
GEBRUIKERSINSTRUCTIE TOETSINGSAPPLICATIE RVT

1. Het inloggen

De toetsingsapplicatie werkt alleen met de browser “Microsoft Internet Explorer“.

Ga naar: https://kwaliteitstoetsing.nba.nl
U krijgt dan het volgende inlogscherm te zien:

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord uit bijgevoegde brief
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl

Extra verificatiestap bij inlog
De NBA-Toetsingsapplicatie kent na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord een extra verificatiestap, de zgn. Multi-factor
Authenticatie (MFA). Deze extra stap houdt in dat u wordt gebeld via uw vaste of mobiele telefoon dan wel een extra aanmeldcode via
SMS ontvangt op uw mobiel. Dit is afhankelijk van uw keuze.

Bepaal welke situatie op u van toepassing is en volg de stappen

Situatie 1: U heeft vorig jaar ook voor uw kantoor ingelogd
Na uw inlog drukt u op de knop ‘Aanmelden” en u wordt gebeld op het telefoonnummer dat u eerder hebt opgegeven of ontvangt een
SMS-code. Dit is afhankelijk van uw eerdere keuze. Na verificatie wordt u meteen doorgeleid naar de applicatie.
Ø Ga naar hoofdstuk 2: Openen Monitoringlijst 2020.

Situatie 2: Uw kantoor heeft vorig jaar de monitoringlijst ingevuld, maar u was niet de invuller en de inlog werkt niet.
Als u niet eerder de monitoringlijst voor uw kantoor hebt ingevuld voor uw kantoor en de inlog werkt niet, neemt u contact op met de
Afdeling Toetzicht en Kwaliteit via het telefoonnummer bovenaan de brief. Zij maken dan een nieuwe gebruikersaccount voor u aan.
Ø Volg daarna de inlogprocedure zoals omschreven bij situatie 3.

Situatie 3: Uw kantoor vult voor de eerste keer de monitoringlijst in
Als u (als kantoor of als nieuwe gebruiker) voor de eerste keer de monitoringlijst moet invullen, is het noodzakelijk dat uw
telefoonnummer (vast of mobiel) bekend is. Dit is nodig omdat anders de extra verificatiestap niet kan worden uitgevoerd.

Ø Volg onderstaande stappen voor het invoeren van uw telefoongegevens.

1. Navigeer met Microsoft Internet Explorer naar de applicatie
https://kwaliteitstoetsing.nba.nl

2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op conform de bijgevoegde brief.
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl

U krijgt vervolgens een foutmelding te zien. Zie afbeelding.
Hier dient u in het rode deel op ‘here’ te klikken.

3. Nu wordt u doorgeleid naar myapps van Microsoft. Zie afbeelding.
LET OP! Er wordt gevraagd naar uw e-mailadres, maar hier moet u de gebruikersnaam
invullen uit de brief.
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl
Klik op: ‘Volgende’ en u krijgt een nieuw scherm.

4. Vul in dit scherm het wachtwoord in uit de brief. En klik op ‘Aanmelden’.

5. Klik vervolgens op het scherm ‘Aangemeld blijven?’ op ‘Ja’.

6. Vervolgens krijgt u het scherm ‘Meer informatie vereist’.
Klik op “volgende”.

7. In het volgende scherm ‘Stap 1’ (zie afbeelding) geeft u
de door u gewenste verificatieoptie op, en klikt u op
‘volgende’.



8. Nu wordt contact met u opgenomen aan de hand van de gekozen
verificatiemethode. U wordt gebeld op het opgegeven
telefoonnummer of krijgt een SMS-code op uw mobiele nummer.

9. Klik op ‘Gereed’ in het scherm met ‘Stap 2’: We bellen u op ….

10. U bent nu in het scherm met ‘Stap 3’. Negeer de zin:
‘Aan de slag met dit app-wachtwoord’ en klik alleen op ‘Gereed’.

11. Nu krijgt u het scherm voor het opgeven van het alternatieve
telefoonnummer te zien. Zie afbeelding.
Geef hier een tweede telefoonnummer op en klik vervolgens op
‘Opslaan’.

12. In het volgende, laatste scherm kiest u voor “Overal afmelden”

Nu kunt u inloggen in de applicatie. Ga naar:
https://kwaliteitstoetsing.nba.nl

2. Openen monitoringlijst 2020 in de toetsingsapplicatie

Na het doorlopen van de inlogprocedure komt u op het startscherm van de toetsingsapplicatie.

Klik op het ‘+ teken’ links voor uw kantoornaam. Nu verschijnt er een uitklap met daarin: ‘Monitoring 2020’ en monitoringlijsten
van voorgaande jaren. Klik op ‘Monitoring 2020’ en de monitoringvragenlijst wordt geopend.

3. Het invullen en versturen van de vragenlijst

1. Vul de vragenlijst in. Alle vragen met een rood kader zijn verplicht. Als niet alle verplichte vragen zijn beantwoord, blijft het
invoerveld van de niet beantwoorde vraag rood en onderaan de pagina verschijnt:

2. Klik op de desbetreffende invoerveld en beantwoord alsnog de vraag. Pas wanneer u alle verplichte vragen hebt beantwoord,
kunt u de monitoringvragenlijst ondertekenen en verzenden.

3. LET OP! Als bij het invullen van de tabellen bepaalde informatie niet op uw kantoor van toepassing is, dient u bij de ontbrekende
informatie het cijfer “0” in te geven.

4. Wilt u de monitoringvragenlijst printen voordat u
deze digitaal ondertekent en verzendt, klik dan boven
in de menubalk op “Afdrukken”.

5. LET OP!  Het kan zijn dat uw computer is ingesteld met pop-up blokkering. In dat geval lukt het printen niet en verschijnt er een
tekstbalk bovenin de pagina. Als u voor ‘toestaan’ kiest en vervolgens nogmaals voor ‘Afdrukken’, lukt het wel.

6. Onderteken en verzend de lijst door op de knop onder ‘Onderteken en verzend’ te klikken.

7. Na bevestiging van de opdracht tot verzending, ontvangt u de melding: “De monitoringvragen zijn met succes gefixeerd.”

Lukt het invullen van de monitoringvragenlijst onverhoopt toch niet of levert het vragen op, neem dan contact op via
rvt@nba.nl of via het telefoonnummer vermeld boven aan de brief.


