Van
ParnasSys
naar
Kindkans

Uitgangspunten
Passend Onderwijs
De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen
en scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Samen zijn zij immers verantwoordelijk voor
een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling met ondersteuningsbehoefte. Het maakt
daarbij niet uit of het nu om leer-, gedrags-, ontwikkelings- -gezinsproblemen of andere
beperkingen gaat. Het doel van Passend Onderwijs is alle leerlingen optimale onderwijskansen
bieden.
Werkprocessen stroomlijnen
Naast de onderlinge contacten werken scholen samen met partners in de hulpverlening, zoals
(school)maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, jeugd-GGZ en jeugdzorg.
Voor een dergelijk interdisciplinair samenwerkingsverband is een adequate stroomlijning van
de werkprocessen een must. De werkprocessen kunnen nu ondersteund worden met passende
ICT via het web: Kindkans voor Passend Onderwijs.
Hart van de samenwerking
Kindkans is ontwikkeld om het hart van de samenwerking te zijn. Het
 faciliteert de samenwerking.
 ondersteunt en vergemakkelijkt de administratieve taak van iedere rol in het
samenwerkingsverband.
 biedt rechthebbenden de mogelijkheid om de uitgezette trajecten te bewaken, te
monitoren en te evalueren.
 bewaakt de statusovergangen in de trajecten en, indien gewenst, bewaakt het de
beschikbare budgetten.

Webgebaseerde open structuur, integratie met LVS
Het Kindkans is een volledig webgebaseerde applicatie. Dat wil zeggen: 24 uur per dag op alle
computers met een internet aansluiting via alle moderne browsers te benaderen.
De open structuur maakt realtime integratie via webservices met andere webbased systemen
mogelijk (leerlingvolgsystemen in basis- en voortgezet onderwijs!). Zo wordt met behulp van
webservices de leerlinggegevens samen met de hulpvraag doorgestuurd naar Kindkans.
Kindkans is ontwikkeld in samenspraak met experts uit het veld.
Hulpvraag staat centraal
De kern van Kindkans is de ondersteuningsbehoefte van de leerling, samengevat in een
hulpvraag. Vanuit deze hulpvraag wordt het hele zorgproces in gang gezet. Intern Begeleiders,
zorgcoördinatoren en mentoren kunnen een hulpvraag indienen vanuit hun eigen
leerlingvolgsysteem. De relevante gegevens (personalia, gegevens schoolloopbaan) worden
automatisch meegeleverd aan het Kindkans. Documenten die aanwezig zijn als bestand in de
map van de leerling, zoals notities en hulpplannen, kunnen worden meegestuurd als bijlage.
Deze handleiding geeft uitleg over de te volgen stappen om een hulpvraag vanuit ParnasSys
naar het Kindkans te sturen.
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Werkwijze
1. Dossier samenstellen
Voordat u een hulpvraag voor een leerling aan Kindkans wilt sturen, is het nodig om een
dossier samen te stellen. Daarin moet de informatie staat die nodig is om een besluit te laten
nemen. Onderstaande documenten moeten daarna aan de map van het kind worden
gekoppeld als een bestand. Notities meesturen is niet mogelijk.
Stap 1a: Opvragen van notities
Ga naar tabblad
Overzichten >
Leerlingvolgsysteem
> Notities > Notities
leerling.

Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik
de leerling aan die
het betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik de relevante
notities aan.
Klik daarna op
‘overzicht ophalen’.

U downloadt het
overzicht door te
klikken op de link.
Sla dit bestand op.
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Stap 1b: Opvragen van plannen
Ga naar tabblad >
Leerlingvolgsysteem
> Overzichten >
Begeleiding >
Plannen met opmaak

Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik
de leerling aan die
het betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik de relevante
plannen aan.
Klik daarna op
‘volgende’.

Klik de gewenste
opties aan en klik op
‘overzicht ophalen’.

U downloadt het
overzicht door te
klikken op de link.
Sla dit bestand op.
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Stap 1c: Opvragen leerlinganalyse
Ga naar tabblad
Overzichten >
Leerlingvolgsysteem
> nietmethodetoetsen
leerling >
Leerlinganalyse
Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik
de leerling aan die
het betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik de relevante
plannen aan.
Klik daarna op
‘volgende’.

Klik de gewenste
opties aan en klik op
‘overzicht ophalen’.

U downloadt het
overzicht door te
klikken op de link.
Sla dit bestand op.
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Stap 1d: Opvragen leerlingstamkaart (indien gewenst bij aanvraag SWV)
Ga naar tabblad
Overzichten >
Leerlingadministratie
> Overig>
Leerlingstamkaart

Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik de
leerling aan die het
betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik op ‘overzicht
ophalen’.

U downloadt het
overzicht door te
klikken op de link.
Sla dit bestand op.
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2. Dossier uploaden
Ga naar tabblad
Leerling. Klik op de
leerling die het
betreft.

Klik op het tabblad
‘Map’.
Klik daarna op
‘nieuw bestand’.

Vul de gegevens in
en zoek het bestand
op. Klik daarna op
‘opslaan’.

Doe dit voor alle bestanden.
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3. Hulpvraag opstellen
Ga naar tabblad
Leerling. Klik op de
leerling die het
betreft.

Klik op het tabblad
Begeleiding >
Kindkans > ‘Nieuwe
zorgvraag invoeren’.

Vul de gegevens in
en selecteer de
bijlagen die moeten
worden
meegestuurd.
Klik daarna op
‘aanvraag opslaan
en versturen naar
kindkans’

N.B.




Het telefoon nummer kan het privénummer zijn. Dat wordt automatisch
overgenomen vanuit ParnasSys. Pas het evt. aan in het telefoonnummer van school.
Hou de korte omschrijving erg kort! Dus bijv. ‘korte interventie’ i.p.v. ‘aanvraag korte
interventie’
Typ in de zorgvraag een duidelijke omschrijving, die onderbouwd wordt door de
documenten in de bijlage.
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In de toelichting staat ook vermeld welke gegevens worden meegestuurd:

Als de zorgvraag is
verstuurd ziet u dit
scherm.

U kunt de zorgvraag
altijd inzien door
deze aan te klikken.
In Kindkans ziet u de hulpvraag terug via het tabblad ‘Hulpvragen’.
Indien u een verzonden aanvraag wilt inzien of wijzigen, klik dan op de aanvraag. Er kan dan
bekeken worden wat er in de aanvraag staat of er kunnen evt. wijzigingen in aangebracht
worden en opnieuw verstuurd.
De stand van zaken van de aanvraag kun je aflezen onder de kop “Status”.
Klik je op de knop “Statussen updaten” dan wordt uit Kindkans de actuele status gehaald.
Betekenis van de statussen
Nieuw:
De aanvraag is ingediend in Kindkans
Dossier incompleet: Nog niet alle benodigde documenten zijn aanwezig. De contactpersoon
krijgt automatisch een mail met de vraag om de documenten aan te
vullen.
Dossier compleet:
Alle benodigde documenten zijn aanwezig.
In beraad:
De aanvraag staat op de agenda van de vergadering
Gearrangeerd:
De aanvraag is besproken
In behandeling:
Er is een besluit genomen. Er zijn nog vervolgstappen nodig of er wordt
nog een terugmelding verwacht.
Afgerond:
Dossier is gesloten
Afgewezen:
De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.
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