


Impact van leren voor volwassenen
Registratie en Impact

De gemeente wil dat alle deelnemers aan volwasseneneducatie geregistreerd 
worden in de Monitor (Periode vanaf 1 januari 2022), zodat de gemeente ook 
voldoen aan haar informatieverplichtingen naar het CBS en Ministerie OCW. 

Aan een deel van de in de registratiedatabase geregistreerde deelnemers 
wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek (Impactmodule). Zodat de 

gemeente ook weet wat de opbrengst is van het aanbod.



• Voorstelronde



Impact van leren
voor volwassenen

Prof. Dr. Maurice de Greef
Vrije Universiteit Brussel



Wat vind je belangrijk in het leven?



Kun je dat omzetten in 3 (basis)vaardigheden?



Ieder mens heeft zijn eigen dromen
en wil iets bereiken…



© Hervé Lagrange

Voldoende 
financiën

Fijne band met en 
goede toekomst 
voor de kinderen

Zorg bij de 
hand voor 

als…

Genieten in het 
dagelijks leven

Fijne baan

Ieder heeft zijn eigen levensboom…



Het is wel makkelijk als je de taal
kan gebruiken…



Vraag van Ministerie van OCW:
Wie bereik je?



OVERZICHT BETROKKEN REGIO’S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestart of in contractfase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

  

Drechtsteden
Drenthe
Friesland
Gooi- en Vechtstreek
Gorinchem
Groningen
Groot Amsterdam
Haaglanden
Helmond-De Peel
Midden-Brabant
Midden-Gelderland
Midden-Holland
Midden-Limburg
Noordoost-Brabant
Rijk van Nijmegen
Rijnmond
Rivierenland
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Twente
West-Brabant
Zaanstreek/Waterland
Zuid-Kennermerland en IJmond
Zuid-Limburg
Zuidoost-Brabant
Zwolle

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse getoond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

  

Achterhoek
Amersfoort
Flevoland
Food Valley
Midden-Utrecht
Noord-Holland (Noord)
Noord-Limburg
Zeeland
Zuid-Holland Centraal
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Nog contact leggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

  

Holland-Rijnland
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Wat wil men weten?
• geslacht
• Leeftijd (geboortejaar, geboortemaand)
• herkomst (wel of niet in Nederland geboren)
• woonplaats, postcode
• vorm van educatie (formeel/ non-formeel/ informeel) 
• soort traject (taal, rekenen, digitale vaardigheden) 
• soort taaltraject (NT1/ NT2)



Welke taalaanbieders worden uitgenodigd ?



Wat gaan we doen?
•Opstarten Impactmodule 
•Opstarten Registratiemodule

ONDERDEEL 1: 



STAP 1

Voor de Registratiemodule:
Vraag aan <taalprofessional>:
Voor het registreren: bij alle deelnemers de volgende gegevens in het systeem registreren: geslacht, leeftijd, 
herkomst (wel of niet in Nederland geboren), woonplaats, postcode, vorm van educatie (formeel/ non-formeel/ 
informeel), soort traject (taal, rekenen, digitale vaardigheden), soort taaltraject (NT1/ NT2), etc. Zo volledig 
mogelijk.

Qwasp Helpdesk zorgt voor:
• Een aanvraagformulier RM, waarbij je een 'Taalcoördinator' account kan aanvragen zodat er gestart kan 

worden met de registratie; na het aanvragen volgen de inloggegevens.
• Er zijn twee mogelijkheden: 

• Bulk registraties vanuit een onderwijsinformatiesysteem (bij minimaal 100 registraties) aanleveren van een export bestand per
kwartaal, en zelf onderhouden; dit betekent o.a. wanneer een deelnemer stopt, de 'Eind datum' invullen. Het importeren is de 
uitzondering.

• Zelf de registraties invoeren; dit is de meest eenvoudige manier.

https://monitorvolwasseneneducatie.com/accountaanvraag-registratiemodule/


STAP 2

Voor de Impactmodule:
Vraag aan <taalprofessional>:
Voor de impactmeting: bij minimaal aantal deelnemers de digitale vragenlijst af te nemen volgens de 
prestatie afspraken.

Qwasp Helpdesk zorgt voor:
• Een aanvraagformulier IM waarbij je inlogcodes voor de deelnemers op naam kan aanvragen; of
• Een aanvraagformulier IMB waarbij je inlogcodes voor de deelnemers zonder naam kan aanvragen
• Inlogcodes en wachtwoorden per deelnemer versturen wij daarna.

https://monitorvolwasseneneducatie.com/wp-content/uploads/2021/01/Formulier_NMVE_accountaanvraag_deelnemers_UL.xls
https://monitorvolwasseneneducatie.com/aanvraag-accounts-impactmodule/


ONDERDEEL 2 

Monitor wordt samen met gemeenten ingericht:
• Aantal inhoudelijke items staan vast voor landelijke vergelijking (taalvaardigheden, digitale vaardigheden, 

assertiviteit, ontmoeten & ondernemen, natuur- en sportactiviteiten en arbeidsmarktpositie)
• Sommige items kan men voor kiezen:

• 1. Psychische gezondheid 
• 2. Fysieke gezondheid 
• 3. Financiële vaardigheden 
• 4. Opvoeding & Ouderbetrokkenheid 
• 5. Contactvaardigheden 
• 6. Zelfsturing 
• 7. Arbeids- en opvoedingsvaardigheden 
• 8. Maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) 

• Daarnaast duurzaam vaststellen resultaten
• Input voor vormgeving trajecten
• Input voor inhoud beleid en in kaart brengen impact van beleid



Demo:
• Impactmodule
• Registratiemodule

Output mogelijkheden voor gemeente: 
• Rapportage export
• Analyse export
• Factsheet export

https://yellow.qwasp-apps.com/
https://yellow.qwasp-apps.com/










Totale doel Monitor Volwassenen Educatie

• Aantonen impact trajecten VE op inhoudelijke onderdelen sociaal domein                                       
(arbeidsmarktpositie, armoede, zorg, basisvaardigheden, opvoeding, welzijn, 
enz.)

• Naast het in kaart brengen van bereikte doelgroep en achtergrondkenmerken
• In alle gemeenten van de regio
• In samenwerking met alle instellingen die trajecten VE aanbieden



Zicht op bereiken van en
impact voor de doelgroep!



Meer informatie; 
https://monitorvolwasseneneducatie.com/

https://monitorvolwasseneneducatie.com/

