


Impact van leren voor volwassenen
Registratie en Impact

De gemeente wil graag dat alle deelnemers aan volwasseneneducatie 
geregistreerd worden in de Monitor, zodat de gemeente ook voldoen aan 

haar informatieverplichtingen naar het CBS en Ministerie OCW.
Aan een deel van de in de Registratiemodule geregistreerde deelnemers 

wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek (Impactmodule).
Zodat de gemeente ook weet wat de opbrengst is van het aanbod.



De Monitor bestaat uit:
• Impactmodule MVE
• Registratiemodule MVE
• Toetsmodule MVE



I.S.M.

Kick-off upgrade Registratiemodule MVE
inclusief registreren van BSN nummer



Rou$ng registra$e met BSN nummer

Registratie route non-formeel
1. TAALCOÖRDINATORPLUS BEHEERDER (Toeleider);

• wordt aangewezen door gemeente, en start als eerste met het registreren van de basisgegevens van de 
deelnemer inclusief het BSN nummer.

2. TAALCOÖRDINATOR (Taalinstelling) 
• als de deelnemer aangemaakt is, neemt de ‘Taalcoördinator’ van de desbetreffende Taalinstelling de 

registraRe over; de Taalinstelling heeS tevens inzage in de deelnemersregistraRe van de toegewezen 
deelnemers in de gebruikersrol van 'taalcoördinator’ (deze gebruikersrol heeS geen inzage in BSN)
De deelnemer vervolgt het traject bij de Taalinstelling, die de klantenreis bijhoudt.

3. TAALCOÖRDINATOR BEHEERDER (Ambtenaar) 
• heeS de mogelijkheid om zowel een totaaloverzicht van alle Taalinstellingen (Intakegroepen) of apart per 

Taalinstelling (Intakegroep) binnen de regio te zien en/of een export te maken. En kan gepersonaliseerde 
analyserapporten opvragen of een rapport over het bereik in de regio (deze gebruikersrol heeS geen inzage 
in namen en BSN en kan de gegevens ook niet wijzigen of aanvullen). 



Rou$ng registra$e met BSN nummer
Prak%sche werkwijze

TAALCOÖRDINATORPLUS BEHEERDER  (Toeleider);

• Wordt aangewezen door gemeente, en start als eerste met het 
registreren van de basisgegevens van de deelnemer inclusief het BSN 
nummer.

• Krijgt van Qwasp iD Codes om de deelnemers basis registraPe te doen’, 
daarmee koppelen zij een deelnemer aan een 'iD-code’ inclusief BSN. 

• En maakt de keuze ‘WEB JA’ of ‘WEB NEE’. 

• En klikt bij ‘WEB NEE’ InburgeringsplichPg of Wet Taaleis aan.

• Registreert direct in de juiste Intakegroep. Selecteert vooraf de 
desbetreffende Intakegroep (=Taalinstelling) waarnaar de deelnemer 
wordt verwezen.

• Wanneer een deelnemer niet verder kan/mag naar het volgende traject 
(cursus) vinkt de 'taalcoördinatorPLUS beheerder' [acPeve deelnemer] 
uit; daaropvolgend ziet Taalinstelling deze [niet acPeve deelnemer] niet 
meer in zijn/of haar RegistraPeomgeving. 

• Echter de deelnemer is wel al geregistreerd, er hoe] geen acPe meer 
worden ondernomen; deelnemer is opgeslagen in RegistraPemodule 
MVE. (deze gebruikersrol hee] inzage in namen en BSN) 

TAALCOÖRDINATOR (Taalinstelling) 

• Als de deelnemer aangemaakt is, neemt ‘Taalcoördinator’ van de 
desbetreffende Taalinstelling de registraPe over; de Taalinstelling hee] 
tevens inzage in de deenemersregistraPe van de toegewezen 
deelnemers in de gebruikersrol van 'taalcoördinator’ (deze 
gebruikersrol hee] geen inzage in BSN)

• De deelnemer vervolgt het traject bij de Taalinstelling, die de 
klantenreis bijhoudt. 

TAALCOÖRDINATOR BEHEERDER (Ambtenaar) 

• Hee] de mogelijkheid om zowel een totaaloverzicht van alle 
Taalinstellingen (Intakegroepen) of apart per Taalinstelling (Intakegroep) 
binnen de regio te zien en/of een export te maken.

• En kan gepersonaliseerde analyserapporten opvragen of een rapport 
over het bereik in de regio (deze gebruikersrol hee] geen inzage in 
namen en BSN) 

• Bij afname Toetsmodule MVE; voortgangstoets/niveautoets vervolgen 
onderstaande punten:

• De Taalinstelling neemt evt. een niveautoets af in QWASP 
systeem.

• Er volgt een tweede toetsmoment, resultaten staan 
automaPsch en direct bij de registraPe van de deelnemer ! en 
worden meegenomen in de de uiteindelijke rapportage; de 
outcome kan worden gepersonaliseerd, deelnemer krijgt een 
cerPficaat.. moPverend effect!

• Bij gebruik van een 'externe toets', vult de taalinstelling de 
score zelf in, en er zal een secPe resultaten/scores op maat 
moeten worden geprogrammeerd. 







Rou$ng registra$e met BSN nummer

Wat gaan we doen?
•Opstarten Impactmodule 
•Opstarten Registratiemodule



STAP 1

Voor de Registratiemodule:
Vraag aan <taalprofessional>:
Voor het registreren: bij alle deelnemers de volgende gegevens in het systeem registreren: geslacht, lee7ijd, herkomst (wel of niet in 
Nederland geboren), woonplaats, postcode, vorm van educa@e (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 registra@e; 

na het aanvragen volgen de inloggegevens.
• Er zijn twee mogelijkheden: 

• Bulk registra-es vanuit een onderwijsinforma-esysteem(formele educa-e of bij minimaal 100 registra-es per kwartaal), 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 registra-es invoeren; dit is de meest eenvoudige manier.

Zie ook: Handleiding Registra-emodule MVE

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


Vraag van Ministerie van OCW: Wie bereik je?
Wat wil men weten?
• Geslacht (man, vrouw, neutraal)
• Leeftijd (geboortejaar, geboortemaand)
• Herkomst (wel of niet in Nederland geboren)
• Postcode (vier cijfers) Woonplaats (woongemeente)
• Vorm van educatie (formeel/ non-formeel/ informeel) 
• Soort traject (taal, rekenen, digitale vaardigheden) 
• Soort taaltraject (NT1/ NT2)
Zie ook: Minimale basisset

https://monitorvolwasseneneducatie.com/basisset/


STAP 2

Voor de Impactmodule:
Vraag aan <taalprofessional>:
Voor de impactme@ng: bij minimaal aantal deelnemers de digitale vragenlijst af te nemen volgens de presta@e 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.

Zie ook; Handleiding Impactmodule MVE

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


Demo:
• Impactmodule
• Registratiemodule

Output mogelijkheden voor gemeente: 
• Rapportage export
• Analyse export (optie)
• Factsheet export

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










Meer informatie; 
https://monitorvolwasseneneducatie.com/

https://monitorvolwasseneneducatie.com/

