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Onderwerpen
• Wat biedt KiesMBO?  

• Het beheer van het opleidingenaanbod

• Wat gaat er veranderen met RIO 

• Aanpak van Noorderpoort

• Hoe nu verder als een school dit ook wil

• Vragen



Wat biedt KiesMBO? 
• Alle MBO-opleidingen die worden aangeboden voor nieuwe instromers voor 

het komende opleidingsjaar. Alle sectoren, heel Nederland. 

• Verschillende zoekroutes: interessetest, bladeren, zoeken, vergelijken en 
ontdekken. 

• Hulpmiddelen voor de docent: lesbrief, hoe gebruik je kiesmbo-video’s, 
beschrijvingen, beroepen-video’ s 

• Open dagen kalender 

1 miljoen bezoekers op jaarbasis



Het beheer van het opleidingenaanbod

• Beheer via de communicatie-afdeling van de scholen. KiesMBO heeft een 
beheeromgeving met eigen beheeraccount. 

• Jaarlijks opleidingen aanbod aanpassen, welke leslocatie biedt wat aan, 
foto’s, links naar de eigen website per opleiding. 

• Open dagen aanbod bijwerken. 

• Opleidingen aanbod ligt ook in RIO vast. Via koppeling kan de school dit 
gebruiken. 

• De school neemt hierover zelf het besluit. 



Opleidingenaanbod via RIO
• Een deel van de informatie komt vanuit RIO (kan niet 

aangepast worden)

• De kiesMBO-beheerder vult aan



RIO versus KiesMBO beheer
Via RIO
Aangeboden MBOopleiding
• Leertraject (bol/bbl)
• Mbo-niveau
• Instroommoment 
• Eigen naam 
• Url naar opleidingspagina

Leslocatie
• Bezoekadres
• Webadres
• Contactpunt
• Email 
• Telefoon

Via KiesMBO beheerder
Leslocatie 
• Populaire naam locatie
• Bio Korte omschrijving 
• Afbeeldingen
• Video
• Social media links

Open dagen

• Waar (leslocatie/online) 
• Wanneer



De aanpak van Noorderpoort



Gebruik van de RIO koppeling
• Jaarlijk minder werk om aanbod bij te werken in KiesMBO

• Minder kans op verschillen. Informatie is 1 op 1 bijgewerkt

• Samenwerking tussen communicatie en administratie is een vereiste. 

• RIO levert niet alle data die we in KiesMBO zien 

• KiesMBO beheerder bepaalt zelf wanneer het opleidingsaanbod vanuit RIO 
leidend is voor publicatie

• SBB zet de RIO-switch om, als we opdracht krijgen van de instelling. 



Hoe nu verder? 
• Samenwerking nodig tussen KiesMbo-beheer en RIO-administratie. Is het 

RIO aanbod volledig? KiesMBO biedt vergelijkingstool om dit te faciliteren. 

• Beheerders aanschrijven, wijzen op de nieuwe functionaliteit en meesturen 
aangepaste beheerhandleiding. Rio-beheerders zullen  betrokken worden. 

• Als de school over wil gaan, kan de “switch” omgezet worden. Het teken 
doorgeven aan e.vanluenen@s-bb.nl

• Kies MBO maakt back up van de stand voor de RIO-overgang.  

mailto:e.vanluenen@s-bb.nl


• Vragen?
• Wie wil er experimenteren? 
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