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ACTIE 2: WIJZIGING SCHOOLVESTIGING   

Na de zomervakantie van 2019 moet je op een
andere wijze inloggen in Kindkans. Voor de
veiligheid is het nodig om met een steeds
veranderende code in te loggen. 
Deze code ontvang je via jouw eigen smartphone.
We noemen dit "Tweefactorauthenticatie". Lees in
de bijlage: "Kindkans Tweefactorauthenticatie" hoe
je dit kunt organiseren.   
 

Naast de wettelijke verplichting vinden wij het
ook zeer belangrijk dat we zorgvuldig omgaan
met de gegevens van onze
samenwerkingspartners en onze leerlingen uit
Rotterdam. Dat kan alleen als we samen zorgen
voor veiligheid. Daarom vragen wij aan alle
scholen en schoolbesturen in ons
samenwerkingsverband om deze drie acties zo
snel mogelijk uit te voeren.   
 

Met enige regelmaat treden er wijzigingen op in de
schoolvestigingen: verhuizing, sluiting, oprichting,
wijziging naam of BRIN. Om onze samenwerking
goed te laten verlopen is het van belang dat deze
wijzigingen zo snel mogelijk bekend worden bij het
bestuurskantoor van PPO.
  
Stuur bij een wijziging zo spoedig mogelijk een e-
mail naar: info@pporotterdam.nl. De benodigde
informatie: naam vestiging, aard van de wijziging,
BRIN, adres, telefoonnummer, wijknetwerk, datum
per wanneer de wijziging ingaat.    
 

ACTIE 3: PERSONELE MUTATIES  

Ieder jaar zijn er vele personele mutaties bij
scholen. Het is zowel voor de scholen als voor PPO
van groot belang dat deze mutaties tijdig bij het
Kindkansteam van PPO bekend zijn om te voldoen
aan privacywetgeving en om de ondersteuning door
PPO goed te laten verlopen: de juiste IB’er moet
toegang hebben tot alle hulpvragen in Kindkans en
vertrokken IB’ers mogen hier juist geen toegang
meer toe hebben en ook geen e-mailnotificaties
meer krijgen. Wees dus ook scherp in het
doorgeven van het vertrek van medewerkers die een
Kindkansaccount hebben.
 
Juist in de aanloop naar de zomervakantie willen we
alle scholen (en schoolbesturen) wijzen op het op
het belang van het invullen van de juiste
contactgegevens bij elk dossier in Kindkans, zodat
de privacy van leerlingen en adequaat zicht op de
hulp aan leerlingen gewaarborgd is. 
 
Lees de handleiding "Kindkans voor scholen" hoe
scholen kunnen omgaan met deze mutaties. 


