Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 Bl Den Haag

Het bevoegd gezag van de mbo-instelling

M¡ddelbaar Beroeps
Onderw¡js
R¡jnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www. rijksoverheid.nl

Contactpersoon
Implementatie-bron@duo.nl

Onze referent¡e
4947795

Datum
Betreft

17

juni 2019

Doorontwikkelen BRON: bekostigen vavo en implementatie RIO

Geacht College van Bestuur,

In november 2018 heb ik u met een brief geTnformeerd over het programma
Doorontwikkelen BRON in het vavo, gericht op de modernisering van de
gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO/BRON. Begin van dit
jaar is een belangrijke mijlpaal gehaald: in januari zijn alle instellingen die vavo
aanbieden, aangesloten op het nieuwe BRON, met als gevolg een snellere
uitwisseling van gegevens tussen de instellingen en DUO, met minder handmatige
handelingen.
Begin van dit jaar is nog een ander project van Doorontwikkelen BRON in het mbo
geïmplementeerd: informatiediensten mbo. Het resultaat van dit project is dat de
instellingen van DUO via geautomatiseerde gegevensuitwisseling de vooropleidinggegevens ontvangen van studenten die zich aanmelden voor een opleiding in
het mbo. daMBO kan daarmee na aanvang van het komende studiejaar worden
uitgefaseerd.

Het is verheugend te constateren dat deze projecten, die twee jaar geleden zijn
gestart, dankzij de inspanningen van alle betrokken partijen -instellingen,
leveranciers van administratiesystemen, saMBO-ICT, MBO Raad en DUOsuccesvol en volgens planning zijn afgerond.
De komende periode zal in het mbo en vavo worden gewerkt aan twee andere
projecten: bekostigen vavo en RIO mbo en vavo.
Bekostigen vavo
In dit project realiseert DUO (in nauw overleg met de instellingen) een directe
terugkoppeling aan de instellingen van de status van de bekostiging van
individuele studenten. (Een vergelijkbare dienst bestaat al voor het mbo). Over de
precieze invulling van deze nieuwe diensten overleggen instellingen en DUO
samen met de leveranciers van de administratiesystemen, de MBO Raad en
saMBO-ICT in de werkgroep bekostigen vavo, die in 2019 een aantal malen bij
elkaar komt. Dit project zal eind 2019 worden afgerond.
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RIO mbo en vavo
RIO staat voor registratie instellingen en opleidingen. In dit project wordt een
nieuwe, meer integrale registratie van gegevens over instellingen en opleidingen
geTmplementeerd. RIO komt in de plaats van BRIN. Met deze nieuwe registratie
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worden diverse ketenprocessen ondersteund, meer dan alleen de bekostiging
zoals dat nu via BRIN gebeurt.

Voor de instellingen bestaat de implementatie van RIO uit de twee fasen: het
zogenaamde modelleren en het registreren. Tijdens de fase van het modelleren
(van mei tot november) beschrijft de instelling de eigen organisatiestructuur en
de aangeboden opleidingen aan de hand van het informatiemodel RIO. De
instelling wordt hierbij ondersteund door onder andere informatiebijeenkomsten
en een modelleerhandleiding.
Vervolgens registreeft de instelling vanaf november de RlO-gegevens in het eigen
administratiesysteem. Via een geautomatiseerde koppeling tussen het
administratiesysteem en het register RIO worden deze gegevens ook in het
register RIO geregistreerd. De planning is er op gericht dat het register RIO eind
van dit jaar is gevuld met de gegevens van de instellingen.
De gegevens in RIO zullen een belangrijke bron van informatie vormen voor
verschillende processen en systemen, bijvoorbeeld Centraal aanmelden mbo en
KiesMBO. Meer inhoudelijke informatie over RIO is te vinden op www.rioonderwijs. nl.

Voor de implementatie van RIO in het mbo en vavo is een implementatieteam
ingericht, waaraan medewerkers van saMBO-ICT, DUO en OCW deelnemen. Al
eerder heeft de MBO Raad een contactpersoon RIO per instelling opgevraagd.
Deze contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor het implementatieteam. De
contactpersonen hebben inmiddels het implementatieplan RIO ontvangen. In het
implementatieplan is beschreven welke activiteiten worden georganiseerd om de
instellingen goed voor te bereiden op en te ondersteunen bij de implementatie

van RIO.
Tot slot wil ik u bedanken voor uw bijdrage aan de succesvolle aansluiting van uw
instelling op het nieuwe BRON vavo en de implementatie van het project
informatiediensten mbo. En ik verwacht ook op uw bijdrage te mogen rekenen bij
de uitvoering van de nieuwe projecten, bekostigen vavo en RIO mbo en vavo. Ik
wens u daarbij veel succes.
Met vriendelijke groet,

de direclgur Middelbaar Beroeps Onderwijs,
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