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Onze ervaringen met Kindkans (voorheen Zorgplatformplus)
Wanneer hulpvragen ‘schooloverstijgend’ worden, is het belangrijk snel en goed te kunnen
overleggen.
Ondersteuning in welke vorm dan ook moet snel gerealiseerd kunnen worden. Kindkans is
daarbij een heel goed hulpmiddel.
Erg prettig is dat helder blijft welke route gevolgd wordt en wie verantwoordelijk is en hoe de
hulpvraag beantwoord is.
In een tijd waarin veel wordt gevraagd van leerkrachten is het belangrijk om de
administratieve last zo licht mogelijk te maken. Door gebruik te maken van wat al is
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem wordt veel tijd bespaard.
Piet Immerzeel, zorgmanager Zorgfederatie Kompas

Sinds dit schooljaar worden leerlingen door de scholen digitaal bij ons aangemeld via
Kindkans. We zijn erg tevreden over de mogelijkheden van Kindkans.
De gegevens van de leerling komen op een overzichtelijke manier binnen. Als het dossier
geopend wordt, is het direct duidelijk wat de hulpvraag is. Verder kan de school leerlinggegevens vanuit Parnassys makkelijk toevoegen aan het dossier, waardoor we goed op de
hoogte zijn van wat er al over de leerling bekend is.
Ook voor onze werkwijze intern heeft Kindkans meerwaarde. In het systeem wordt
bijgehouden welke stappen er in het ondersteuningstraject worden gezet en wie waarvoor
verantwoordelijk is. Zo staat in het digitale dossier bijvoorbeeld welk onderzoek er is gedaan
of wanneer een leerling is besproken op het ZAT. Ook verslagen van onderzoeken of
begeleiding worden toegevoegd. Hierdoor zijn alle betrokkenen op de hoogte van wat er
gebeurt en wordt het dossier op een overzichtelijke manier opgebouwd.
Ten slotte is het een pluspunt dat in Kindkans aan verschillende personen toegang gegeven
kan worden tot een leerling-dossier. Voor een ZAT-vergadering kunnen de externe adviseurs
bijvoorbeeld alle gegevens in Kindkans vinden en ook na de vergadering kunnen ze het
traject volgen. Dit werkt efficiënt en draagt bij aan een heldere communicatie.
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Daphne Olde, voorzitter ZAT Kompas

Met het in gebruik nemen van Kindkans hebben we de stap kunnen zetten naar het digitaal
verwerken van alle hulpvragen.
Voor de scholen die via hun leerlingvolgsysteem de hulpvragen ‘inschieten’, is het een grote
stap vooruit: geen gedoe meer met het verzamelen en opsturen van allerlei documenten,
maar met een paar muisklikken is de hulpvraag ingeschoten en kunnen wij aan het werk.
Efficiënt en overzichtelijk!
We werken er nu 4 maanden mee en natuurlijk was het best even wennen. De scholen
hebben we via een instructiemiddag kennis laten maken met Kindkans en bij het ‘echte werk’
ook steeds klaar gestaan om hen te helpen. Je merkt dat het werkt: de scholen zijn er nu al
vertrouwd mee en blij met het gemak.
Petra Emmens, stafmedewerker Zorgfederatie Kompas

