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Jira issue Omschrijving 

RIO-10208 
 

Selfservice - 0800 telefoonnummers (8 of 11 cijfers) kunnen niet als contactgegeven 
worden opgevoerd. 

 0800 nummers kunnen zowel 4 of 11 cijfers bevatten. In RIO moest dat 10 cijfers zijn anders 
kreeg men de volgende foutmelding: 'Telefoonnummer is geen valide telefoonnummer'. 
Dit geldt zowel voor toevoegen of wijzigen van een telefoonnummer. 
Dat is nu opgelost. 

  

RIO-11187 Selfservice: Onderwijslocaties worden niet getoond bij onderwijsbestuur en 
aangeboden opleiding 

 
Onderwijslocaties worden nu correct getoond bij het onderwijsbestuur en aangeboden 
opleiding in het geval van aanlevering via Edu-Dex.  

  

RIO-11189 Selfservice: performance issue laden cohorten 

 In het geval van veel cohorten bij een aangeboden opleiding duurde het te lang voor deze 
in RIO getoond werden. Dat is opgelost. 

  

RIO-9661 Selectie BRIN bij opvoer onderwijsaanbieder verdwijnt 

 Bij het opvoeren van een onderwijsaanbieder moest de bijbehorende BRIN 2x geselecteerd 
worden, voordat de onderwijsaanbieder opgeslagen kon worden. Na de eerste keer 
verdween de selectie als je zocht op BRIN en aanklikte. 

  

RIO-10920 Gebruikersvriendelijker maken meldingen op NRTO/NLQF selfservice schermen - 
uitbreiden melding met telefoonnummer /e-mail 

 Het is in sommige gevallen niet duidelijk voor de gebruiker of een registratie voor NRTO of 
NLQF gelukt is. 
Hiervoor wordt nu de melding op het scherm getoond telefoonnummer en e-mailadres 
van de helpdesk voor vragen. (voor meer info helpdesk STAP: telefoonnummer 050 - 599 
7738 optie 3 / e-mail: stapscholingsregister@duo.nl) 
 

  

RIO-11053 
 

Als MBO/VAVO sector wens ik geen gebruik te maken van de communicatiecontexten 
Facturatie en RIO Beheer omdat ik daar geen meerwaarde in zie 

 Communicatiecontexten Facturatie en RIO Beheer waren op aangeven van de 
analysegroep ook ingericht voor MBO en VAVO, maar bij navraag op de ketendag MBO 
blijkt dat men dit helemaal niet wil. Deze zijn daarom dus ongedaan gemaakt. 

  

  



 

RIO-10929 Bij zoeken op Licentie is peildatum niet langer verplicht 

 Op het scherm Licentie kun je zoeken met behulp van een datumveld. Het was heel lastig 
zoeken naar licenties. Niet overal is de begin-en einddatum (bij de gebruikers) van de 
licentie bekend. 
Om dit op te lossen is deze peildatum niet meer verplicht (dus peildatum is default leeg) en 
dan worden alle licenties geselecteerd en getoond.  

  

RIO-11203 Als RIO wil ik dat via Selfservice ook een plaatsnaam opgegeven kan worden bij 
onderwijslocatie zodat we voldoen aan de afspraken die daarover gemaakt zijn in het 
HO en het particuliere domein 

 Een onderwijslocatie is in dit geval niet nauwkeuriger bekend dan de plaatsnaam, 
bijvoorbeeld omdat de exacte locatie nog gehuurd moet worden. Dit is nu ook mogelijk 
gemaakt in de Selfservice schermen. 

  

RIO-11204 Als DUO wil ik begrijpelijke koppen in de Selfservice schermen zodat we het onze 
gebruikers makkelijker maken en de helpdesk ontlasten 

 Deze koppen zijn als volgt aangepast: 
Bijbehorende Onderwijsinstellingserkenning keurmerken => Bijbehorende 
kwaliteitskeurmerken 
Bijbehorende Bevoegd-Gezag-erkenning keurmerken => Bijbehorend Bevoegd-Gezag 
 

  
 


