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Omschrijving

RIO-7590
User story

Als geïnteresseerde wil ik op Onderwijslocatiecode via zoeken & vinden kunnen zoeken
zodat de informatie in RIO gevonden kan worden
Het is nu mogelijk om via Zoeken en Vinden te zoeken én te filteren op
onderwijslocatiegebruik.

RIO-11276
Improvement

Op de RIO selfservice schermen worden bij Historie en toekomstige wijzigingen
attributen getoond waar geen wijzigingen op zijn geweest
Alleen bij attributen waar wijzigen op zijn geweest worden bij Historische en toekomstige
wijzigingen de velden nog getoond op de RIO selfservice schermen. Dit geldt voor de
detailschermen: opleidingseenheidperiode/erkenning, organisatorische eenheid,
aangeboden opleiding en instellingserkenning.

RIO-11301
User story

Als DUO wil ik de categorale school opnemen in RIO
De aanpassing heeft er voor gezorgd dat we de categorale scholen die we vanaf 1-8-2022
krijgen in RIO kunnen vastleggen.

RIO-11550
User story

Als NLQF wil ik vakbekwaamheidsbewijs als keuze bij waardedocument, zodat
erkenningen ook met dit soort opgevoerd kunnen worden.
Het is vanaf nu mogelijk om bij opvoer van een NLQF opleidingskeurmerk het
vakbewaamheidsbewijs als waardedocumentsoort op te voeren.

RIO-11667
Bug

Als instelling wil ik mijn cohorten bij een aangeboden opleidingen kunnen zien op het
selfservice scherm.
De cohorten worden nu niet meer naast elkaar of in de dropdown getoond. De cohorten
worden nu gepagineerd getoond op het selfservice scherm Aangeboden opleiding. Verder
kun je nu ook sorteren op kolommen of zoeken op een cohort.

RIO-12099
Improvement

Als opleider wil ik eigen aangeboden opleidingen sleutel en functionele sleutel kunnen
zien zodat ik deze kan gebruiken richting Edudex of op mijn STAP aanmeldingsbewijs
Op het selfservice scherm ‘Aangeboden opleiding’ worden nu de Aangeboden opleiding
Code en AangebodenOpleiding sleutel getoond.

RIO-12628
Bug

Branche erkende opleiders kunnen geen onderwijsaanbieder opvoeren
Door een aanpassing op de controle is het voor Branche opleiders die een einddatum
hebben bij de erkenning weer mogelijk om een onderwijsaanbieder op te voeren.

