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Agenda Beheergroep Waardenlijsten RIO 
(voor po en vo)  
Datum:  Dinsdag 31 januari 2023 

Tijd:  13:00 – 15:00 

Locatie: MS Teams meeting 

De actuele waardenlijsten voor po en vo staan hier:: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardenlijsten-rio-po/ 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-vo/ 

De pagina van de beheergroep op Edustandaard staat hier: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/beheergroep-waardenlijsten-rio/ 

Deze agenda en alle andere relevante stukken zijn te vinden in de map (besloten): 

2023-01-31 Beheergroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo)  

 
Agenda: 

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen 
2. Verslag en actiepunten van 29-6-2022 
3. Waardenlijst Opleidingskenmerken 2023-2024 

a. Wijzigingsverzoeken (23 en 24) + memo Profielscholen (volgt) 
b. Update categorisering opleidingskenmerken 

4. Waardenlijst Opleidingseenheden 
a. Nieuwe ontwikkelingen? 
b. Voortgang Lange Naam hanteren in RIO 

5. Waardenlijst Communicatiecontexten 
a. Wijzigingsverzoeken (25) 
b. Gebruik 

6. Rondvraag 
7. Afsluiting 

 
ad 3a 
Er is gedurende het schooljaar reeds een mutatie geweest in de waardenlijst Opleidingskenmerken, 
zowel voor po als voor vo. Het gaat om: 

• Onderwijsvoorziening ontheemden. Dit zijn vormen van onderwijs voor 
onderwijsdeelnemers uit andere landen die ze in staat stelt onderwijs te volgen in de eigen 
taal en/of onderwijssysteem. Hoe onderwijsbesturen dit organiseren is divers, soms is er een 
aparte groep en soms zelfs een aparte locatie waar dit onderwijs wordt gegeven. Het 
opleidingskenmerk is per 1-1-2023 in RIO te gebruiken en mag ook ingewonnen worden in 
ROD. (zie verder de aanmelding 23). 

 
Open staat ook nog een actiepunt tav een mogelijk nieuwe pilot/experiment Praktijkgericht programma 
havo. Doede de Vries kon begin juni melden dat hier bij OCW nog geen duidelijkheid over was of dit 
doorgaat. Inmiddels lijkt het erop dat OCW wel groen licht heeft gegeven voor dit experiment. 
Ingangsdatum is echter nog niet bekend bij ons.  
 
Overige wijzigingsverzoeken: 

• Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Gericht op het basisonderwijs. Is reeds als 
wijzigingsverzoek ingediend in april 2021, maar omdat er pas in 2022 besloten is om het 
beheer van de waardenlijsten po ook in te richten samen met die van het vo, is er nog geen 
behandeling mogelijk geweest is de beheergroep. Zie verder de aanmelding 24. 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardenlijsten-rio-po/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-vo/
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/beheergroep-waardenlijsten-rio/
https://365kennisnet.sharepoint.com/:f:/r/sites/msteams_505c1d_038539/Gedeelde%20documenten/Bijeenkomsten/2023-01-31%20Beheergroep%20waardenlijsten%20RIO%20(voor%20po%20en%20vo)?csf=1&web=1&e=2FhTjY
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• Profielscholen. Een aanvraag voor het opnemen van het Hoogbegaafdheidsprofiel als 
opleidingskenmerk was eerder door de verantwoordelijke vereniging toegezegd. Inmiddels is 
deze aanvraag onderdeel geworden van een breder verzoek vanuit de Profielenberaad. Het 
Profielenberaad (https://profielenberaad.nl/) heeft DUO benaderd met de vraag of alle 
profielen die zij vertegenwoordigen in RIO kunnen worden opgenomen voor het 
onderwijsaanbod. Bovendien zou men die ook graag bij de inschrijving willen laten meenemen 
in ROD. Er is toen aangegeven dat dit twee aparte vragen zijn die ook een eigen proces en 
afweging kennen. Dat was hen duidelijk. Voor de eerste vraag, alle profielen als 
opleidingskenmerk in RIO, hebben Tjard Drok (namens RIO/DUO) en Brian (namens 
onderwijsveld/Kennisnet) een vervolgsessie gehad. Daaruit is voortgekomen dat het 
Profielenberaad een lijst gaat maken van de profielen waar het om gaat, die gaan inbrengen 
in de Beheergroep en op basis van de besluitvorming ze deze profielen (of een subset 
daarvan waar positief over besloten is) via een formeel wijzigingsverzoek gaan inbrengen. 
Deze kunnen we dan ook in de ketendagen po en vo laten presenteren en daar nog input en 
instemming ophalen. Zij schuiven in de meeting van de Beheergroep aan om hun verzoek(en) 
toe te lichten.  
Er volgt dus in de aanloop van deze meeting nog een memo waarin het verzoek wordt 
toegelicht en om welke profielen het precies gaat.  
NB Sommige van die profielen kennen we al in RIO (en ROD): Technasium, TTO, Topsport 
Talent. Sommige staan als verzoek nog open (WON, Cultuurprofiel). 

 
Belangrijke wens die reeds is geuit door het Profielenberaad: 
Hoe kunnen we controleren cq voorkomen dat er scholen die niet geaccrediteerd voor een profiel zijn 
alsnog in RIO dit kenmerk hanteren?  
Deze wens is eerder ook door andere partijen voor opleidingskenmerken geuit (bijv. in het kader van 
de experimenten). 
 
Ad 3b 
In 2021 is zowel in deze beheergroep als ook door leveranciers en deelnemende instellingen aan het 
ketenoverleg vo de sterke wens geuit om de categorie-indeling van ROD zoals die nu in de besluiten 
en de regeling is vastgelegd ook (zoveel mogelijk) te hanteren in RIO. Hier zijn een aantal 
afstemmingsoverleggen geweest met de leveranciers, DUO (RIO en ROD) en VO/PO-raad 
(ondersteund door Kennisnet). Besluit is genomen om dit te gaan doen. Op de planning van RIO (bron 
I-agenda vo) staat dit nu gepland voor Q2 2023 tot en Q1 2024. Vraag: is dit hetzelfde als wat er op 
de backlog van RIO staat dat in het Tactisch overleg RIO is gepresenteerd: REG-137 Uitfaseren 
opleidingskenmerk (experimenten VO)? 
 
ad 4 
Zijn er aanpassingen in de codetabellen te verwachten voor vo en voor vso? 
 
Andere lopende ontwikkelingen: 

• Lange Naam zoals vastgesteld in de waardenlijst ook in BRIN/BRA registreren. Deze 
wens leeft al langer bij alle partijen. Voor het ho wordt gebruik van de Lange Naam in RIO een 
randvoorwaarde. DUO wil dit voor alle sectoren gelijk houden en wil ook voor het vo de lange 
naam in alle schermen hanteren ipv de korte naam. 
Voorzieningenplanning bij DUO (Hettie en collega’s) hebben een impactanalyse gedaan bij 
afdelingen binnen DUO en daaruit kwam naar voren dat er geen belemmeringen waren om dit 
door te voeren. In sommige gevallen werd het toegejuicht dat er meer logica en eenduidigheid 
in de naamgeving werd doorgevoerd.  

 
ad 5 
De waardenlijst Communicatiecontexten kent voor het po een wijzigingsverzoek: 

• Schoolalert. Gericht op basisonderwijs en speciaal onderwijs. Specifiek bedoeld voor de 
politie om onder strikte voorwaarden scholen (onderwijsaanbieders, besturen?) te benaderen 
om te helpen bij het herkennen van kinderen die misbruikt (dreigen te) worden. Zie verder 
aanmelding 25). 

https://profielenberaad.nl/

