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Actualiteiten DUO 
 
 
Ketendag MBO 
Onderwerpen: 

• BRON zaken 
• VVA en Vooropleidingsberichten 
• Update Centraal Aanmelden 
• Update RIO 
• Update STAP Regeling 
• Update Praktijkloket SBB 
• Servicedocument Corona 

 
 
Ketendag Verzuim/VSV 

• Verzuim en corona 
• RIO en Verzuim / VSV 
• VVA 
• Rapportages 

 
 
Kennisbank RIO 
Vanaf 1 maart is een online Kennisbank Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) 
beschikbaar op de DUO site. De kennisbank is ingedeeld in stappen en taken. Per taak 
vindt u de bijbehorende informatie en uitleg. Daarnaast is er informatie over RIO per 
sector te vinden. 
https://rio-kennisbank.duo.nl/index.jsp 
 
 
FAQ MBO Verklaring gepubliceerd 
De thema’s die aan de orde komen zijn: 

• Doelgroep mbo-verklaring 
• Invoeringsdatum 
• Model mbo-verklaring 
• Uitgave 
• Examencommissies 
• Bewaarplicht 

https://onderwijsenexaminering.nl/algemeen/faq-vragenuurtje-mbo-verklaring/ 
 
 
Campagne Wisselen Studentenreisproduct 
Op 1 april is de campagne ‘Wisselen studentenreisproduct’ gestart, met hulp van mbo- 
en ho-instellingen. 
Door de coronamaatregelen maken studenten nu waarschijnlijk niet veel gebruik van het 
studentenreisproduct. Toch wil DUO studenten erop wijzen dat zij een ‘wissel’ voor 1 mei 
moeten aanvragen, als zij in de zomer willen reizen met een ander abonnement. Het 
gaat dan om een wissel van het weekabonnement naar het weekendabonnement of 
andersom. 
Alle campagnematerialen staan klaar op de samenwerkingsruimte 
duocampagnes.pleio.nl. Neemt u deel aan DUO Campagnes, dan kunt u dit materiaal tot 
en met 30 april 2021 delen via uw eigen communicatiekanalen. 
 
Ook meedoen? 
Veel mbo- en ho-instellingen delen campagnes van DUO via hun eigen 
communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, sociale media en apps. Dit zorgt ervoor dat 
de informatie de student nog beter bereikt. De campagnemiddelen zijn gratis 
beschikbaar. Ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar campagnes@duo.nl. 

https://rio-kennisbank.duo.nl/index.jsp
https://onderwijsenexaminering.nl/algemeen/faq-vragenuurtje-mbo-verklaring/
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Datakwaliteit en DLR/GLR 

• Werkgroep en Projectgroep Datakwaliteit in de Keten (MBO Raad, Kennisnet, 
inspectie, SBB etc) 

• Analyse op de vulling van RIO 
• Governance afspraken in de maak 
• Mbv nieuwe tooling controles bouwen om de kwaliteit van de data te meten, de 

resultaten van de controles te analyseren en vervolgens over te rapporteren.  
• VO en RIO zijn hiermee begonnen 
• Mei 2021 starten MBO en HO hiermee 
• Vervolg: uitbreiden van controles en  hoe beschikbaar stellen aan instellingen => 

Dashboard? 
• Afspraken maken over verbeteringen 

 
Stappen DLR/GLR 
1.Melden aan DUO (RIO)     => samenwerking 
2.Uitwisselen inschrijving VO (BRON)  => Vo fase 
3.Uitwisselen inschrijving MBO (BRON)  => MBO fase 
4.Informatie voor studenten   => Rechten en plichten 
 


