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Inleiding
In de volgende nieuwsbrief nemen we u mee in een vijftal vernieuwingen en verbeteringen in
Kindkans.
We willen deze vernieuwingen in laten gaan op 11 mei 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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Automatisch datum invullen
Het wordt in Kindkans mogelijk om het automatisch invullen van een begin- en einddatum bij een
Aanpak of een TLV uit te schakelen.
De planning is dat vanaf zaterdag 11 mei dan het volgende geldt:
Achtergrond
Sommige samenwerkingsverbanden hebben dit verzoek ingediend, omdat gebruikers in de praktijk
soms de standaardwaarden vergeten te wijzigen. Als u meer wilt sturen op correcte datums, dan kan
het verstandig zijn om deze vinkjes juist uit te zetten.
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 het automatisch invullen van een
begin- en einddatum bij een Aanpak of een TLV uit te schakelen.

De uitleg bij het ?-teken ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
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Bulkimport vereenvoudigen
Het wordt in Kindkans mogelijk om de kolommen met LVS-gegevens, de kolommen met Aanpakgegevens en de kolommen met TLV-gegevens uit te schakelen.
De planning is dat vanaf zaterdag 11 mei dan het volgende geldt:
Achtergrond
Sommige samenwerkingsverbanden hebben dit verzoek ingediend, omdat een import met deze drie
groepen gegevens vaak uitsluitend bij de start voor een historische import worden gebruikt. Als u de
import daarna wilt vereenvoudigen voor uw gebruikers, dan kan het verstandig zijn om deze vinkjes
juist uit te zetten.
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.
De meeste of alle PO-verbanden gebruiken deze optie niet, meerdere VO-verbanden gebruiken deze
optie wel.
Werking
Via Beheer > Systeem > Algemene instellingen is het mogelijk om de kolommen met LVS-gegevens,
de kolommen met Aanpak-gegevens en de kolommen met TLV-gegevens uit te schakelen.

De uitleg bij het ?-teken ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
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Hoe weten gebruikers dat dit is gewijzigd, als ik hiervoor kies?
Optie 1 (automatisch) - Indien u kiest voor de meest eenvoudige import (dus zonder LVS-gegevens,
zonder Aanpak-gegevens en zonder TLV-gegevens) dan ziet het importscherm er als volgt uit:

De gebruiker wordt in zo’n situatie dus vooraf en actief gewezen op de vereenvoudigde import.
Optie 2 (automatisch) - Ziet een gebruiker deze aanwijzing over het hoofd en probeert deze toch een
import uit te voeren met alle kolommen, dan verschijnt automatisch de volgende melding:

Optie 3 (optioneel) - U kunt uw gebruikers ook nog zelf vooraf, voordat u deze vinkjes uitzet, laten
weten dat u gaat kiezen voor deze vereenvoudigde bulkimport. Dat geldt natuurlijk alleen als u uw
gebruikers nu ook laat werken met de bulkimport. Dat geldt een aantal VOsamenwerkingsverbanden.
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Werken met Voortgang bij Aanpak en TLV
Het wordt in Kindkans mogelijk om te werken met een extra veld Voortgang bij een Aanpak of een
TLV.
De planning is dat vanaf zaterdag 11 mei dan het volgende geldt:
Achtergrond
Sommige samenwerkingsverbanden hebben dit verzoek ingediend, om een vorm van voortgang of
afhandeling aan te kunnen geven vanuit een lijst met standaardwaarden die het
samenwerkingsverband zelf beheert. Als u meer bijvoorbeeld kengetallen met een bepaald type
voortgang van aanpakken of TLV’s wilt, dan kunt u hier gebruik van gaan maken.
Impact
Standaard zal deze lijst leeg zijn en zullen de rechten uit staan en zal er in de praktijk dus niets
wijzigen voor uw gebruikers, tenzij u als systeembeheerder zelf actie onderneemt.
Werking
Via Beheer > Lijsten > Voortgangen is het mogelijk om een lijst met Voortgangen in te voeren.
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Via Beheer > Accounts > Interne rollen of Externe rollen is het mogelijk om het recht op Aanpak
voortgang of TLV voortgang in te stellen.

Voor een gebruiker met voldoende rechten is het mogelijk om bij Aanpak of TLV het nieuwe veld
Voortgang te zien en/of te bewerken.
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Voor een gebruiker met voldoende rechten is het mogelijk om bij Kengetallen de nieuwe filteroptie
Voortgang te gebruiken. Tevens is de nieuwe kolom Voortgang in te stellen voor gebruikers met
recht op Kengetallen.

In Word-bestanden met eigen codes kunt u de codes [voortgangnaam en [voortgangomschrijving]
gebruiken om de voortgang van de aanpak of de TLV in het Word-bestand aan te geven.
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Budgetten per organisatie volgen
Het wordt in Kindkans mogelijk om budgetten te volgen per organisatie en organisatieniveau.
De planning is dat vanaf zaterdag 11 mei dan het volgende geldt:
Achtergrond
Op verzoek en kosten van een specifiek samenwerkingsverband is er voor de gebruikers met rechten
op budgetten een extra rapportage ingebouwd.
Impact
De nieuwe optie Rapportage per organisatie zal alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die nu ook
budgetten mogen raadplegen. Er zal er in de praktijk dus niets wijzigen voor de meeste gebruikers,
alleen de gebruikers met rechten op budgetten hebben een extra rapportagemogelijkheid.
Werking
Via Budget > Rapportage per organisatie is het ook mogelijk om budgetten te volgen per organisatie
en organisatieniveau.
De organisatie en onderliggende organisaties die de gebruiker bij Organisatie in het filter kiest
worden getoond. Bij een instelling toont de (optionele) kolom Bestuur de naam van het bestuur.
Onderstaande weergave toont bijvoorbeeld de budgetten per Instelling:
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Onderstaande weergave toont bijvoorbeeld de budgetten per Regio:
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Meer en eenvoudiger werken met eigen statussen
Het wordt in Kindkans mogelijk om meer en eenvoudiger eigen statussen te beheren.
De planning is dat vanaf zaterdag 11 mei dan het volgende geldt:
Achtergrond
Op basis van succesvolle ervaringen bij meerdere samenwerkingverbanden met eigen statussen en
groeiend gebruik hiervan hebben we op eigen initiatief besloten om het werken hiermee uit te
breiden en te vereenvoudigen.
Impact
De noodzakelijke wijzigingen zullen we op de achtergrond automatisch doorvoeren voor gebruikers
die nu eigen statussen gebruiken. Voor eindgebruikers zal er niets wijzigen. De beheerschermen voor
u als applicatiebeheerder wijzigen wel enigszins.
Werking
Via Beheer > Lijsten > Statussen is het ook mogelijk om meer en eenvoudiger eigen statussen te
beheren.
U kunt bij Hulpvraagstatus nu kiezen voor ALGEMEEN_01 tot en met ALGEMEEN_99. Bij Icoon en
kleur kunt u kiezen bij welke standaardstatus (met een bepaald icoon en kleur) u een eigen variant
wilt maken. Bij Regiostatus voert een eigen naam in.
We werken na 11 mei dus niet langer met codes als DOORZETTEN_1 of 2, maar met de codes
ALGEMEEN_01 tot en met ALGEMEEN_99. Op de achtergrond zullen we de noodzakelijke
wijzigingen voor u doorvoeren, waarbij DOORZETTEN_1 en 2 bijvoorbeeld automatisch de
codes ALGEMEEN_60 en 61 zullen krijgen.
Mocht u nu dus bijvoorbeeld tientallen eigen varianten bij DOORZETTEN willen maken, dan is dat nu
mogelijk. Het totale aantal varianten binnen een samenwerkingsverband ligt op maximaal 99.
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Via Beheer > Accounts > Interne rollen kunt u per interne rol bij Hulpvragen status extra bij iedere
eigen status blijven aangeven wie bij deze status lees- of schrijfrecht heeft. Het scherm is ligt
gewijzigd door de codes Algemeen 01 tot en met 99.
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