
 

Wijzigingen in de Canonieke RIO-modellen tov de februari 2020 versies 

De nieuwe versies van de modellen zijn versie 2020528 (commitversie 4436). Deze versies zijn door de 
Analysegroep RIO samengesteld op basis van input die uit de implementatie van RIO in het mbo en vo is 
gekomen enerzijds en anderzijds op basis van de analyse voor de sectoren bo (basisonderwijs) en so/vso 
(speciaal onderwijs).  
Het gaat om een aanpassing die echter wel impact heeft op de bestaande implementaties. Om die reden is de 
wijziging niet in februari 2020 doorgevoerd maar is er eerst een nadere impactanalyse uitgevoerd 
 

Wijzigingen alle modellen 
 Verwijderen van de Naam uit Onderwijslocatiegebruik 

 
Toelichting 
Een onderwijslocatie is een plek waar onderwijs aangeboden wordt. Een plek die als zodanig herkenbaar is in het 
maatschappelijk verkeer en die technische aangeduid wordt met x,y-coördinaten en, om het wat makkelijker te 
maken voor mensen, ook met adresgegevens. 
Onderwijsorganisaties kunnen in RIO aangeven welke onderwijslocatie ze in gebruik hebben, het zogeheten 
Onderwijslocatiegebruik.  
Tot nu toe kon aan dat gebruik ook (optioneel) een eigen naam worden gegeven, bijvoorbeeld omdat het op die 
locatie gebruikte gebouw in het maatschappelijk verkeer onder een eigen naam bekend staat.  
Maar in sommige registraties werden er ook namen opgevoerd die geen namen van gebouwen zijn, maar van 
(een deel van) de organisatie die van het gebouw gebruik maakt (vaak de Onderwijsaanbieder). In andere 
gevallen was het de naam van een sector of van de opleidingen die op die locatie gegeven worden, bijvoorbeeld 
de “locatie VAVO”. Uit de aangeboden opleidingen zou echter moeten blijken welk onderwijs gegeven wordt op 
een locatie en niet uit de naam die aan de locatie wordt gekoppeld.  
 
Het merendeel van de namen die worden opgevoerd zijn echter een duiding van de locatie zelf, dus zoiets als 
“locatie Berkenlaan”. Dat is nog steeds niet de naam van een gebouw overigens. Wat je vaak hierbij ziet zijn dat 
deze namen corresponderen met interne aanduidingen die lang niet altijd ook bekend zijn bij de buitenwereld.  
 
Bovenstaande zorgt voor verwarring en in sommige gevallen ook een verkeerde vulling van RIO. Daardoor 
kunnen er ook problemen optreden in het gebruik van RIO en de waarde van de gegevens die andere partijen er 
uit gaan halen. Met andere woorden de datakwaliteit van RIO wordt er door onder druk gezet en dat is in 
niemands belang. 
Met instemming van de RIO-werkgroepen in het vo en mbo is derhalve besloten om een naam te geven aan (het 
gebruik van) een onderwijslocatie te verwijderen. Een locatie is voldoende herkenbaar via adres en plaats en 
daarmee wordt voorkomen dat er per ongeluk objecten op het niveau van onderwijslocatiegebruik worden 
vastgelegd (Onderwijsaanbieder, aanduiding onderwijsaanbod) waarvoor in het RIO model andere en betere 
mogelijkheden reeds zijn om die te registreren. 

 
 


