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Goedemorgen



Iedere school is anders



RIO | Wat is dat?

Registratie Instellingen en Opleidingen

In RIO wordt de onderwijskundige werkelijkheid vastgelegd en gekoppeld aan de juridische 
werkelijkheid. RIO wordt onderhouden door de scholen zelf! Voor een deel via het RIO-portaal en 
voor het merendeel via Somtoday.

Voordeel van RIO is dat de scholen zich kunnen presenteren zoals ze in de dagelijkse praktijk 
werken. Niet alleen voor wat betreft waar welk onderwijs wordt gegeven, maar ook welk kenmerk 
er aan dat onderwijs gekoppeld kan worden. Er is een lijst van 20 kenmerken beschikbaar 
waarmee het gegeven onderwijs verder gespecificeerd kan worden. Bijvoorbeeld: Montessori, 
tweetalig onderwijs, technasium, Kunskapsskolan.

NB: RIO wordt niet de basis voor de bekostiging, dit blijft de juridische werkelijkheid.



RIO | Datamodel



Leesbaar en 
aangepast voor 
Somtoday



Termen die een belangrijke rol spelen in RIO
Onderwijsbestuur
Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college 
met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan).

Onderwijsaanbieder 
Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Onderwijs aanbiedersgroep
Een aantal onderwijsaanbieders die gezamenlijk naar buiten treden.

Onderwijs locatiegebruik
De locatie waar het onderwijs wordt gegeven.

Onderwijslocatie
Een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden.

Aangeboden opleiding
Opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op 
een onderwijslocatie.

Opleidingskenmerk
Een onderscheidende eigenschap van een opleiding



Wat zit waar?
Link tussen Onderwijsbestuur 

en Somtoday-instelling

Onderwijsaanbieder

Onderwijslocatiegebruik

Aangeboden opleiding

Link tussen Somtoday-opleiding
en Aangeboden opleiding

•

•

•

•



Somtoday mandateren

Er gaan 2 dagen overheen voordat een mandatering in OSR effect heeft 
voor de Somtoday-uitwisseling met RIO.

Wat gaat er aan vooraf



Wat gaat er aan vooraf
Modelleren Hoe werken wij en wat willen we aan buitenwereld tonen.

Plotten Hoe ziet het er schematisch uit.



Juridisch gezien

Stichting/bestuur

01AA 02BB 03CC

01AA00 02BB00 03CC00

vwo havo havo

03CC03

vmbo

bevoegd gezag

instelling

vestiging

opleiding



De onderwijskundige werkelijkheid in RIO

Wie geeft (Onderwijsaanbieder)

Waar en (Onderwijslocatie)

Hoe welke opleiding? (Aangeboden opleiding + Opleidings 
kenmerk)



Dan wordt het onderwijskundige plaatje

Stichting/bestuur

01AA00 02BB00 03CC00

vwo havo havo

03CC03

vmbo

bevoegd gezag

instelling

vestiging

opleiding

01AA 02BB 03CC



en voor RIO

Stichting/bestuur

01AA 02BB 03CC

01AA00 02BB00 03CC00

vwo havo havo

03CC03

vmbo

bevoegd gezag

instelling

vestiging

opleiding

onderwijsaanbieder

locatie/
gebouw

aangeboden opleiding



Even terug
Link tussen Onderwijsbestuur 

en Somtoday-instelling

Onderwijsaanbieder

Onderwijslocatiegebruik

Aangeboden opleiding

Link tussen Somtoday-opleiding
en Aangeboden opleiding

•

•

•

•



Wat moet waar gebeuren?



Aan te maken in Somtoday 

Onderwijsaanbieder voor 01AA met eigen naam: OA1

Onderwijsaanbieder voor 02BB en 03CC met eigen naam: OA2

01AA 02BB 03CCinstelling onderwijsaanbieder

NB Zet de begindatum (default Vandaag) op 01-08-2019



Aan te maken in Somtoday 

Onderwijs locatiegebruik voor 01AA00 met eigen naam: OLG1

Onderwijs locatiegebruik voor 02BB00, 03CC00 met eigen naam: OLG2

Onderwijs locatiegebruik voor 03CC03 met eigen naam: OLG3

01AA00 02BB00 03CC00 03CC03vestiging locatie/
gebouw

NB Zet de begindatum (default Vandaag) op 01-08-2019



Aan te maken in Somtoday

Vastleggen van alle aangeboden opleidingen van OA1 voor OLG1 met het 
kenmerk 

Vastleggen van alle aangeboden opleidingen van OA2 voor:

- OLG2 havo, zonder kenmerk
- OLG2 havo, met kenmerk 
- OLG3 vmbo, met kenmerk 

vwo havo havo vmboopleiding

aangeboden opleiding

In dit scherm wordt de koppeling gelegd tussen Onderwijsaanbieder, 
Onderwijslocatie en Aangeboden opleiding.



De laatste stap
Koppelen Aangeboden opleiding aan Somtoday opleiding.

Zorg ervoor dat iedere Somtoday opleiding, met daarin leerlingen die 
uitgewisseld moeten/gaan worden met BRON, gekoppeld wordt aan een 
Aangeboden opleiding.

Deze koppeling zorgt ervoor dat de verplichte Onderwijsaanbieder en 
Onderwijslocatie en het/de eventuele opleidingskenmerk(en) met de 
registratie meegaan naar BRON.



En nu?
Het is niet nodig alle registraties opnieuw naar BRON te versturen. Als de 
nieuwe velden vanaf 1 maart maar meegaan voor elke plaatsing/registratie 
met startdatum op of na 01-03-2020.

NB: Voor alle examenleerlingen moeten Onderwijsaanbieder en 
Onderwijslocatie wel in de examenberichten staan.



Wie gebruiken RIO?
Aanlevering

• BRON, aanlevering mogelijk vanaf 20-11-2019, verplicht vanaf 01-03-2020 voor 
elke plaatsing/registratie met startdatum op of na 01-03-2020

• Verzuimloket, aanlevering verplicht vanaf 01-02-2020

Uitlezen

• Inspectie van het Onderwijs
• Scholen op de kaart/Vensters



Maar als je nou 
heel veel 

kenmerken hebt!



Dan explodeert het 
aantal opleidingen



Daar gaan we wat aan doen!
● aangeboden opleiding met alle kenmerken

○ bv havo em (0372) TTO, Technasium, LOOT

● koppelen aan één Somtoday-opleiding
○ havo-TT em (0372)

● per kenmerk aan te geven of deze voor alle leerlingen geldt
☑ TTO
𐄂𐄂𐄂𐄂 Technasium
𐄂𐄂𐄂𐄂 Loot



Daar gaan we wat aan doen!
● in collectief scherm:

○ per leerling aan te geven welk kenmerk gekoppeld 
moet worden

TTO Technasium LOOT
☑ 𐄂𐄂 𐄂𐄂

….. ☑ 𐄂𐄂 𐄂𐄂
….. ☑ 𐄂𐄂 ☑
….. ☑ ☑ 𐄂𐄂
….. ☑ 𐄂𐄂 ☑
….. ☑ 𐄂𐄂 𐄂𐄂

Met filtering op schooljaar, opleiding, stamgroep, lesgroep



Daar gaan we wat aan doen!
● op plaatsingscherm

○ per leerling aan te geven welk kenmerk gekoppeld 
moet worden

Note: voor alle leerlingen is voor alle leerlingen, geen 
uitzonderingen!



Wanneer komt dat beschikbaar?
Het moet voor 1 maart.

Dus uiterlijk met versie 10.7.

Maar we streven naar zo spoedig mogelijk.



Wat kunnen we in de tussentijd doen.
Het hele RIO-model kan ingevoerd wordt worden in Somtoday.

Alleen de koppeling van de Aangeboden opleiding aan de Somtoday-
opleiding nog niet.



Gelijk aan 
de slag

Snel en stabiel
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