
 

 Zorgvraag aanmelden bij KindKans  

 Ga naar tabblad Leerling in ParnasSys 

 Zoek naar de leerling die het betreft en open deze  

 Klik op het tabblad Begeleiding > KindKans > Nieuwe zorgvraag invoeren 
 
 Kies bij een BOL melding (inzet onderwijsspecialist) bij korte omschrijving van de zorgvraag 

voor: 
o Arrangement BOL 
LET OP: bij de aanvraag arrangement BOL dient altijd (alleen) het ZAT formulier toegevoegd 
te worden als bijlage. 
Als het gaat om een verlening van een arrangement dan de omschrijving gebruiken 
o Arrangement BOL verlenging 1; in de omschrijving aangeven om welke onderwijsspecialist 

het gaat en in de bijlage het geëvalueerde OPP plan toevoegen. 
Volgen van de aanvraag: 

 Wanneer de status van een door jouw ingediende zorgvraag verandert krijg je een mail. 
Dit geldt niet voor een aanvraag BOL-arrangement! 
Als je een aanvraag hebt gedaan en de OS (Onderwijsspecialist) heeft nog geen contact met je 
opgenomen en je twijfelt of de aanvraag is doorgekomen open dan KindKans: als er een 
aanpak is toegevoegd (er is een OS gekoppeld) weet dan dat de OS een mail heeft ontvangen 
en dat zij vervolgens contact zal zoeken met de school. 
Als de OS samen met de school het plan van aanpak heeft ingevuld mailt zij het BOL dat de 
aanpak is toegevoegd. 
Vervolgens bekijkt het BOL de aanpak met daarbij de aangevraagde uren. Bij goedkeuring 
wijzigt de status van de aanvraag van aanmelding naar gearrangeerd. Pas dan is het 
arrangement formeel toegekend. 

 
 
 Kies voor een TLV aanvraag bij korte omschrijving van de zorgvraag uit onderstaande opties: 

( aanvragen TLV S(B)O voor 1 mei! dan plaats op het S(B)O volgende schooljaar) 
 TLV aanvraag onderinstroom SBO 
 TLV aanvraag onderinstroom SO 
 TLV aanvraag SBO 
 TLV aanvraag SO 

 
 

 Licht de zorgvraag verder toe in de kolom zorgvraag en selecteer de bijlagen die moeten 
worden meegestuurd.  
 

 Klik daarna op ‘aanvraag opslaan en versturen naar KindKans’  



 
 

 Indien de leerling al bekend is in KindKans met een TLV, dan een nieuwe hulpvraag voor het 
verlengen van een TLV rechtstreeks invoeren in KindKans en niet in ParnasSys. Dit in verband 
met het ontstaan van een dubbel KindKans dossier.  
TLV verlengingen zijn alleen van toepassing voor de SBO / SO scholen.  

 
 
Bestanden toevoegen aan leerlingmap  

• Ga in ParnasSys naar Overzichten 
• Ga naar tab leerlingvolgsysteem 
• Klik het soort document aan dat je wilt toevoegen aan de leerling map  
• Selecteer de leerling > Volgende 
• Selecteer de juiste variant > Kies voor “Opslaan in leerling map” 

OPP vanuit ParnaSsys toevoegen aan leerlingmap 
• Ga naar de leerling 
• Klik op begeleiding, ontwikkelingsperspectief 
• Bij het OPP in ParnasSys klik je onderin op afdrukken 
• Download het bestand op je computer 

 
N.B. de status TLV aanvraag pas op status ‘Aanmelding’ zetten als deze compleet is, en als je 

er nog mee bezig bent status ‘Voorlopige Aanmelding’.  

 

 
 

Documenten aanvragen TLV S(B)O 

Welke gegevens ga ik via ParnasSys indienen bij KindKans: 

Noem het zoals het heet! 

 

 OPP: Het OP(P) Ontwikkelperspectief plus plan, geëvalueerd (deze dan uploaden in 

Parnassys) 

 Onderbouwingsformulier: (website SWV Kampen onder formulieren: onderbouwing vanuit 

het BAO/onderbouwing aanvraag onder-instroom, onderbouwing verlenging (S(B)O). 

 Integratief kindbeeld (indien niet in Parnassys dan het formulier gebruiken van de website 

SWV Kampen onder formulieren) 

 Didactische gegevens of overzicht van niet methode gebonden toetsen (laatste jaar) 

 Handtekeningenblad ouders: toestemming ouders bespreken van het dossier in de 

Adviescommissie BOL. (website SWV Kampen onder formulieren) 

 TLV formulier (website SWV Kampen onder formulieren) 

Op het formulier aangeven of het gaat om een TLV SBO of SO indien dit niet duidelijk is 

aangeven in het dossier. 

Handtekeningen van ouders, bestuurder  en directeur. 

De deskundigen van de Adviescommissie BOL zetten na bespreking hun handtekening. 

 Verslag MDO/ZAT (meest recent) Sociaal emotioneel ontwikkeling: indien aanwezig: 

gegevens uit sociaal-emotioneel volgsysteem 



 Onderzoek logo/Fysio/Jeugdzorg/Psycholoog/ orthopedagoog etc.: indien aanwezig meest 

recent 

 

              Ps. Het dossier wordt door de administratie gecontroleerd op volledigheid middels deze 

               checklist. 

 

Als er sprake kan zijn van een aanvraag TLV voor het S(B)O wordt er vooraf altijd een MDO 

georganiseerd. In KindKans middels het organiseren van een overlegronde. (ook Casper en 

Renate uitnodigen) 

(Deze wordt in overleg gepland met de coördinator op de dagen waarop zij werkzaam is: 

ma-di en woe ochtend.)  

Documenten toevoegen voor bespreking: 

o OPP en het plan (geëvalueerd) 

o Integratief kindbeeld (als deze niet in het OPP staat) 

o Relevante actuele verslagen van externen 

o Indien relevant: didactische gegevens laatste jaar 

 
 
Volgen van de aanvraag: 

 Wanneer de status van een door jouw ingediende zorgvraag verandert krijg je een mail. 

 Je volgt de aanvraag via Parnassys via leerling> Begeleiding>KindKans 

 Klik altijd op statussen updaten om die nieuwste status te zien van de aanmelding (dan maakt 
Parnassys verbinding met KindKans) 

 Betekenis van de status in KindKans: 
o Nieuw/aanmelding: de aanvraag is ingediend in KindKans 
o Dossier incompleet: nog niet alle benodigde documenten zijn aanwezig. De 

contactpersoon krijgt automatisch een mail met de vraag de documenten aan te vullen 
(documenten inde originele aanvraag met de juiste omschrijving). Daarna een mail sturen 
naar info@swvkampen.nl dat je voor de betreffende leerling het dossier hebt aangevuld. 

o Opvolging: dossier is doorgezet naar (Adviescommissie) BOL 
o Dossier compleet: alle benodigde documenten zijn aanwezig, dossier binnen de 

adviescommissie BOL. 
o Gearrangeerd: aanvraag BOL-arrangement is goedgekeurd. 
o Doorzetten: leerling besproken en TLV-aanvraag met advies is doorgezet naar het SWV 

23-05 
o Geagendeerd: leerling wordt besproken in de vergadering van de Adviescommissie BOL 
o TLV afgegeven: ingediende TLV-aanvraag is behandeld door SWV 23-05 en toegekend: 

                      In KindKans op tabblad TLV staan de volgende bijlagen voor u klaar: 

                     Deskundigen advies Adviescommissie BOL, Toewijzingsbrief en TLV (laatste 2 in 1 PDF  

                     bestand deze kunt u vanuit KindKans downloaden 

                     Afgewezen: ingediende TLV aanvraag is behandeld door het SWV 23-05 en afgewezen. 

 

 

Stappenplan overlegronde: 

Deze gebruiken voor alles wat je wilt delen over één Leerling bijv. MDO , overleg ortho, Kentalis 

CJG-er etc. 

mailto:info@swvkampen.nl


 

1) Is de leerling al bekend is Kindkans? 

- Ja:  Navigeer naar de hulpvraag van deze leerling en ga verder bij 2 

- Nee: Volg het stappenplan zorgvraag aanmelden bij Kindkans (zie onder). 

Let op; een overlegronde kun je alleen aanmaken op leerling niveau!! Het is niet mogelijk om 

meerdere hulpvragen in 1 keer te delen middels de overlegronde.  

 

2) Wanneer de leerling in KindKans staat (www.kindkans.net daar inloggen) navigeer je naar de 

juiste hulpvraag waar de overlegronde voor aangemaakt dient te worden. De documenten 

behorende bij deze hulpvraag worden middels het gebruiken van een overlegronde zichtbaar 

voor de personen die toegang hebben gekregen. Zijn er meerdere hulpvragen zichtbaar voor 

een kind, klik dan eerst de hulpvraag aan waar het om gaat.  

 

3) Ga naar het tabblad overlegronde en klik onderaan op nieuwe overlegronde toevoegen 

Vul in:  

- Onderwerp (bijv. MDO) 

- omschrijving (redenen van de overlegronde, meelezen, zichtbaar maken, advies?) 

- deadline (na deze datum is het dossier niet meer zichtbaar) 

- Wel of geen besloten overlegronde (reacties van andere deelnemers wel/ niet 

zichtbaar voor elkaar) 

Voeg daarna de gebruikers toe die toegang tot het dossier moeten krijgen. Je kunt hierbij 

kiezen uit een lijst met deelnemers die al een KindKans account hebben of het invoeren van 

de gegevens van nieuwe gebruikers. Nieuwe gebruikers krijgen automatisch een mail van 

KindKans met een gegenereerd wachtwoord.  

Sla de overlegronde op. Alle deelnemers krijgen een bericht dat ze uitgenodigd zijn voor een 

overlegronde en hebben vanaf dat moment tot en met de datum van de deadline toegang 

tot de hulpvraag met bijbehorende stukken.  

Let op: informeer externen die niet bekend zijn met KindKans dat degene een mail gaat 

ontvangen met daarin een wachtwoord. Vervolgens gaat deze naar www.kindkans.net en 

daar kan men dan inloggen om het dossier in te kijken. 

Stappenplan vergadering bijv. ZAT: 

Meerdere hulpvragen in 1 keer delen met dezelfde personen? Kies dan voor planning! Hierin 

kun je een ‘vergadering’ aanmaken en meerdere leerlingen tegelijk delen (met status dossier 

compleet, incompleet, aanmelding). De benodigde informatie kun je toevoegen vanuit eigen 

bestanden.  

Opm. Ook als je een formulier met iemand wilt delen bijv. ortho en de leerling staat nog niet 

in KindKans kun je ervoor kiezen om dit ook te delen middels vergadering en planning. 

 

Renate van Aalst, 

Versie juni 2018 
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