
Update 
actualiteiten
DUO

Peter Buurman

10-10-2022



Onderwerpen

Vervolg implementatie RIO

Update E-Herkenning

Update Ketendag Verzuim/VSV

Ketendag MBO



› Stopzetten VVA
› Actualiteiten ROD
› Taal gaat met de tijd mee
› Zoeken & Vinden in RIO
› Vervolg implementatie 

RIO

Ketendag MBO



Waarom Plan van Aanpak Vervolg implementatie RIO mbo?

1. Implementatie in 2019 niet volledig afgerond (comm.cont)
2. Samenspel inwinnen en ontsluiten, gebruik RIO
3. Bijpraten nieuwe ontwikkelingen

Wie?
MBO Raad, MBO digitaal, DUO en Ketendag mbo



• Ronde I: regiobijeenkomsten in juni 2022



• Ronde II:  4 speerpunten
Communicatiecontexten implementeren
Inzage geven in het gebruik van RIO
Datakwaliteit en controle-instrumenten
Communicatie over RIO



Rol Ketendag

- Toetsen PvA op volledigheid en juistheid (vandaag)
- Input leveren
- Afstemmen/reviewen producten

Kennisbank aangepast
https://rio-kennisbank.duo.nl/

https://rio-kennisbank.duo.nl/


• Op 22 juni uitnodiging gestuurd 
aan de Mijn DUO beheerders MBO 
om de overstap op eHerkenning
voor te bereiden

• Inmiddels zijn er al veel 
beheerders en gebruikers 
overgestapt

• De overstap leidt tot weinig 
vragen

• We werken aan overzichten voor 
beheerders om de overstap te 
monitoren

• Vervolg afstemmen

Update E-herkenning



Ketendag Verzuim/VSV

 Wetsvoorstel terugdringen 
Verzuim

 Onderwijszorg arrangementen
 RIO communicatiecontext VSV
 Stopzetten VVA
 Invullen einddatum 

Verzuimmelding
 Dashboard VSV voor 

Instellingen
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3. Update DUO

Invullen einddatum verzuimmelding

 Probleemstelling
In verzuimmeldingen LRV en RMC wordt 
niet altijd een einddatum gevuld door 
scholen terwijl de leerling/student wel 
weer naar school gaat of is uitgeschreven.
 Met veld over oplossingen nagedacht en 

2 punten uitgewerkt:

1. Toestaan dat gemeenten kunnen 
afsluiten zonder dat er een einddatum 
is ingevuld. >> NO GO

2. Signalering vanuit DUO als er een 
uitschrijving is gedaan van een 
leerling/student met een openstaande 
verzuimmelding.
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3. Update DUO

Invullen einddatum verzuimmelding

 Alle Onderwijsinstellingen 
benaderd

 Rapportage R07 onder de 
aandacht
Einddatum verzuimmelding 
controleren in rapportage R07

= lijst van leerlingen met een 
niet-afgehandelde 
verzuimmelding.

Wat gedaan?

https://duo.nl/zakelijk/verzuim/nieuws/einddatum-verzuimmelding-controleren-in-rapportage-r07.jsp


Dashboard VSV

› Eerste versie online

› https://informatieproducten.duo
.rijkscloud.nl/public/dashboardv
svopen/

› Verder afstemmen en finetunen

https://informatieproducten.duo.rijkscloud.nl/public/dashboardvsvopen/


VRAGEN?
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