernieuwde ROD?
Het moment waarop uw school wordt aangesloten op het vernieuwde ROD verschilt per LAS.
ParnasSys sluit haar scholen in de eerste weken van januari aan, ESIS volgt vanaf 3 februari.
Het ‘Draaiboek Livegang’ kunt vinden op www.doorontwikkelen-bron.nl . U ontvangt van
uw softwareleverancier een bericht wanneer u kunt aansluiten en wat u na aansluiting moet
doen.

Scholen testen vernieuwde gegevensuitwisseling
De Ketenacceptatietest (KAT) is op 4 oktober gestart met 27 po-scholen die zich hiervoor
hebben aangemeld. Dit is een gemêleerde groep van scholen in het bo, so en vso. Tijdens
deze test kijken de scholen naar de bruikbaarheid van de data die DUO geconverteerd heeft
en testen zij de werking met het leerlingenadministratiesysteem (LAS). De KAT is uitgevoerd
volgens een draaiboek, met daarin allerlei verschillende testscenario’s die de meest
voorkomende situaties afdekken. De bevindingen die tijdens de KAT werden geconstateerd
zijn inmiddels opgelost. Momenteel bevindt de KAT zich in de eindfase en kan geconcludeerd
worden dat het inwinnen van de gegevens in de keten tussen de scholen,
softwareleveranciers en DUO naar wens verloopt. Deze resultaten geven het vertrouwen om
in 2022 op een succesvolle wijze de scholen aan te sluiten op het vernieuwde ROD po.

Gebruik van RIO-gegevens
Zijn de gegevens van uw bestuur al gevuld in RIO? Vanaf januari gaan de RIO-gegevens
onderwijsaanbieder en onderwijslocatie mee in de gegevensuitwisseling met ROD. Per 1
augustus 2022 zijn de gegevens verplicht in de uitwisseling. Inschrijvingen met een datum
vanaf 1 augustus 2022, waarbij deze gegevens ontbreken, worden afgekeurd. Vergeet u ook
niet om de aangeboden opleiding(en) te vullen in RIO. In uw LAS wordt de aangeboden
opleiding gekoppeld aan leerlingen zodat bijvoorbeeld het uitwisselen van de jaarovergang
soepel kan verlopen. Verder worden RIO-gegevens in het nieuwe schooljaar gebruikt voor
uitwisselingen in het kader van Overstapservice Onderwijs (OSO) en de Verplichte Eindtoets
PO.
Heeft uw bestuur nog geen gegevens in RIO geregistreerd, dan verzoeken wij u dat zo
spoedig mogelijk te doen. U kunt dit controleren op www.duo.nl/zakelijk . Instructies voor
het raadplegen en het vullen van RIO kunt u vinden in de RIO kennisbank. De
ondersteuning op maat zoals de modelleertool en de mogelijkheid voor een
modelleerafspraak in MS Teams wordt de komende tijd afgebouwd. U kunt nog tot en
met december gebruikmaken van deze hulp.
Hebt u nog vragen over RIO, neem dan contact op met de RIO Helpdesk. De helpdesk is
bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 050-599 77 38
(optie 4) of via rio@duo.nl.
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.doorontwikkelen-bron.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
helpdesk@bron.nl
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