
 

1 

 

Werkgroep RIO Canonieke Modellen 
 

Donderdag 19 mei 2022 
 

Aanwezig: Ellen Roeper (DUO), Jelle Nauta (DUO), Gido de Koff (DUO/RIO), Hettie 

Meijer (DUO/VZP), Johan de Lange (Inspectie van het Onderwijs), Gert Haanstra 
(Inspectie van het Onderwijs), Jacob Molenaar (PO-Raad), Viyanti Ramdhiansing 

(Kennisnet), Brian Dommisse (Kennisnet) 
Afwezig: Tjard Drok (DUO/RIO), Derk-Jan Alberts (DUO/RIO), Karel Valkenburgh 

(DUO/VZP) 
 

 
Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. Indeling van opleidingskenmerken in categorieën (po en vo) 
3. Wijzigingsverzoek bevoegdgezag(erkenning) en onderwijsbestuur 

4. Afronden canoniek model non-formeel onderwijs 
5. Communicatieversie RIO, nieuwe versie 

6. Naamgeving Lange Naam aanpassen voor erkende VO en VSO opleidingen 
7. Vaststellen van vergaderreeks 2022 

8. Rondvraag en afsluiting 
 

 

Toelichting agendapunten 

1.  Opening en mededelingen 

Jaap-Jan Bakker (OCW, directie MBO) heeft zich voorlopig als werkgroeplid aangemeld 

na de oproep van Wiebe Buising in het tactisch overleg aan de sectoren mbo en ho om 
zich actief in te zetten in de werkgroep RIO bij Edustandaard. Jaap-Jan wil echter met de 

MBO Raad en MBO Digitaal afspraken maken over wie het beste in deze werkgroep kan 

participeren namens het mbo. 

2. Indeling van opleidingskenmerken in categorieën (po en vo) 

Zie voor de achtergrondinformatie het verslag van 22 maart 2022. 

Tjard Drok heeft deze analysewerkzaamheden over genomen. De uitwerking is nog niet 
helemaal gereed. We zullen dit in een volgend overleg agenderen.  

NB de implementatie in RIO is nu gepland voor schooljaar 2023-2024. 

3. Wijziging definities bevoegdgezag(erkenning) en onderwijsbestuur 
Zie voor achtergrond het verslag 22-3-2022. 
 

De aanduiding van deze objecten zijn nu Bevoegd Gezag en Onderwijsbestuur. Daarmee 

vervalt Bevoegdgezagerkenning als aanduiding, omdat er geen sprake is van een 
erkenning van een bestuur. Een onderwijsbestuur wordt als bevoegd gezag in het 

onderwijs beschouwd als onder dat bestuur een of meerdere onderwijsaanbieders erkend 
worden onder een onderwijsinstellingserkenning.  

In principe is er daardoor ook geen verschil (meer) tussen deze twee objecten. In RIO 
register blijven ze wel als twee gescheiden objecten opgevoerd, omdat er aanpassingen 

zijn die een bestuur zelf kan doen in de Onderwijsinrichting en er aanpassingen zijn 
waarvoor DUO Voorzieningenplanning verantwoordelijk is. Op die manier kunnen die 

twee zeggenschappen ondersteund worden. 

 
Een aangepaste definitie is nog niet opgesteld. Die komt op de volgende bijeenkomst op 

de agenda 
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Actie: Jelle en Jacob zullen een passende definitie uitwerken en deze tijdens de 
volgende werkgroep voorleggen. 

 

4. Afronden canoniek model non-formeel onderwijs 

Ellen heeft het canoniek model non-formeel onderwijs (nfo) opgeleverd. Hiermee is dit 
model in sync met de implementatie die reeds heeft plaatsgevonden in het RIO register. 

In de werkgroep worden nog een aantal kleine zaken opgemerkt die Ellen zal aanpassen. 
NB Op 23-5-2022 is een nieuwe versie opgeleverd. Deze zal aan het Tactisch overleg ter 

formele vaststelling worden voorgelegd. 
 

5. Communicatieversie RIO, nieuwe versie 

Jelle en Ellen hebben een nieuwe communicatieversie opgeleverd. De verschillen zijn niet 

zichtbaar echter. Jelle licht toe dat de verschillen zitten in het aanpassen van de 
begrippen die nu in het kader van “Taal gaat met zijn tijd mee” leidend zijn geworden 

(niet meer BRIN maar instellingserkenning en instellingscode bijv.). 
In de inleiding is nu expliciet opgenomen dat er naast het generieke canonieke model er 

ook per sector/context specifieke modellen beschikbaar zijn. Her en der zijn er tekstuele 
correcties doorgevoerd. In de MS-teams map Concepten (onder Canonieke Modellen) 

heeft Ellen een versie neergezet waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn. 
De Communicatieversie zal ook ter vaststelling aan het Tactisch Overleg worden 

voorgelegd. 

 

6. Naamgeving Lange Naam aanpassen voor erkende VO en VSO 

opleidingen 

Impactanalyse intern bij DUO wordt door Hettie en Karel weer opgepakt. Daarna 
aanpassingen doorvoeren. Streven is om dit voor schooljaar 2022/2023 afgerond te 

hebben.  
 

Dit is des te meer noodzakelijk geworden omdat in het RIO register HO alleen met Lange 

Naam kan werken en deze naam voor alle sectoren leidend gaat worden in alle 
schermen.  

7. Vaststellen vergaderreeks 2022 

Niet verder aan toegekomen. Voor september is er wel een datum geprikt (13 
september). 


