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1 Inleiding
In dit Invoerscenario RIO wordt beschreven welke uitgangspunten DUO hanteert om RIO
gegevens in de BRON uitwisseling voor het VAVO gevuld te krijgen.
RIO is een verbeterde registratie van instellingen en opleidingen. RIO is daarnaast ook
randvoorwaardelijk voor het kunnen vastleggen van samenwerkingscolleges.
In de uitwisseling tussen VAVO-instellingen en BROn zijn vanaf januari 2019 de
Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie opgenomen. Deze zijn optioneel en kunnen dus
door de instellingen gevuld worden, mits deze in RIO geregistreerd zijn. De gegevens in
RIO zullen naar verwachting vanaf januari 2020 gevuld zijn.
In leveringen zoals het RegistratieOverzicht en het OBO zijn Onderwijsaanbieder en
Onderwijslocatie al opgenomen. Van overige leveringen wordt met de betreffende
afnemer besproken of deze gegevens daarin opgenomen moeten worden.

1.1

RIO Gegevens

Het gaat dan om de volgende gegevens:
- Onderwijsaanbieder,
“een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van
onderwijs”
- Onderwijslocatie,
“een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden”

2 Wettelijk kader
Het wetsvoorstel samenwerkingscollege-en-unieke-beroepsopleidingen is ingegaan op 18-2018. Deze wetswijziging stelt het verplicht om aan BRON te melden of een student is
ingeschreven en een diploma haalt aan een samenwerkingscollege en maakt het tevens
mogelijk om dit ook voor een onderwijsaanbieder te doen. Deze regelgeving geldt ook
voor VAVO.
Voor het toevoegen van de RIO-gegevens onderwijsaanbieder en onderwijslocatie aan de
uitwisseling met BRON wordt vanuit het project RIO gewerkt aan het opnemen van deze
gegevens binnen de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE
2009.

2.1

Stand van zaken planning

Volgens de huidige planning worden zowel de M2M koppeling RIO-SIS opgeleverd per
31/12//2019. Vanaf 1/1/2020 kunnen instellingen via de M2M koppeling de gegevens
aanleveren aan RIO.
T/m februari 2020 zijn de onderwijsaanbieder en de onderwijslocaties nog optionele
gegevens bij de inschrijving in BROn.
Met ingang van 1 maart 2020 zijn de onderwijsaanbieder en de onderwijslocatie
verplichte gegevens bij de inschrijving in BROn.
T/m februari 2020 is de onderwijsaanbieder nog een optioneel gegeven bij de resultaten
in BROn.
Met ingang van 1 maart 2020 is de onderwijsaanbieder een verplicht gegeven bij de
resultaten in BROn.

Pagina 3 van 4

DUO | Invoerscenario RIO – BRON VAVO

25-06-2019

3 Invoerscenario
Wij gaan voor het invoerscenario uit van de volgende punten:
- Onderwijsaanbieder en onderwijslocatie zitten vanaf januari 2019 al in de BROnuitwisseling
- Er is geen locatiecode VSV
- Er zijn (nog) geen samenwerkingscolleges.
- T/m februari 2020 zijn de onderwijsaanbieder en de onderwijslocaties nog optionele
gegevens bij de inschrijving in BROn
- Met ingang van 1 maart 2020 zijn de onderwijsaanbieder en de onderwijslocatie
verplichte gegevens bij de inschrijving in BROn
Dat betekent:
• In periodes die beginnen vóór 1 maart 2020 kunnen onderwijsaanbieder en
onderwijslocatie aangeleverd worden.
• In periodes die beginnen op of na 1 maart 2020 moeten onderwijsaanbieder en
onderwijslocatie gevuld worden.
• Examenresultaten met een datum uitslag op of na 1 maart 2020 moeten verplicht
worden voorzien van een onderwijsaanbieder.
• Onderwijsaanbieder en onderwijslocatie moeten vallen binnen geldigheid in RIO
• Dat tot augustus 2020 niet bij alle inschrijvingen de onderwijsaanbieder en
onderwijslocatie gevuld zijn.
Op het moment dat de regelgeving helder wordt, wordt bekeken welke controles precies
aangepast moeten worden. In het PvE zijn de controles beschreven.
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