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Wat is RIO?
▪ RIO is een informatiemodel en een centraal register: 
▪ centrale implementatie en ontsluiting van het register bij 

DUO, registratie via schooladministratiesysteem (vo, mbo) 
of RIO-portaal (po vanaf eind 2021).

▪ RIO combineert de dagelijkse werkelijkheid met met
juridische gegevens (erkenningen waaronder de BRIN-
erkenningen, licenties).

▪ Informatiemodel beschrijft in samenhang de 
organisatiestructuur van onderwijsinstellingen en het 
onderwijs dat deze instellingen aanbieden.
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Welke informatie komt in RIO? 



Waar staan we?
▪ RIO-Register en LAS-koppelingen live, MBO en 

VO instellingen modelleren en vullen.
▪ Deadline voor vullen is 1 maart (ivm verplichte 

velden voor inschrijving in BRON en bij Verzuim)
▪ PO informatiemodel opgeleverd, bouwen en testen 

2020 t/m Q2 2021, livegang gepland voor Q3 2021



Beheer

▪ Edustandaard neemt de informatiemodellen voor 
alle sectoren in beheer. Ze worden nu al door 
Edustandaard gepubliceerd (beheer ligt nu nog bij 
het programma Doorontwikkelen BRON-RIO).

▪ Edustandaard neemt de sectorspecifieke 
waardelijsten in beheer en ondersteunt het 
wijzigingsproces (voor vo vanaf dit jaar).



Wat levert het de sector op?
▪ Basis voor toekomstvaste gegevensuitwisseling

▪ Eenmalig registreren en meervoudig gebruiken: verlichting van 
administratieve lasten. Bijv. minder aanvullende informatie uitvragen vanuit 
externe partijen (OCW, Inspectie)

▪ Betrouwbare gegevens over scholen beschikbaar voor de hele keten, regie ligt 
bij het onderwijsbestuur en de scholen.

▪ Nieuwe mogelijkheden voor inzichtelijk maken in registraties van van
scholen als samenwerkingsverband, doorlopende leerlijnen, specifieke 
vormen van onderwijs (Technasium, TTO)

▪ Beter vergelijkbaar inzicht in prestaties van scholen (transparantie).



(Potentiële) aansluitpartners
▪ Centraal aanmelden MBO
▪ KiesMBO
▪ Interne DUO/OCW-processen
▪ Inspectie van het Onderwijs
▪ Vensters-VO/-PO
▪ Gemeentes, Kadaster
▪ Nuffic
▪ Studielink
▪ Kennisnet-diensten



Discussiepunten

▪ Welke use cases voor gebruik binnen de 
sector ziet u nog meer?

▪ Welke partijen in het onderwijs zouden wat 
u betreft van deze gegevens gebruik 
kunnen maken?
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