Nieuwsbrief RIO en ROD po - januari 2022
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de implementatie van RIO en de
vernieuwing van ROD (voorheen BRON).
ROD po live
Na ongeveer twee jaar analyseren, afstemmen, bouwen en testen in de keten was het deze
week dan zover. Maandag 3 januari werden de eerste scholen in het primair onderwijs
aangesloten op het vernieuwde Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)!

Martijn Redegeld van de
Rotterdamse Vereniging van
Katholiek Onderwijs (RVKO)
was zo dapper om
maandagochtend als eerste
te gaan. Na twee kleine
haperingen in de
configuratie bij zowel DUO
als ParnasSys liep de
uitwisseling vervolgens als
een zonnetje. In een online
overleg keken medewerkers
van ParnasSys, DUO en de
school mee. Het online
aansluiten heeft als
voordeel dat we in elkaars
omgevingen mee kunnen
kijken en zien hoe snel
berichten worden verstuurd
en teruggekoppeld.
Woensdag 5 januari was de derde en laatste dag waarin scholen afzonderlijk werden
aangesloten. Vanaf maandag volgen we de planning die door ParnasSys is gemaakt en
monitoren we gezamenlijk de voortgang en of het berichtenverkeer goed en snel blijft gaan.
Op basis van wat we de afgelopen dagen hebben gezien, hebben we daar het volste
vertrouwen in. ParnasSys sluit eerst 100 scholen aan, de week daarop 1000 en vanaf week 4
de rest van de scholen. Vanaf 3 februari worden de scholen van Esis aangesloten. Gebruikers
van Esis ontvangen een bericht wanneer zij kunnen starten met het leveren van mutaties.
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
helpdeskpo@rod.duo.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
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