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Agenda Beheergroep Waardelijsten RIO-vo  
Datum:  Dinsdag 25 mei 2021 

Tijd:  15:00 - 16:30 

Locatie: MS Teams meeting 

 

1 Opening, vaststellen agenda  

2 Verslag en actiepunten  

3 Doornemen Waardelijst Opleidingskenmerken en vaststellen (zie: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-
vo/schooljaar-2021-2022/ (onder Documentatie) 

 

4 Doornemen Waardelijst Opleidingseenheden en vaststellen (zie: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-
vo/schooljaar-2021-2022/ (onder Documentatie) 
 

 

5 Aanpassingen in Beheermodel en wijzigingsformulieren (zie: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-
vo/schooljaar-2021-2022/ (onder Aanmeldingen en wijzigingsverzoeken) 

 

6 Ontwikkelingen rondom de waardelijsten, erkenningen etc.  

 Afsluiting  

 
 
ad 3 
Er zijn uit de (openbare) consultatie geen issues en/of voorstellen gekomen die leiden tot mogelijke 
aanpassingen op de conceptlijst die op 26 januari in de de beheergroep is opgesteld.  
 
Wel aandacht voor het volgende: 
In het besluit en de regeling van ROD is een bepaalde categorisering gekozen. Vanuit de leveranciers 
is gevraagd of we die indeling van ROD ook niet in RIO kunnen overnemen. Dat scheelt hen werk en 
ze kunnen het ook makkelijker uitleggen aan hun klanten, is hun argumentatie.  
In de waardelijst Opleidingskenmerken zijn nu een aantal varianten opgenomen die mogelijk dan ook 
in RIO moeten worden doorgevoerd. Hoe kijken de leden van de beheergroep hier tegen aan? 

ad 4 
Het concept van de nieuwe elementcodelijst vo (codetabel 1a, onderdeel van de Officiële publicatie in 
de Staatscourant) is begin april beschikbaar gekomen. Brian en Doede hebben een verschilanalyse 
gedaan op de waardelijst Opleidingseenheden. De verschillen zitten in: 

- Naamgeving van bepaalde opleidingen rechttrekken 
- Toevoegen van 5 nieuwe erkende opleidingen met hun codes die ook in de waardelijst zijn 

opgenomen met hun Korte en Lange Naam 
 
In de toelichting zijn de verschillen nader beschreven. 
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In de beheergroepbijeenkomst van 26 januari hebben we de aangepaste beoordelingscriteria 
doorgenomen en met enkele aanvullingen vastgesteld voor het beheerproces. Vanuit de deelnemers 
werd aangegeven dat de wijzigingsformulieren hierop aangepast moesten worden. 
Daarnaast waren door de aanpassing in het besluit en de regeling van ROD ook aanpassingen 
gewenst in het beheermodel. 
 
De gewenste aanpassingen in de formulieren en in het beheermodel zijn doorgevoerd. De 
beheergroep wordt gevraagd om ze te beoordelen en voor het beheerproces vast te stellen. 
 
ad 6 
Update over de volgende zaken: 

● Experimenten en pilots die door OCW samen met het onderwijsveld zijn gestart hebben geleid 
tot opleidingskenmerken. Het is nu niet mogelijk om te achterhalen welke school meedoet 
(mag meedoen) aan welk experiment omdat er geen centrale en ontsluitbare registratie van is. 
DUO VZP is samen met OCW gestart om die registratie te gaan bewerkstelligen.  

● Doorvoeren van de voorkeursaanduidingen uit de waardelijst Opleidingseenheden in BRIN en 
in de gepubliceerde Codetabel 1a: 

○ Korte Naam: de laatste wijzigingen nav de nieuwe codetabel doorvoeren in BRIN (en 
daarmee in RIO) 

○ Lange Naam: terugkoppeling impactanalyse bij DUO en planning van doorvoeren in 
BRIN 

○ Codetabel 1a, onderdeel van de Officiële publicatie in de Staatscourant: moet 
overeen gaan komen met Lange Naam uit BRIN. 


