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De concept scan is op 5 juni gepresenteerd in de projectgroep en op 21 juni besproken in 

de Architectuurraad. De architectuurraad heeft ingestemd met de scan en met de 

adviezen. De adviezen uit de ROSA architectuurscan naar het register RIO zijn op 3 juli 

besproken in de projectgroep RIO. De uitkomsten van die bespreking zijn samengevat n 

onderstaande tabel.  

 

 

Thema Advies ROSA scan Vervolgstap / actie 

Bovensectorale 

samenwerking 

Verwijs expliciet naar de 

relevante ROSA-principes. 

Analysegroep: verwijzen naar 

ROSA-principes in 

informatiemodel RIO 

DUO: verwijzen naar ROSA-

principes in de PSA 

Informatiebeveiliging 

en privacy (IBP) 

Maak de kwaliteitseisen 

expliciet. Betrek daarbij de 

centrale positie van RIO als 

bron in de keten voor 

informatie over instellingen en 

opleidingen. 

Naar aanleiding van dit advies 

is een (kaderstellende) notitie 

opgesteld over de 

gegevenskwaliteit van RIO en 

de mogelijke rol van controles 

daarin. Deze notitie is op 4 

september besproken in de 

projectgroep RIO. De 

projectgroep heeft ingestemd 

met de beschreven 

voorgestelde werkwijze. De 

notitie is ter informatie 

bijgevoegd.  

 

 

Gegevensuitwisseling 

in de keten 

Geef aan wanneer en waar 

gerelateerde onderdelen 

worden opgepakt 

 

Schep een eenduidig en 

consistent beeld van de 

mogelijke technische 

koppelingen t.b.v. uitwisseling 

met het RIO register. Maak dit 

beeld ook helder voor 

(toekomstige) afnemers van 

informatie uit RIO. 

 

Hanteer eenduidige 

terminologie t.a.v. 

onderwijskundige / 

administratieve werkelijkheid. 

 

Geef, voor zover nog niet 

gedaan, opvolging aan de 

aanbevelingen uit de scan van 

het RIO informatiemodel. 

Algemeen: ontsluiting RIO is 

onderdeel van de implementatie 

van RIO.  

 

Technische koppelingen zijn 

onderdeel van ontsluiting, input 

wordt onder andere geleverd 

vanuit de functionele 

beschrijvingen.  

 

Verdieping van de ontsluiting 

via de casussen zoals 

besproken in de projectgroep 

RIO van mei (ontsluiting ten 

behoeve van SBB, ten behoeve 

van Centraal Aanmelden mbo 

en ten behoeve van verrijken 

rapportages uit BRON).  

 

DUO en OCW hebben na de 

zomer overleg hebben over de 

ontsluiting van RIO en de 

positie van DUO daarin. De 

resultaten van dit overleg zullen 

worden gedeeld in de 

projectgroep RIO.  

 

 



 

Zeggenschappen en 

gegevenssoorten 

Maak helder hoe het proces 

loopt rondom de start van het 

registratieproces, c.q. de 

uitgifte van de identiteit van 

het bevoegd gezag als 

gegevensverantwoordelijke. 

Startpunt van de registratie is 

het door DUO erkende 

bevoegde gezag, deze bestaan 

al en zijn geregistreerd in 

huidige BRIN.  

Bouwstenen en 

voorzieningen 

Maak onderscheid (in 

benaming) tussen 

RIO als logisch geheel en RIO 

als applicatie / technisch 

component binnen dat logische 

geheel. 

 

Maak onderscheid tussen DUO-

interne componenten en 

ketenrelevante applicaties en 

referentiecomponenten. 

Positioneer de ketenrelevante 

applicaties en componenten in 

de context van de keten. 

Naar aanleiding van dit punt 

wordt gesproken over het 

onderscheiden van het 

informatiemodel en de 

implementatie daarvan in het 

register RIO. Tot nu toe zijn 

deze gelijk. Dit betekent dat 

een aanpassing van het 

informatiemodel altijd (meteen) 

door DUO wordt 

geïmplementeerd in het 

register. En omgekeerd kan 

DUO tegen een voorgestelde 

wijziging van het 

informatiemodel zijn met als 

argument dat het al gebouwd is 

(en moet worden aangepast).  

 

Afgesproken wordt dat het 

informatiemodel en het 

implementatiemodel (datgene 

wat door DUO is 

geïmplementeerd in het 

register) uit elkaar worden 

getrokken. Dit ook van belang 

met het oog op de 

implementatie van RIO in de 

administratiesystemen van de 

onderwijsinstellingen. De 

analysegroep zal dit verder 

uitwerken.  

 

 

 

 

Beheer en 

(door)ontwikkeling 

Borg dat de verschillende 

change management processen 

op elkaar zijn afgestemd. 

Expliciteer de 

verantwoordelijkheid voor het 

beheren van de relatie tussen 

onderwijskundige en juridische 

werkelijkheid. 

Algemeen: het gaat om 

governance vraagstukken. De 

projectgroep RIO is 

verantwoordelijk voor de  

uitwerking van de governance.  

 

De governance van RIO staat 

op de agenda van het 

(bestuurlijke) regieplatform 

Doorontwikkelen BRON in 

november.  

 

 

 


