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Doorontwikkelen BRON: implementatie RIO

Geacht College van Bestuur,
RIO komt eraan. Op 15 oktober heeft het Regieplatform Doorontwikkelen BRON
(waaraan VO-raad, MBO Raad /saMBO-ICT, DUO en OCW deelnemen) groen Iicht
gegeven voor de gefaseerde implementatie van RIO in het mbo en vavo. RIO
bevat naast de formele erkenningen vanwege de bekostiging ook andere
perspectieven op uw instelling en het onderwijs dat u verzorgt. Met deze brief wil
ik u informeren over wat u kunt verwachten en wat RIO u gaat bieden.
Wat is RIO?
RIO staat voor registratie instellingen en opleidingen. Met RIO wordt een nieuwe,
meer integrate registratie van gegevens over instellingen en opleidingen
geImplementeerd. RIO komt in de plaats van BRIN en Crebo. Met de nieuwe
gegevens in deze centraal bij DUO beheerde registratie worden diverse
ketenprocessen en behoeften van instellingen ondersteund, meer dan alleen de
bekostiging zoals dat nu via BRIN gebeurt. Vanaf half november kunt u via RIO
uw eigen organisatiestructuur en uw eigen onderwijsaanbod vastleggen, in
aanvulling op de uit BRIN in RIO overgenomen formele erkenningen (naast de
formele naam bijvoorbeeld ook de marketingnaam). Deze erkenningen blijven
aan OCW/DUO om vast to leggen. Als onderwijsinstelling bepaalt u zelf in RIO hoe
uw instelling zichtbaar is voor studenten en alle andere betrokkenen. U krijgt dus
zelf regie over de gegevens die u deelt en hoe u zichzelf als instelling laat zien
aan de buitenwereld.
Wat biedt RIO?
• U legt gegevens van uw instelling vast zoals u die in het maatschappelijk
verkeer gebruikt, bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders en de onderwijslocaties
die onder uw instelling vallen.
• U registreert het onderwijs aanbod dat uw instelling verzorgt.
• Andere partijen, bijvoorbeeld Centraal Aanmelden mbo, Kiesmbo, het
ministerie van OCW en de Inspectie en Scholen zullen de gegevens in RIO als
de bron van informatie gebruiken over uw instelling en het onderwijsaanbod.
• Omdat u fijnmaziger gegevens kunt aanleveren (bijvoorbeeld op
onderwijsaanbieder en onderwijslocatie-niveau), kunt u ook gegevens
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terugkrijgen aansluitend bij het instellingsperspectief (bijvoorbeeld in
overzichten van DUO en rapportages van de Inspectie).
•
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DUO stelt gegevens vanuit RIO als open data beschikbaar aan andere partijen,
waardoor deze zelf deze gegevens niet meer hoeven te verzamelen en de kans
op tegenstrijdigheden in de gegevens vermindert. Er ontstaat een betrouwbare
registratie die voor alle partijen beschikbaar is.

Van wie is RIO?
RIO is ontstaan in de onderwijsketen in het onderwijsveld. Vertegenwoordigers
van scholen, de sectorraden, saMBO-ICT, Kennisnet, OCW en DUO werken samen
met SIS-leveranciers aan RIO. DUO bouwt en beheert het register, voor de
levering van de nieuwe gegevens in RIO zijn de instellingen verantwoordelijk. In
de communicatie in de keten, en daarmee van DUO met instellingen en derden,
gaat de term BRIN en daarmee verwante terminologie vervallen en gaan we
gebruik maken van RIO. Taal gaat met de tijd mee.
Wat moet ik doen om gebruik te maken van RIO?
Vanaf half november 2019 kunnen instellingen in het mbo en vavo hun RIOgegevens registreren in het eigen administratiesysteem en in het online portaal
van RIO. DUO informeert u de komende maanden via de contactpersoon RIO van
uw eigen instelling.
Uw SIS-leverancier informeert u over de registratie in uw eigen SIS. Alle verdere
informatie over de implementatie van RIO vindt u op https://www.samboict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron-rio/
Vanaf begin 2020 is het voor instellingen verplicht aangesloten te zijn op RIO. Een
aantal van de gegevens uit RIO zijn verplicht bij het inschrijven van een student,
het uitwisselen van resultaten en verzuimgegevens met DUO in het Register
onderwijsdeelnemers (ROD, de wettelijke opvolger van BRON en het verzuim-,
vrijstellingen en diplomaregister). Inschrijvingen in ROD dienen met
terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2019 met de verplichte RIO-gegevens te
worden aangevuld. Inschrijvingen zonder de RIO-gegevens worden vanaf 1 maart
2020 niet meer geaccepteerd. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw
bekostiging.
Kortom, het tijdig en volledig invullen van uw gegevens in het RIO register levert
voor uw instelling en voor partijen die in de keten van uw gegevens gebruik
moeten maken veel voordelen op. Ik roep u dan ook op om in uw eigen instelling
voortvarend met RIO aan de slag te gaan, en wil u hartelijk danken voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,

de dire

Middelbaar Beroeps Onderwijs,
60
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Inge`c/o senaar
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