
Functionele beschrijving RIO
voor mbo en vavo

Agenda

• Toelichting functionele beschrijving

• Uitbreiding ten behoeve van Centraal Aanmelden
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• Use cases voor de interactieve functionaliteit: SIS en Portaal RIO Register

• Koppelvlakdefinitie voor de koppelvlakken: SIS – RIO Register en SIS – BRON

• Oorspronkelijke user stories alleen hergebruikt als specifieke functionele eisen bij een use
case

• Voor mbo en vavo, afgestemd met de functionele beschrijving voor vo

Opbouw functionele beschrijving
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Informatiemodel RIO
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• Registreren en wijzigen onderwijsaanbieder

• Registreren en wijzigen onderwijslocatie

• Registreren en wijzigen aangeboden opleiding

• Typen mutaties

• Nieuw

• Wijzigen met ingang van bepaalde datum

• Correctie van een fout

• Beëindigen

Use cases SIS
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Communicatiecontext
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• Beheren communicatiecontexten

• Onderhouden communicatiegegevens bij een Onderwijsaanbieder

• Per communicatiecontext

• Algemeen, Toezicht, Verzuim, Aanmelding
• Alleen op het niveau van het Bevoegd Gezag: Bekostiging
• Specifiek voor het mbo: BPV Beleid, BPV Uitvoering
• Specifiek voor het vavo: Contactpersoon uitbestedende scholen (ten behoeve van de 

zgn. Rutte leerlingen), Examinering

• Raadplegen RIO Register

• Online en koppelvlak

• Volledig RIO Register is raadpleegbaar, met uitzondering van communicatiecontexten

Use cases RIO Portaal
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• Koppelvlakken SIS – RIO Register

• Onderwijsaanbieder

• Onderwijslocatie

• Aangeboden opleiding

• Standenlevering: gegevensobject met alle periodegegevens

• Koppelvlakken SIS – BRON (aanpassing bestaand koppelvlak)

• Inschrijfgegevens: uitbreiden met onderwijsaanbieder en onderwijslocatie

• Diploma- en resultaatgegevens: uitbreiden met onderwijsaanbieder

Koppelvlakken SIS
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• Oorspronkelijk uitgangspunt

• RIO is een Register

• Niet bedoeld voor ondersteuning operationele proces van aanmelden

• Consequentie

• RIO bevat niet alle benodigde gegevens voor Centraal Aanmelden (CA)

• Aparte koppeling SIS – CA, CA maakt mogelijk geen gebruik van RIO

• Heroverweging

• In hoeverre is het mogelijk en wenselijk, om de gegevensset voor Aangeboden 

Opleiding in RIO uit te breiden met alle benodigde gegevens voor Centraal 

Aanmelden?

RIO en Centraal Aanmelden



• Groot deel benodigde gegevens voor Centraal Aanmelden is al aanwezig in RIO

• Wat ontbreekt

• Gegevens van een specifiek instroommoment

• Contactgegevens m.b.t. aanmelden voor een opleiding 

• Toevoeging attributen aan Aangeboden Opleiding: Toelatingseisen en Toegankelijkheid

• Toevoegen communicatiecontext ‘Aanmelding’, gekoppeld aan een onderwijsaanbieder

• Uitbreiding RIO met entiteit Aangeboden Opleiding Cohort

• Onderscheid tussen de eenmalige registratie van de opleiding zelf en de 
operationele gegevens voor de specifieke instroommomenten bij die opleiding

• Voor elk instroommoment een aparte set gegevens voor het operationele 
aanmeldproces

Aanpassingen t.b.v. Centraal Aanmelden
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• Uniek-id (unieke identifier uitgegeven door de instelling)
• Indien er sprake is van een vast startmoment

• Cohort aanvangsdatum
• Indien er sprake is van flexibele instroom

• Begindatum instroomperiode
• Einddatum instroomperiode

• Open voor aanmelding (ja/nee);
• Periode informatie

• Startdatum dat opleiding open staat voor aanmelding
• Einddatum dat opleiding open staat voor aanmelding

• Toestemming van de onderwijsinstelling
• Heeft de aspirant-student voor deze opleiding eerst toestemming van de onderwijsinstelling 

nodig om zich aan te kunnen melden (ja/nee)
• Reden met toelichting die als informatie aan de aspirant-student kan worden getoond (tekst)

• Code waarmee een niet-openbaar toegankelijke opleiding beschikbaar kan worden gesteld voor 
aanmelding

• Relatie met AangebodenOpleiding (unieke code van de Aangeboden Opleiding)

Aangeboden Opleiding Cohort
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