Instructiekaart AANMELDEN ALS NIEUWE DAVVE-GEBRUIKER 22-2-2018
DaVVE staat voor “data-analyse VVE”. Met DaVVE kan een (voor)school op een eenvoudige, snelle en
geanonimiseerde manier haar VVE-gegevens beschikbaar stellen.
Stap 1: Jezelf aanmelden als nieuwe DaVVE-gebruiker.
Stap 2: Informatie over jouw (voor)school in DaVVE zetten.
Na deze stappen kan je regelmatig de nieuwe toets- of observatiegegevens uploden naar DaVVE.
Als je inlogt in DaVVE, staan onder het menu ‘Bestanden inlezen’ de gebruiksaanwijzingen om die nieuwe toets- of observatiegegevens te uploaden naar DaVVE.
Stap 1. Jezelf aanmelden als nieuwe DaVVE-gebruiker.
Deze stap is éénmalig en duurt ca. 10 minuten.
Ga naar DaVVE op het internet.
Startscherm: www.davve.nl (  https://www.davve.nl )
Klik op de knop ‘Aanmelden als nieuwe DaVVE-gebruiker’

Dan verschijnt het registratiescherm. Vul dat in.
 Je naam
 Kies jouw organisatie: basisschool, kinderdagverblijf,
voorschool/psz, e.d.
 Vul je emailadres in: dat is tevens je gebruikersnaam in DaVVE
 Klik op de knop ‘Aanmelden gebruiker’
Er verschijnt een melding dat de gebruikersgegevens zijn aangemaakt.

-

Klik op: terug naar het startscherm

U krijgt een mailtje op uw emailadres met het DaVVE-wachtwoord
Let op: dit wordt soms als spam gezien. Kijk ook in de spam-map.

-

De inhoud van het mailtje
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Stap 2. Informatie over jouw (voor)school in DaVVE zetten
Je bent nu aangemeld. In het mailtje staat je gebruikersnaam (email-adres) en je (voorlopige)
wachtwoord.
Inloggen in DaVVE
 Vul je emailadres in
 Vul het wachtwoord uit het mailtje in
 Klik op de knop ‘Inloggen’
Ga naar het menu ‘Mijn gegevens’ om je eigen wachtwoord aan te maken

Je gaat allereerst je eigen
wachtwoord aanmaken.



Vul je eigen Wachtwoord in
Klik op ‘Sla gegevens op’

Rechtsboven op het scherm komt te staan: ‘Gegevens zijn opgeslagen’
Vervolgens ga je je eigen (voor)school aanmelden.
Kies in het menu ‘Mijn gegevens’ van welke organisatie je bent.
Je kan nu onder meer kiezen uit: basisschool, kinderdagverblijf,
voorschool/psz.
Klik weer op ‘Sla gegevens op’.
Klik nu op de knop ‘Mijn (voor)scholen’.
Klik in het volgende scherm op “Koppel school’

In dat scherm staat de uitleg.
 Vul achter ‘BRIN’ het brinnummer in als u van een basisschool bent, en klik op ‘Zoek (voor)school.
Dat verschijnt de naam van de school. Klik op ‘Dit is mijn (voor)school’.
Op het scherm komt te staan: “School is gekoppeld”
 Als het om een kinderdagverblijf, voorschool of peutergroep gaat, vul dan het LRKP-nummer in,
achter BRIN, klik op ‘Zoek (voor)school’, en dan komt: “School is gekoppeld’.
 Vul in de andere gevallen de naam en de postcode van de voorschool, gemeente, bestuur e.d. in,
en klik op ‘Voeg (voor)school toe’.
Op het scherm komt steeds te staan: “School is gekoppeld”
Klik op ‘Mijn (voor)scholen’.
Daar is te zien dat deze (voor)school nu gekoppeld is aan je gebruikersnaam (= emailadres).
De aanmeldprocedure (stap 1 en 2) is nu afgerond. (Die is dus éénmalig!)
De volgende stap is het uploaden van de toets- en/of observatiegegevens uit het
leerlingvolgsysteem.
Onder de menuknop ‘Bestanden inlezen’ staan de instructies voor het uploaden van die gegevens.
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