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Inleiding
In de volgende nieuwsbrief nemen we u mee in enkele vernieuwingen en verbeteringen in Kindkans.
We willen deze vernieuwingen in laten gaan op 5 juli 2019.
Impact
Mocht u voor die tijd deze nieuwsbrief niet volledig door kunnen nemen, dan heeft dit naar onze
inschatting geen noemenswaardige invloed op eindgebruikers: voor hen verandert er pas wat als u
kiest om een optie in gebruik te gaan nemen. Lees eventueel bij iedere verbetering ook even de tekst
onder het kopje Impact.
We hopen dat u met deze vernieuwingen en verbeteringen uw werk nog beter of handiger kunt
uitvoeren.
Neem rustig contact op via kindkans@driestar-educatief.nl als u vragen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Jan Hulst, namens Kindkans
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Einddatum bij Aanpak geen verplicht veld
Het wordt in Kindkans mogelijk om uit te schakelen dat het veld Einddatum bij Aanpak verplicht
ingevuld moet worden.
De planning is dat vanaf vrijdag 5 juli het volgende geldt:
Achtergrond
In een vorige release was het mogelijk gemaakt om het automatisch invullen van een begin- en
einddatum uit te schakelen, omdat gebruikers in de praktijk soms de standaardwaarden vergeten te
wijzigen. De einddatum is bij een Aanpak een verplicht veld, maar deze datum is nog niet altijd
bekend, waardoor hier gebruikers soms nog een voorlopige datum invullen en later vergeten te
wijzigen.
Impact
Standaard zullen deze opties aan staan en zal er in de praktijk dus niets wijzigen voor uw gebruikers,
tenzij u als systeembeheerder zelf actie onderneemt.
Werking
Via Beheer > Systeem > Algemene instellingen is het mogelijk om uit te schakelen dat het veld
Einddatum bij Aanpak verplicht ingevuld moet worden.

De uitleg bij het ?-teken bij Einddatum verplicht ziet er als volgt uit:
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Werken met geplande en geboekte uren bij Aanpak
Het wordt in Kindkans mogelijk om bij een Aanpak te werken met (één of meer van de) velden
Gepland, Geboekt 1 (voor de eerste behandelaar), Geboekt 2 (voor de tweede behandelaar) en
Restant (automatisch berekend).
De planning is dat vanaf vrijdag 5 juli het volgende geldt:
Achtergrond
Op verzoek en kosten van een specifiek samenwerkingsverband komen er (meer) mogelijkheden om
te werken met uren bij een Aanpak.
Impact
Standaard zullen deze opties uit staan en zal er in de praktijk dus niets wijzigen voor uw gebruikers,
tenzij u als systeembeheerder zelf actie onderneemt.
Werking
Via Beheer > Accounts > Interne rollen of Externe rollen is het mogelijk om het recht op Uren >
Andermans uren boeken, Uren boeken of Uren plannen in te stellen.

Voor een gebruiker met voldoende rechten is het vervolgens mogelijk om bij Aanpak te werken met
(één of meer van de) velden Gepland, Geboekt 1 (voor de eerste behandelaar), Geboekt 2 (voor de
tweede behandelaar) en Restant (automatisch berekend) om het aantal geplande en geboekte uren
te laten invoeren.

Een gebruiker met leesrecht bij Uren plannen mag Gepland zien en bij schrijfrecht ook
bewerken.
• Een gebruiker met leesrecht bij Uren boeken mag Geboekt 1 (met de uren van de eerste
behandelaar) en Geboekt 2 (met de uren van de tweede behandelaar) zien.
• Een gebruiker met schrijfrecht bij Uren boeken mag Geboekt 1 (met de uren van de eerste
behandelaar) ook bewerken als deze gebruiker de eerste behandelaar bij de Aanpak is.
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Een gebruiker met schrijfrecht bij Uren boeken mag Geboekt 2 (met de uren van de eerste
behandelaar) ook bewerken als deze gebruiker de tweede behandelaar bij de Aanpak is.
Een gebruiker met schrijfrecht bij Andermans uren boeken mag Geboekt 1 en 2 (met de uren van
de eerste en tweede behandelaar) bewerken, zelfs als deze gebruiker niet de eerste of tweede
behandelaar van de Aanpak is.
Voor de volledigheid en duidelijkheid: ‘andermans’ uren lezen mag je dus al bij leesrecht op Uren
boeken.
Het automatisch berekende en niet handmatig in te vullen veld Restant met het aantal
resterende uren is te lezen als iemand leesrecht heeft bij geplande uren én bij geboekte uren.

Voor een gebruiker met voldoende rechten is het mogelijk om bij Kengetallen de nieuwe kolommen
Gepland, Geboekt (met het totaal van Geboekt 1 en Geboekt 2) en Restant in te stellen.

In Word-bestanden met eigen codes kunt u de codes [gepland], [geboekt] en [restant] gebruiken om
de geboekte, geplande en resterende uren van de Aanpak in het Word-bestand aan te geven.
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Berekeningen bij Toegang
De berekeningen achter de tab Toegang van een dossier worden sneller.
De planning is dat vanaf vrijdag 5 juli het volgende geldt:
Achtergrond
Op verzoek van samenwerkingsverbanden met veel dossiers en/of veel accounts zijn de
berekeningen achter de tab Toegang gewijzigd, omdat de tijd om deze pagina op te bouwen soms
meer dan vijf á tien seconden kon kosten.
Impact
Inhoudelijk treden er geen wijzigingen op, de berekeningen hebben hetzelfde resultaat via een
snellere route.
Werking
Geen wijzigingen.
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Informatie bij Aanpak en TLV
Het wordt in Kindkans mogelijk om meer informatie te raadplegen bij een te selecteren Aanpak of
TLV.
De planning is dat vanaf vrijdag 5 juli het volgende geldt:
Achtergrond
Op basis van vragen rond het scherm Aanpak en TLV is besloten een lichte wijziging door te voeren
en links (al) meer informatie over de nog te selecteren Aanpak of TLV te tonen.
Impact
De wijziging geldt voor alle gebruikers die nu Aanpak of TLV kunnen lezen. De schermen wijzigen aan
de linkerkant enigszins: ze tonen al iets meer informatie over de (nog te selecteren) Aanpak of TLV
dan voorheen.
Werking
Bij de tab Aanpak wordt links naast de Categorie binnenkort ook de eventuele Specificatie en het
eventuele Arrangement al getoond.

Bij de tab TLV wordt naast de TLV-soort binnenkort ook het Beschikkingsnummer getoond.
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Werken met datumverschillen bij Formulieren
Het wordt in Kindkans mogelijk bij Formulieren automatisch het verschil tussen twee datums te laten
berekenen.
De planning is dat vanaf vrijdag 5 juli het volgende geldt:
Achtergrond
Op basis van zelfgebouwde Formulieren van samenwerkingsverband is besloten om hier een extra
mogelijkheid toe te voegen: het automatisch berekenen van het verschil tussen twee datums in het
formulier.
Impact
Standaard zullen deze opties niet in gebruik zijn en zal er in de praktijk dus niets wijzigen voor uw
gebruikers, tenzij u als systeembeheerder zelf een formulier met deze mogelijkheden in gebruik gaat
nemen.
Werking
Bij een Formulier wordt het mogelijk om te werken met de codes datediff1 en datediff2. U kunt
bijvoorbeeld de volgende inrichting hanteren:

Het in te vullen formulier toont uitsluitend de twee in te vullen datums:
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Het ingevulde formulier toont vervolgens automatisch het aantal dagen verschil:

De hoofdtab Formulieren toont bij de selectie van de (formulier)categorie ook de kolom met het
datumverschil.

In Word-bestanden met eigen codes kunt u de codes [datediff1] en [datediff2] gebruiken om het
datumverschil in het Word-bestand aan te geven.
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