
Opleidingen en opleidingsonderdelen
Een opleidingsonderdeel, ook wel HoOnderwijs-
EenhedenCluster (HOECje), is een samenhangend 
geheel van onderwijseenheden dat certi� ceerbaar 
is (minor, module, pre-master, et cetera). Een 
onderwijseenheid is het kleinste deel van 
een ho-opleiding dat afgesloten wordt met een 
tentamen op basis waarvan ECTS worden toe-
gekend (vak, microcredential). 

Hoe krijg je de datahuishouding op orde 
binnen de instelling? 
Een goede  datahuishouding is belangrijk voor 
goed gebruik van RIO. Om deze op orde te
krijgen, adviseren we het volgende stappenplan 
aan te houden. 

Bepaal de visie van de instelling
Welke data wil je (niet) delen, 
en hoe wil je je presenteren?

Inventarisatie data
Welke data staat waar?

Bepaal hoe de toekomstige situatie 
eruit moeten zien 

Wat is de gewenste data-architectuur?

Vanuit het landelijke RIO-project is er een hand-
reiking gedaan voor te nemen stappen om je
instelling in RIO te plaatsen.

Wat is RIO?
RIO staat voor Registratie Instellingen en Oplei-
dingen. RIO is een landelijk en vrij toegankelijk 
register waarin alle instellingen en opleidingen in 
de onderwijssector worden vastgelegd. Van het 
primair onderwijs tot het hoger onderwijs. RIO 
vervangt ook BRIN (2022) en CROHO (2023).

In RIO kunnen geaccrediteerde instellingen de in-
formatie over hun onderwijsaanbod aanvullen. 
Denk hierbij aan informatie over het onderwijs-
aanbod (wat en hoe), de locatie (waar) en de 
onderwijsaanbieder/organisatie (wie). 

De opdrachtgever van RIO is OCW. Het beheer 
van RIO is ondergebracht bij DUO. De aanvullen-
de informatie wordt door onderwijsinstellingen 
zelf ingevoerd en beheerd. 

Waarom RIO voor de instelling?
De informatie over opleidingen in het hoger 
onderwijs is nu nog verspreid over verschillende 
registers en platformen. Denk bijvoorbeeld aan 
Studielink en Studiekeuze123. Het bijhouden van 
de informatie op deze platformen kost veel tijd en 
het levert soms dubbelingen in data. RIO brengt 
al deze informatie samen in één register, wat het 
beheer makkelijker maakt.

NVAO en OCW leggen in RIO erkenningen en 
licenties vast. Instellingen kunnen hun eigen data 
in RIO zelf beheren. Externe partijen, zoals 
Studielink, Studiekeuze123, het CBS en gemeen-
ten, putten (in de toekomst) uit data in RIO. Op 
deze manier heb je als instelling zelf het beheer 
en de verantwoordelijkheid over de inrichting van 
je onderwijsorganisatie en het opleidingsaanbod.

RIO voor het hoger onderwijs is in 2021 geïntro-
duceerd en de conversie van de CROHO- en 
BRIN-data is begin 2022 afgerond. Sinds de intro-
ductie van het STAP-budget dient RIO als basis 
voor het scholingsaanbod dat ho-instellingen wil-
len aanbieden binnen de STAP-regeling. 

Wat voegt RIO toe voor de instelling?
Wat nieuw is aan RIO is dat er niet alleen volledige 
bachelor- en masteropleidingen, maar ook onder-
delen van opleidingen in vastgelegd kunnen wor-
den. Denk hierbij aan speci� eke mastertracks, 
minoren of vakken waarvoor een microcredential 
behaald kan worden. Dit moet het straks mogelijk 
maken om als lerende via Studielink in te 
schrijven op een speci� ek onderwijsonderdeel. 
Daarmee is RIO voorbereid op de toenemende 
� exibilisering in het hoger onderwijs.

Wie gaat RIO gebruiken?
Alle geaccrediteerde ho-opleidingen in Nederland 
staan in RIO. Instellingen kunnen zelf bepalen 
hoe gedetailleerd zij de informatie aanvullen, 
en welke informatie over opleidingen en 
opleidingsonderdelen weer worden gegeven op 
de verschillende platformen die gekoppeld 
worden aan RIO. 

Studielink put straks bijvoorbeeld uit RIO voor 
informatie over opleidingen. Dit betekent dat de 
informatievoorziening in RIO leidend wordt voor 
het inschrijfproces van nieuwe studenten. Daar-
mee wordt RIO van groot belang voor de adminis-
tratieve afdelingen van de instelling. 

Wie zijn betrokken bij de implementatie 
van RIO op de instelling?
Naast de dossierhouder RIO is er vaak een pro-
jectleider aangesteld. Deze zal samen moeten 
werken met medewerkers van (o.a.) de studenten-
administratie, de informatie-architect, marketing 
en communicatie, de afdeling voor het contract-
onderwijs (STAP), de beleidsafdeling, de IT-
afdeling en de IT-architect. 

RIO heeft raakvlakken door de hele organisatie, 
dus het is verstandig om bij aanvang van het vul-
len van RIO een stakeholderanalyse uit te voeren 
en ervoor te zorgen dat alle afdelingen vertegen-
woordigd zijn in de projectgroep. 
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Aandachtspunten en tips

Een deel van de velden in RIO is facultatief. 

Je kunt starten met basisinformatie over je 

instelling en opleidingen, en dit later uitbreiden.

RIO is openbaar toegankelijk. Dit kan gevolgen 

hebben voor je concurrentiepositie. Denk goed 

na welke data je juist wel of niet wilt delen.

RIO kan van betekenis zijn voor je marketing en 

communicatie richting potentiële studenten/

lerenden (HOSA).

DUO heeft een online kennisbank aangelegd voor 

RIO: rio-kennisbank.duo.nl. 

Het is mogelijk om RIO te koppelen aan je eigen 

systemen, zoals het SIS, de onderwijscatalogus 

en het LMS. Hiervoor wordt de OOAPI van SURF 

ingezet. Een combinatie met deels handmatige 

invoer blijft mogelijk.

Toch extra expertise of hulp nodig? 
Neem via info@fundatis.nl vrijblijvend contact op 

om te kijken of we kunnen helpen, of kijk op 

www.fundatis.nl. 

toekomstige 
partijen


