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Deze handleiding legt u als ouder uit wat u allemaal kan zien en doen in Kindkans, als u bent ingelogd. Weet u 

niet hoe u kunt inloggen? Ga naar de website, de handleiding heet ‘Handleiding inloggen in Kindkans voor 

ouders’. 

Vooraf: het werkt het handigst om Kindkans te openen op een computer of laptop en niet op uw telefoon. 

 

Er is ook een rondleidingsvideo om u te laten zien wat u allemaal kunt zien in Kindkans en hoe het werkt. U 

kunt deze hier bekijken. 

STARTPAGINA 

Wanneer u in 

Kindkans inlogt 

komt u 

waarschijnlijk op 

deze pagina. Deze 

pagina kunt u 

negeren. Klik 

bovenaan op 

‘Hulpvragen’ om 

naar de informatie 

over uw kind te 

gaan.  

 

 

HULPVRAGENOVERZICHT 

In het hulpvragenoverzicht staan alle hulpvragen over uw kind. Aan deze hulpvraag bent u door een Intern 

begeleider of schoolcontactpersoon toegevoegd via een zogenaamde ‘overlegronde’.  

In het voorbeeld heeft leerling ‘Piet Test’ twee hulpvragen. Elke hulpvraag betreft 1 onderwerp. Dit kan een 

observatie zijn, behoefte aan een onderzoek of behandeling etc.  

Wanneer u op een van de hulpvragen onderaan de pagina klikt, krijgt u meer informatie over de hulpvraag te 

zien. Het dossier van uw kind zal openen.  

https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/kindkans-ouders/
https://www.youtube.com/watch?v=QzSDg2o9dIA
https://www.youtube.com/watch?v=QzSDg2o9dIA


 

 

 

HANDLEIDING HOE WERKT KINDKANS – VOOR OUDERS 

MEI 2022  

  HANDLEIDING HOE WERKT KINDKANS – VOOR OUDERS         1. 

Een korte uitleg van wat u allemaal ziet en kan in het dossier:  

1. Hier staat een navigatiemenu met een aantal tabbladen: 

• Basis- en schoolgegevens tonen de informatie over uw kind en zijn of haar school.  

• Hulpvraag toont alle hulpvragen die er voor uw kind zijn aangemaakt. 

• Formulier toont formulieren die bij een hulpvraag aangemaakt kunnen zijn. 

• Aanpak toont de aanpak zien die indien nodig bij de hulpvraag is aangemaakt. Bijvoorbeeld een 

ambulante begeleiding (AB). U kunt links op de gewenste hulpvraag klikken. Hier kunt u aan de 

rechterkant de verslaggeving van de aanpak vinden per hulpvraag. 

• TLV toont de Toelaatbaarheidsverklaring, mocht deze afgegeven zijn. 

• Overlegrondes toont aan welke ‘online overleggroep’ u bent toegevoegd. Hier kunnen professionals 

opmerkingen voor elkaar achterlaten. Als ouder kunt u hier ook opmerkingen plaatsen. Deze zijn ook 

zichtbaar voor de professionals.  

• Mijn notities is speciaal voor u om aantekeningen te maken. U bent de enige die deze aantekeningen 

kan zien.  

2. Hier staan dezelfde hulpvragen als in het hulpvragenoverzicht. Klikt u hier een hulpvraag aan dan wordt deze 

rechts in “Details hulpvraag” geopend. 

3. Een hulpvraag kan verschillende ‘Bijlagen’ bevatten. Deze kunt u vanuit hier downloaden en bekijken op uw 

computer.  

4. Zelf kunt u ook bijlagen toevoegen. Dit doet u door op de knop ‘Bijlagen bewerken’ te klikken. Klik daarna op 

de knop achter ‘Bijlagen’ bij pijl 3. Dan verschijnt er een venster met de knop ‘+ Bestand toevoegen’. Het bestand 

dat u hier toevoegt zullen de professionals die met de hulpvraag van uw kind bezig zijn ook zien. (Wanneer een 

hulpvraag een status heeft waar ‘afgerond’ in staat (logo van blauw vinkje), kan er geen bijlage meer toegevoegd 

worden) 

5. U kunt niet klikken op de knoppen die lichtrood zijn. Zoals de knop ‘Hulpvraag bewerken’.  

Kindkans logt na 10 minuten niet gebruikt te zijn automatisch uit wegens veiligheidsoverwegingen.  
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VRAGEN? 

Als u ergens vragen over heeft kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de betrokken PPO-

medewerker.  

Heeft u een vraag over het systeem Kindkans, dan is het ook mogelijk om uw vraag in te dienen via de Helpdesk 

van PPO.  

Klik hier om naar het ticketsysteem te gaan. 

 

 

 

https://www.pporotterdam.nl/contact/

