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Inleiding 

Het doel van dit document is intern begeleiders en orthopedagogen op basisscholen en in het 

speciaal (basis) onderwijs handvatten bieden voor het indienen van een hulpvraag bij het 

samenwerkingsverband Profi Pendi. Het document schrijft een systematische werkwijze voor, voor 

een vlotte en efficiënte verwerking van ondersteuningsvragen bij het samenwerkingsverband. 

Beschreven wordt hoe je in vier stappen een hulpvraag kunt indienen bij het samenwerkingsverband.  

Tevens bevat het document bijlagen die je kunt raadplegen als hulpmiddel bij het indienen en 

monitoren van een hulpvraag.  

• Wanneer je gebruik maakt van ParnasSys, zorg dan dat je eerst alle benodigde bijlagen als 

Pdf-bestand of Word-bestand in uw leerlingvolgsysteem beschikbaar heeft.  

Mocht je naar aanleiding van deze handleiding of naar aanleiding van een ingediende hulpvraag 

vragen hebben, neem dan gerust contact op met het samenwerkingsverband; 030 275 12 88 of via 

info@profipendi.nl. Ook wanneer je vragen hebt over een multidisciplinair overleg of een 

toelaatbaarheidsverklaring, kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband.  
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Hulpvraag indienen bij Samenwerkingsverband Profi Pendi  

Voor het indienen van een hulpvraag bij het samenwerkingsverband zijn er twee routes. Je kunt je 

hulpvraag direct indienen via Kindkans (route 1) of je kunt de hulpvraag indienen via het eigen 

leerlingvolgsysteem, zoals ParnasSys (route 2).  

Dien je aanvraag enkel in, indien de aanvraag compleet is. Wanneer je nog gegevens mist, wacht dan 

met het aanvragen van de hulpvraag, tot je alle gegevens compleet hebt.  

 

Route 1 - Hulpvraag direct invoeren in Kindkans 

Inloggen:  

Log in met je Kindkans account op https://start.Kindkans.net  

 
Leerling zoeken:  

Klik bovenin op ‘Hulpvragen’ en vervolgens op ‘+ Toevoegen’ (rechts onderin). Zoek de 

juiste leerling op in Kindkans door onder de kop 'Naam:' de naam van de leerling in te 

vullen, druk vervolgens op ‘Zoeken.’ Indien de leerling nog niet geregistreerd staat in Kindkans of de 

leerling staat nog niet ingeschreven op uw school, maak je gebruik van het onderdeel ‘Leerling 

toevoegen aan Kindkans’ verderop in dit document.  

Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de hulpvraag over een onderinstroom leerling gaat. Indien je de 

leerling gevonden hebt, druk je op de naam van de leerling.  

 
Hulpvraag toevoegen:  

Klik op de tab: ‘Hulpvraag’, klik op ‘+ Nieuwe hulpvraag toevoegen’ rechtsonder en vul de 

hulpvraaggegevens in.  

Vul bij ‘Hulpvraagdatum’ de datum van vandaag in. 

Je maakt bij ‘Titel’ een keuze uit de volgende lijst:  

Titel Gebruikt je wanneer 

MDO 1/2/3 
Wil je een aanvraag doen voor een Multi Disciplinair Overleg (MDO), 

waarbij onder andere een consulent passend onderwijs bij aanwezig is. 

Aanvraag arrangement 

leerling/groep/school 
Wil je een aanvraag doen voor een arrangement op leerling-, klassen-, 

of schoolniveau.   
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https://start.kindkans.net/
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Aanvraag TLV SO – 1/2/3 Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor speciaal 
onderwijs. De getallen staan voor de bekostigingscategorie: 1) laag, 2) 
midden en 3) hoog. 

Aanvraag TLV SBO Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor speciaal 

basisonderwijs (onderdeel van deze aanvraag zijn twee deskundige 

adviezen van Profi Pendi).  

Herindicatie TLV S(B)O 
Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verlengen of een hogere 
bekostigingscategorie aanvragen. 

Terugplaatsing Wil je dat er in een MDO gezamenlijk gesproken wordt om over te gaan 
tot terugplaatsing. Hierbij voeg je vervolgens ook school waarop 
plaatsing plaats vindt toe. 

 

Onder ‘omschrijving’ kun je de hulpvraag van de leerling formuleren of indien een TLV aanvraag 

aangeven dat deskundigen adviezen van het samenwerkingsverband gewenst zijn.  

Selecteer bij de ‘Coördinator’ de betreffende coördinator. Dit is in de meeste gevallen de proces 

verantwoordelijke/IB omdat hij/zij het MDO organiseert en leidt. 

Klik op de knop ‘Bijlagen’ en klik op ‘+ Toevoegen’, typ onder ‘Naam’ de naam van document. Zorg 

ervoor dat de naam de inhoud van het document weergeeft. Hierdoor is het voor het 

samenwerkingsverband duidelijk om welk document het gaat. Druk vervolgens op ‘bladeren’, 

selecteer het betreffende document in uw computer en druk op ‘Openen’. Druk op ‘Uploaden’.  

- Indien je meerdere documenten wilt toevoegen, druk opnieuw op ‘+ Toevoegen’ en herhaal 

de eerder genomen stappen.  

- Indien je alle benodigde documenten ingevoerd heeft en niets meer wil toevoegen druk op 

‘Sluiten’. 

Klik uiteindelijk rechts onderaan op ‘Opslaan’. 

Welke bijlagen zijn verplicht en/of relevant?  

Een belangrijke privacy-voorwaarde is dat je niet meer verstrekt dan noodzakelijk is voor het doel 

van de gegevensuitwisseling. Het is aan de professional of coördinator om goed na te denken of 

bepaalde gegevens noodzakelijk zijn en waarom. 

Aanvraag TLV →  Verplichte onderdelen toelaatbaarheidsverklaring: OPP, aanvraagformulier 

TLV, handtekening ouders, school en schoolbestuur. En mogelijke overige bijlagen die bijdragen aan 

de onderbouwing voor de aanvraag TLV.  

 

Aanvraag MDO →  Indien je twijfelt over de relevantie van documenten, neem contact op met 

de consulente passend onderwijs van je regio en overleg welke informatie noodzakelijk is.  
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Klaar:  

Je bent nu klaar. De hulpvraag heeft nu de status ‘aanmelding’. Voor meer informatie over 

de statussen in Kindkans, zie; ‘Statussen Kindkans’.  

Wanneer de medewerkers van het samenwerkingsverband Profi Pendi Kindkans openen, zien zij de 

hulpvraag onder de status ‘aanmelding.’ Het samenwerkingsverband zal aan de slag gaan met de 

hulpvraag. Je merkt dit doordat je bij een statuswijziging hierover een mail ontvangt.  

Je kunt de status van de ingediende hulpvraag ook volgen door later opnieuw in te loggen in 

Kindkans.   
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Route 2 - Hulpvraag indienen vanuit ParnasSys 

Voordat je een nieuwe hulpvraag voor een leerling invoert, is het nodig om een dossier met 

relevante bestanden samen te stellen. Indien je alle benodigde bestanden al klaar hebt staan in de 

leerlingmap, kun je direct starten bij; ‘Stap 3 – Hulpvraag aanmaken en verzenden.’ Indien je de 

benodigde bestanden nog toe moet voegen aan de leerlingmap kun je de stappen 1 en 2 raadplegen. 

Het dossier bevat in ieder geval de verslaglegging van het laatste MDO en de verplichte onderdelen. 

Het is wenselijk om tevens het OPP en/of recente onderzoeksverslagen aansluitend bij de hulpvraag 

toe te voegen.  

 

Welke bijlagen zijn verplicht en/of relevant?  

Aanvraag TLV →  Verplichte onderdelen toelaatbaarheidsverklaring: OPP, aanvraagformulier 

TLV, handtekening ouders, school en schoolbestuur. En mogelijke overige bijlagen die bijdragen aan 

de onderbouwing voor de aanvraag TLV. 

Aanvraag MDO →  Indien je twijfelt over de relevantie van documenten, neem contact op met 

de consulente passend onderwijs van je regio en overleg welke informatie noodzakelijk is.  

Een belangrijke privacy-voorwaarde is dat je niet meer verstrekt dan noodzakelijk is voor het doel 

van de gegevensuitwisseling. Het is aan de professional of coördinator om goed na te denken of 

bepaalde gegevens noodzakelijk zijn en waarom. Bij twijfel over de noodzaak van documenten 

overleg je met een collega of neem contact op met het samenwerkingsverband Profi Pendi.  

Let op: Wanneer je via ParnasSys documenten toevoegt aan een hulpvraag, kun je deze niet meer 
verwijderen. Daarom behoeft het de voorkeur om zo veel mogelijk direct via Kindkans te werken.  
 

OPP opslaan in ParnasSys: 

Log in met uw ParnasSys account op; https://inloggen.parnassys.net/idp/ 

Klik in ParnasSys op ‘Leerling’ en klik de betreffende leerling aan.  

Klik op ‘Begeleiding’ > ‘Ontwikkelingsperspectief’. 

Klik het meest recente OPP aan. 

Klik op ‘Afdrukken’. 

Download dit bestand. 

Klik op ‘Map’ > ‘Documenten’ > ‘Nieuw bestand’. 

Vul de gegevens over het OPP in en upload het downloadbestand. 

Klik op ‘Opslaan’. 

➢ Indien je het OPP als Word-bestand registreert, sla dan deze stap over en zorg voor het OPP via 

stap 2 – Bestanden uploaden.  

1a 

https://inloggen.parnassys.net/idp/
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➢ Indien je het OPP in ParnasSys als notitie registreert, sla dan deze stap over en zorg voor een pdf 

van de OPP-notities via stap 1c – Notities toevoegen.  

 
Notities toevoegen:  
Klik in ParnasSys op ‘Overzichten’ > ‘Leerlingvolgsysteem’ > ‘Notities’> ‘Notities 
leerling’ (pdf-knop). 

Klik de betreffende leerling aan en klik op ‘Volgende’.  

Klik de relevante notities aan (bijvoorbeeld het OPP). 

Klik op volgende en vink het vakje aan bij ‘Overzicht opslaan in leerlingmap’. 

Klik op ‘Overzicht ophalen’. 

Het Pdf-bestand wordt getoond bij Taken en wordt opgeslagen in de leerlingmap.  

 
Plannen toevoegen: 
Klik in ParnasSys op ‘Overzichten’ > ‘Leerlingvolgsysteem’ > ‘Begeleiding’ > 
‘Selectieplannen met opmaak’ (Pdf-knop). 

Klik de betreffende leerling aan en klik op ‘Volgende’. 

Klik de relevante plannen aan en klik op ‘Volgende’.  

Vink de relevante onderdelen aan (exc. uitvoering) en vink het vakje aan bij ‘Overzicht opslaan in 

leerlingmap’. 

Klik op ‘Overzicht ophalen’. 

Het Pdf-bestand wordt getoond bij Taken en wordt opgeslagen in de leerlingmap.  

 
Toets gegevens toevoegen: 
Klik in ParnasSys op ‘Overzichten’ > ‘Leerlingvolgsysteem’ > ‘Niet-methodetoetsen 
leerling’ > ‘Leerling analyse’ (Pdf-knop). 

Klik de betreffende leerling aan en klik op ‘Volgende’. 
Selecteer de relevante toetsen van de basisvakken en vink het vakje aan bij ‘Overzicht opslaan in 

leerlingmap’.  

Klik op ‘Overzicht ophalen’.  

Het Pdf-bestand wordt getoond bij Taken en wordt opgeslagen in de leerlingmap.  

 
Bestanden uploaden: 

Deze stap is enkel van toepassing indien je documenten van buiten ParnasSys toe wilt 

voegen aan de hulpvraag. Bijvoorbeeld de registratieformulieren MDO, formulier 1: 

‘Aanvraag en verslag MDO t.b.v. aanvraag TLV’ en formulier 10: ‘Registratie MDO.’ Het 

2 

1d 

1c 

1b 
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samenwerkingsverband adviseert de registratieformulieren te gebruiken om de bevindingen en 

afspraken uit het MDO vast te leggen. Beide formulieren zijn te vinden op; http://profipendi.nl 

Klik in ParnasSys op het tabblad ‘Leerling’. 

Klik de betreffende leerling aan. 

Klik op ‘Map’ > ‘Documenten’. 

Klik op de knop ‘Nieuw bestand’. 

Vul het onderwerp in en selecteer het bestand. 

Klik op ‘Opslaan’.  

 
Hulpvraag aanmaken en verzenden: 

Klik in ParnasSys op ‘Leerling’. 

Klik de betreffende leerling aan. 

Klik op ‘Begeleiding’ > ‘Kindkans’. 

Klik op de knop ‘Nieuwe zorgvraag invoeren’. 

Vul de gegevens in en selecteer de nodige bijlagen.  

Maak bij ‘Korte omschrijving zorgvraag’ een keuze uit de volgende lijst: 

 

Titel Gebruik je wanneer 

MDO 1/2/3 
Wil je een aanvraag wil doen voor een Multi Disciplinair Overleg (MDO), 

waarbij onder andere een consulent passend onderwijs bij aanwezig is. 

Aanvraag arrangement 

leerling/groep/school 
Wil je een aanvraag doen voor een arrangement op leerling-, klassen-, 

of schoolniveau.   

Aanvraag TLV SO – 1/2/3 Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor speciaal 
onderwijs. De getallen staan voor de bekostigingscategorie: 1) laag, 2) 
midden en 3) hoog. 

Aanvraag TLV SBO Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor speciaal 

basisonderwijs (onderdeel van deze aanvraag zijn twee deskundige 

adviezen van Profi Pendi).  

3 

http://profipendi.nl/
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Herindicatie TLV S(B)O 
Wil je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verlengen of een hogere 
bekostigingscategorie aanvragen. 

Terugplaatsing Wil je dat er in een MDO gezamenlijk gesproken wordt om over te gaan 
tot terugplaatsing. Hierbij voeg je vervolgens ook school waarop 
plaatsing plaats vindt toe. 

 
Vul bij ‘Zorgvraag’ een korte relevante beschrijving van de zorgvraag in. Tevens kun je hier, indien 

gewenst bij een TLV aanvraag, aangeven dat je graag deskundige adviezen ontvangt van het 

samenwerkingsverband.  

Selecteer de bestanden. 

Klik op ‘Opslaan en versturen naar Kindkans’. 

 
Klaar: 

Je bent nu klaar. De hulpvraag heeft nu de status ‘aanmelding’. Voor meer informatie over 

de statussen in Kindkans, zie; ‘Statussen Kindkans’.  

Wanneer het Samenwerkingsverband Profi Pendi Kindkans opent, ziet deze uw hulpvraag onder de 

status ‘aanmelding.’ Het samenwerkingsverband zal aan de slag gaan met uw hulpvraag. Je merkt dit 

doordat je bij een statuswijziging hierover een mail ontvangt.  

Je kunt in ParnasSys via ‘Leerling’ > betreffende leerling > ‘Begeleiding’ > ‘Kindkans’, ook de status 

van de ingediende hulpvraag volgen. Daarnaast kun je de status van de ingediende hulpvraag ook 

volgen door in te loggen in Kindkans.  

 

Bestanden toevoegen aan bestaande hulpvraag via ParnasSys 
Zorg dat de benodigde bestanden klaar staan in de leerlingmap van de betreffende leerling. Indien 

dit nog niet het geval is, kun je stap 1 en 2 raadplegen. Deze stappen beschrijven hoe u de benodigde 

documenten klaar kunt zetten in de leerlingmap.  

Klik de betreffende leerling aan. 

Klik op ‘Begeleiding’ > ‘Kindkans’. 

Je ziet nu de eerdere hulpvragen van de betreffende leerling staan. 

Ga met uw cursor naar de gewenste hulpvraag en klik deze aan. 

Je zit nu in het overzicht 'Zorgvraag inzien'.  

Klik rechts onderaan in de rode balk op 'Bijlagen toevoegen' 

Klik de gewenste bijlagen aan. 

4 
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Klik afsluitend op ‘Opslaan en versturen naar Kindkans’. 

De bijlagen zijn nu toegevoegd aan de bestaande hulpvraag in Kindkans.  

Leerling toevoegen aan Kindkans 

Om een leerling toe te voegen in Kindkans dien je eerst ingelogd te zijn met een Kindkans account op 

https://start.Kindkans.net.  

Om een leerling toe te voegen druk je op de rode knop '+ Toevoegen' rechts onderaan het 

beeldscherm. Nu verschijnt de volgende melding; ‘Controleer eerst of het dossier al bestaat door te 

zoeken op naam’. Onder het kopje ‘Naam’ typ je de naam van de leerling die je wil toevoegen, 

vervolgens druk je op ‘Zoeken.’ Indien de leerling niet gevonden wordt, krijg je de mogelijkheid om 

te drukken op de knop ‘+ Dossier Toevoegen’, je drukt dan ook op deze knop. 

Hier vul je de persoonsgegevens van de leerling in; let op de gele vlakken vereisen een verplichte 

invoer. Om de adresgegevens in te voeren drukt je op de rode knop ‘+ Adres toevoegen’. Indien je de 

velden voor het adres ingevoerd hebt druk je op ‘Sluiten’. Wanneer de persoons- en adresgegevens 

correct ingevoerd zijn druk je rechts onderin op; ‘Opslaan’. De leerling is nu toegevoegd aan 

Kindkans, om een hulpvraag in te dienen ga je van het tabblad basisgegevens naar het tabblad 

hulpvraag. Voor de vervolgstappen naar een hulpvraag, zie stap 3 voor het indienen van een 

hulpvraag in Kindkans. 

Arrangementsaanvraag voor groep of school toevoegen aan Kindkans 

Om een arrangement aan te vragen voor een klas of school druk je op de rode knop '+ Toevoegen' 

rechts onderaan het beeldscherm. Nu verschijnt de volgende melding; ‘Controleer eerst of het dossier 

al bestaat door te zoeken op naam’. Onder het kopje ‘Naam’ typ je de naam van de groep/school die 

je wil toevoegen, vervolgens druk je op ‘Zoeken.’ Indien de groep/school niet gevonden wordt, krijg 

je de mogelijkheid om te drukken op de knop ‘+ Dossier Toevoegen’, je drukt dan ook op deze knop. 

Allereest selecteert je het ‘Niveau’ van het dossier, hier kies je voor groep of school. 

• Indien je kiest voor een groep vul je de naam van de groep als volgend in: (a) het schooljaar, 

gevolgd door (b) de groepsnaam, bijvoorbeeld 2020/2021groep5a’ 

• Indien je kiest voor een school vul je bij schoolnaam a) de naam van de school in gevolgd 

door b) het brinnummer en eventueel c) de vestigingsnaam, bijvoorbeeld ‘School A, 99AA, 

vestiging X’. 

Om de adresgegevens in te voeren druk je op de rode knop ‘+ Adres toevoegen’. Indien je hier de 

velden voor het adres ingevoerd hebt druk je op ‘Sluiten’. Wanneer de gegevens correct ingevoerd 

zijn druk je rechts onderin op; ‘Opslaan’. De groep/school is nu toegevoegd aan Kindkans, om een 

hulpvraag in te dienen ga je van het tabblad basisgegevens naar het tabblad hulpvraag. Voor de 

vervolgstappen naar een hulpvraag, zie stap 3 onder het kopje; hulpvraag indienen in Kindkans.  

  

https://start.kindkans.net/
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Statussen Kindkans 

Teken Status Betekenis 

 

Aanmelding 
De hulpvraag is zichtbaar voor Profi Pendi en wordt nog opgepakt 

door het SWV. 

 

Dossier 
incompleet 

Het dossier is beoordeeld op volledigheid. Bij incompleet krijgt de 

aanvrager een melding over de ontbrekende gegevens. Je dient de 

gegevens aan te vullen en vervolgens de status te wijzigen naar 

aanmelding. Hierdoor komt de hulpvraag weer terug bij het 

samenwerkingsverband. 

 

Dossier compleet 
De hulpvraag bevat de verplichte onderdelen om in behandeling 
genomen te worden. Indien TLV aanvraag, ontvang je bericht over 
de datum waarop het dossier besproken wordt door het AT-team. 

 

In behandeling 

De hulpvraag wordt in behandeling genomen door Profi Pendi. De 

casusverantwoordelijke heeft een MDO gepland met de CPO. 

Daarnaast kunnen er eventuele aanvullingen gedaan worden, zoals 

een tweede deskundige advies. 

 

In beraad De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. 

 

Gearrangeerd 
De aanvraag voor het arrangement is goedgekeurd. De toekenning 
vind je terug onder het tabblad aanpak in de bijlage.  

 

TLV afgegeven 
De TLV is afgegeven, deze vind je terug onder het tabblad TLV in de 
bijlage.  

 

Afgerond Het MDO is geweest en afgerond. 

 

Afgewezen 
De hulpvraag is afgewezen en je krijgt bericht waarom of het 
betreft een aanvraag die niet bij Profi Pendi ingediend moet 
worden. 

 

Vrijstelling 5 
onder a 

Leerplicht ambtenaar heeft op verzoek van ouders een vrijstelling 5 
onder a afgegeven. Meer informatie vind je onder het tabblad 
aanpak.  
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Externe toegang geven tot een hulpvraag met overlegronde 

Enkel wanneer het samenwerkingsverband Profi Pendi betrokken is, middels een MDO, kunnen 

externen uitgenodigd worden via een overlegronde. Kindkans als overlegplatform, kan gebruikt 

worden als middel om voorafgaand aan een MDO de documenten te delen met externe partners. 

Uiteraard gaan we ervan uit dat ouders daarin gekend zijn. Dit voorkomt het rondsturen van dossiers 

voorafgaand aan een MDO. Het bespreken van een leerling en het delen van het dossier kan met 

Kindkans via de 'overlegronde'. Een overlegronde maak je aan op één specifieke hulpvraag. Wanneer 

je meerdere hulpvragen met dezelfde deelnemers wil delen, dien je voor iedere hulpvraag een 

overlegronde aan te maken. 

 
Op de volgende manier kan een overlegronde bij een hulpvraag aangemaakt worden: 

• Ga allereerst in Kindkans naar het tabblad 'Hulpvragen', en type de naam van de betreffende 

leerling onder 'Naam'. Ga vervolgens naar deze leerling toe door op de naam te klikken en ga 

naar het tabblad 'overlegronde'.  

• Klik rechts onderaan de pagina op '+ nieuwe overlegronde toevoegen' en vul de volgende 

gevraagde gegevens in: 

▪ Onderwerp:  Hier kun je kort het onderwerp noemen  

▪ Omschrijving:  Een langere omschrijving van de problematiek en waarom je advies 

   wilt hebben.  

▪ Deadline:   De datum tot wanneer de betrokkenen het dossier in kunnen zien 

   en/of de datum waarvoor de reactie gegeven moet worden. Na deze 

   deadline kan het dossier niet meer ingezien worden, of kan er geen 

   reactie meer gegeven worden.   

▪ Besloten ronde:  Wanneer je deze optie aan vinkt, zien de gevraagde adviseurs niet 

   wat de anderen voor advies gegeven hebben.   

• Deelnemers met Kindkans account: Selecteer de deelnemers, wie je toegang wil geven tot de 

hulpvraag en/of van wie je een reactie/advies wil hebben. Dit doe je door de betreffende namen 

te slepen van 'mogelijke deelnemers' naar 'geselecteerde deelnemers'.   

• Deelnemers zonder Kindkans account: Deze deelnemers kun je handmatig toevoegen onder het 

kopje 'Nieuwe gebruiker'. Je vult de gegevens van de externe deelnemer in en drukt vervolgens 

op 'Toevoegen'. Nu wordt de deelnemer toegevoegd aan de rij 'geselecteerde 

deelnemers'.  Nieuwe gebruikers krijgen een accountmail van Kindkans met een 'link' waar ze op 

moeten klikken. Dan kunnen ze een wachtwoord instellen en daarna kan men inloggen.  

• Klik vervolgens rechts onderaan op 'Opslaan' en de overlegronde is aangemaakt.  

 Deelnemers kunnen nu het dossier inzien en hebben de gelegenheid om te reageren door op 'Mijn 

advies plaatsen' te klikken, de reactie in te typen en op 'Wijzigingen opslaan' te klikken. Tot en met 

de datum van de deadline hebben alle deelnemers toegang tot de hulpvraag 
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met bijbehorende stukken. Let op: informeer externen die niet bekend zijn met Kindkans dat degene 

een mail gaat ontvangen van Kindkans.   

Externe toegang geven tot meerdere hulpvragen met planning 

Meerdere hulpvragen in 1 keer delen met dezelfde personen? Kies dan voor planning. Hierin kun je 

een 'vergadering' aanmaken en meerdere leerlingen tegelijk delen. De benodigde informatie kun je 

toevoegen vanuit eigen bestanden.  

Ga naar het tabblad ‘Planning’, klik rechts onderaan de pagina op ‘+ Toevoegen’. Vul bij ‘Onderwerp’ 

de titel van de vergadering in. Bij ‘Omschrijving’ kun je een korte samenvatting geven over de inhoud 

van de vergadering. Vul bij ‘Datum’, ‘Tijd’ en ‘Duur’ de juiste gegevens in. Voor ‘Einddatum inzage’, 

vul je de datum in tot welke datum de betrokkenen de dossiers in kunnen zien. Eventueel kun je er 

voor kiezen om een ‘Locatie’ en extra ‘Bijlagen’ toe te voegen. De bijlagen kunnen algemene 

documenten zijn, zoals de agenda.  

Onder het kopje ‘Deelnemers’ kun je deelnemers toevoegen. Er zijn twee soorten deelnemers, 

deelnemers die al een Kindkans account hebben en deelnemers zonder Kindkans account. 

Deelnemers met Kindkans account: Selecteer de deelnemers, wie je toegang wil geven tot 

de hulpvraag en/of van wie je een reactie/advies wil hebben. Dit doe je door de betreffende namen 

te slepen van mogelijke deelnemers naar geselecteerde deelnemers.  

Deelnemers zonder Kindkans account: Deze deelnemers kun je handmatig toevoegen onder 

het kopje 'Nieuwe gebruiker'. Je vult de gegevens van de externe deelnemer in en drukt vervolgens 

op 'Toevoegen'. Nu wordt de deelnemer toegevoegd aan de rij 'geselecteerde deelnemers'.  

• Nieuwe gebruikers krijgen een accountmail van Kindkans met een 'link' waar ze op moeten 

klikken. Dan kunnen ze een wachtwoord instellen en daarna kan men inloggen. 

Onder het kopje ‘Dossiers’ kun je de te bespreken dossiers delen met alle deelnemers. Dit doe je 

door het betreffende dossier onder het kopje ‘Mogelijke dossiers’ te verslepen naar ‘Geselecteerde 

dossiers’. Je kunt zo veel mogelijk dossier verslepen als nodig is. Indien je alle dossier hebt 

toegevoegd aan de geselecteerde dossiers, druk je rechts onderaan op ‘Opslaan’. 

De documenten zijn via Kindkans veilig gedeeld met de betrokken partijen.  

Mijn notities 

Onder het tabblad mijn notities, kun je als gebruiker je persoonlijke notities schrijven, behorend bij 
het dossier. Deze notities zijn enkel voor jou zichtbaar, andere betrokkenen kunnen deze notities niet 
zien.  
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Wisseling casusverantwoordelijke in Kindkans 

De casusverantwoordelijke in Kindkans is de coördinator van de hulpvraag. In de meeste gevallen is 
dit een intern begeleider of gedragswetenschapper. Indien de casusverantwoordelijke wijzigt dienen 
ook de lopende trajecten in Kindkans op naam gezet te worden van de nieuwe intern 
begeleider/gedragswetenschapper. Het verzoek aan casusverantwoordelijke om zelf op het tabblad 
'schoolgegevens' de gegevens van de nieuwe casusverantwoordelijke in te voeren.  
 
Heeft de nieuwe casusverantwoordelijke nog geen persoonlijk Kindkans account? Neem dan contact 
op met Profi Pendi.  
 

• Ga naar het tabblad 'Hulpvragen' 

• Typ bij het veld 'aanvrager' de naam in van de huidige Intern begeleider en klik op 'zoek'. Nu 

krijg je alle hulpvragen gekoppeld aan de huidige intern begeleider te zien.  

• Per hulpvraag met de status, aanmelding, dossier incompleet, in beraad, in behandeling of 

TLV afgegeven, dienen de schoolgegevens aangepast te worden. 

• Klik op de betreffende hulpvraag en ga naar het tabblad; 'schoolgegevens'. 

• Klik rechts onderaan op 'schoolgegevens bewerken'. 

• Laat de begindatum ongewijzigd en wijzig de gevraagde gegevens (aanvrager, functie, email, 

telefoon).  

• Klik rechts onderaan de pagina op 'opslaan'. 

• Ga naar de volgende hulpvraag en herhaal de stappen, totdat alle hulpvragen zijn overgezet.  

 

Wijziging school toepassen in Kindkans 

Wanneer een leerling wisselt van school is het in veel gevallen wenselijk om het dossier in Kindkans 
over te koppelen aan de nieuwe school. Let op, het is van belang dat de casusverantwoordelijke van 
de verlatende school toestemming heeft van ouder(s) en/of verzorger(s), voor het digitaal koppelen 
van het dossier aan de nieuwe school. Het dossier koppelen aan de nieuwe school is van belang voor 
het samenwerkingsverband om in kaart te brengen welke hulp al eerder heeft plaatsgevonden.  
 
Voordat je start aan een schoolwijziging is het van belang dat de casusverantwoordelijke van de 
ontvangende school een ‘Gast upgrade' heeft in Kindkans. Mocht je deze niet hebben, kun je deze 
per mail aanvragen via; info@profipendi.nl. Vermeld in de mail dat je een gast-upgrade wilt 
ontvangen voor jouw account met inlognaam en mailadres, waarmee je Kindkans account 
geregistreerd staat.  
 
Stap 1, voor ‘verwijzende school': 
De verwijzende school maakt een overlegronde aan op de meest recente hulpvraag. Aan de 
overlegronde wordt de casusverantwoordelijke van de ontvangende school toegevoegd.  
 
Stap 2, voor ‘ontvangende school': 

mailto:info@profipendi.nl
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 De casusverantwoordelijke van de ontvangende school gaat naar de hulpvraag van de gewenste 
leerling. 

• Ga naar het tabblad; ‘schoolgegevens'. 

• Klink rechts onderaan de pagina op de rode knop ‘+ Nieuwe schoolgegevens toevoegen’. 

• Vul minimaal de gele velden in, met de gegevens van de ontvangende school. De ‘aanvrager’ 
is de casusverantwoordelijke van de ontvangende school, vaak is dit de intern begeleider.  

• Druk rechts onderaan op ‘opslaan’. 

• Het dossier van de leerling in Kindkans is nu verhuisd naar de ‘ontvangende school’. 
 
Let op: Het leerlingdossier is nu verhuisd naar de ontvangende school. Dit betekent echter niet dat de 
ontvangende school ook toegang heeft tot de hulpvragen van de verwijzende school. Om de 
ontvangende school wel inzage te geven, kan de verwijzende school de casusverantwoordelijke van 
de ontvangende school toevoegen aan een overlegronde. Indien de verwijzende school hiervoor 
toestemming heeft van ouder(s)/verzorger(s), adviseren wij om gebruik te maken van de 
overlegronde.  
 

Twee-factor authenticatie activeren 

Wanneer je als gebruiker na 10 mei 2021 in wil loggen in Kindkans met een Profi Pendi account, moet 

je de twee-factor authenticatie activeren. Deze handleiding beschrijft hoe je met een bestaand 

account van Kindkans een twee-factor authenticatie kunt instellen via een steeds wisselende code op 

je smartphone.  

 
Waar is zo’n extra beveiliging noodzakelijk voor?  
Profi Pendi vindt het belangrijk dat alle gebruikers voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, die 

sinds 25 mei 2018 in Europa geldt, daarom hebben we gekozen voor een twee-factor authenticatie. 

Dat betekent dat je inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord en tevens met een steeds 

wisselende code via een app op je smartphone. Deze steeds wisselende code zorgt ervoor dat 

iemand, die jouw gebruikersnaam en wachtwoord heeft weten te achterhalen, nog steeds niet 

zomaar bij de gegevens in Kindkans kan. Op deze manier kun je op een veilige en wettige wijze 

omgaan met de privacygevoelige en medische gegevens van een kind in Kindkans.  

Ja, natuurlijk is het voor onze gebruikers ook iets lastiger geworden, dat realiseren we ons. Wij hopen 

dat deze handleiding je meer duidelijkheid zal verschaffen en dat je zal wennen aan deze nieuwe, 

nog veiligere, manier van werken.  

 

Stap 0 – Zorg dat je de app Google Authenticator geïnstalleerd hebt op een device (smartphone 

en/of tablet). Deze app is nodig om verderop in het proces de code voor inloggen te kunnen 

genereren.  

Het advies van Profi Pendi is om Google Authenticator te gebruiken. Wil of kan je Google 

Authenticator niet gebruiken, dan kun je ook codes laten genereren met de volgende apps:  
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- Authy via https://www.authy.com/app/mobile/  

- Free-OTP via https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fedorahosted.freeotp  

 

 

 

 

 

Stap 1 - Ga naar www.kindkans.net en klik in het scherm 

waarmee je normaal gesproken inlogt op ‘Wachtwoord 

vergeten?’. 

 

 

 

 

 

Stap 2 - Het onderstaande scherm verschijnt. Vul 

in dit scherm je organisatie ‘PO2605 Profi Pendi’ 

en je gebruikersnaam in. Je e-mailadres is reeds 

bekend en hoef je niet in te vullen. Klik 

vervolgens op de knop ‘Reset wachtwoord’.  

 

 

 

Stap 3 – Open je mail en klik op de link in de ontvangen mail. Indien de mail niet direct verschijnt, kan 

het zijn dat de mail in de ‘spam box’ beland is.    

https://www.authy.com/app/mobile/
https://www.authy.com/app/mobile/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fedorahosted.freeotp
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fedorahosted.freeotp
http://www.kindkans.net/
http://www.kindkans.net/
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Stap 4 – Het onderstaande scherm verschijnt. Vul hier je 

huidige wachtwoord tweemaal in.  

1) Open op je smartphone en/of tablet de applicatie 

Google Authenticator en druk in Google Authenticator op 

het plusje.   

2) Scan de streepjescode in het scherm (Mogelijk dien 

je eerst toestemming te geven voor het feit dat de app 

gebruik wil maken van de camerafunctie van het device).  

Of neem de sleutel uit het scherm over in je smartphone.  

3) Indien het scannen en/of invullen gelukt is, genereert 

de app een code op het scherm van je smartphone/tablet. 

Vul de code van de app in onder ‘Vul hier de code in die op 

je scherm verschijnt’. 

4) En klik op Opslaan.     

 

 

 

 

 

 

Stap 5 – Je keert terug naar het gewone inlogscherm, 

dat vanaf nu een extra regel met ‘Code’ bevat. Een 

volgende keer dat je inlogt, ontvang je een nieuwe 

code op je smartphone of tablet via de app; Google 

Authenticator. Neem deze code over in Kindkans om 

hiermee vervolgens in te loggen.  
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Bijlage 1 – Afkortingen en begrippen 

OPP   –  Ontwikkelingsperspectief plan    

 (https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/de_kern_van_het_ontwikkel

ingsperspectief.pdf)  

MDO   –  Multi disciplinair overleg 

CPO  –  Consulente passend onderwijs 

TLV   –  Toelaatbaarheidsverklaring  

AT-team – Arrangementen en toelaatbaarheidsteam  

 

https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/de_kern_van_het_ontwikkelingsperspectief.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/de_kern_van_het_ontwikkelingsperspectief.pdf

