
Informatie 

1: Koppeling met Esis en Kindkans 
Vooraf moet de school de koppeling activeren in Esis. Dat moet de beheerder zelf doen. Dat staat op 

pagina 6 van de handleiding. De beheerder bedenkt een verificatiecode. Deze code moet bestaan uit 

het brinnummer en een serie getallen. Zie voorbeeld op pagina 6. 

Vervolgens moet de beheerder van Kindkans in Kindkans deze zelfde code opnemen. Dit moet 

gebeuren bij: beheer – organisatie. Klik dan de juiste instelling aan en klik op [bewerken], vul de code 

in en klik op [opslaan]. 

2: Koppeling met ParnasSys en Kindkans 
Vooraf moet door Driestar de koppeling worden geactiveerd. Dat is bij de meeste scholen correct 

gebeurd. Daarvoor moet Driestar het exacte Brinnummer hebben zoals dat in ParnasSys wordt 

gebruikt. Dat nummer wordt in Kindkans door Driestar ingevoerd en dan is de koppeling actief. 

3: Koppeling met Dotcom en Kindkans 
Vooraf moet Dotcom de koppeling activeren voor de school. Dit kan je regelen door een mail te 

sturen naar: support@dotcomschool.nl. 

U ontvangt een code en deze code stuurt u naar het SWV. Het SWV zal dan bij beheer – organisatie 

de verificatiecode invullen bij de juiste instelling. Zie bij Esis. 

4: Wat kan de gebruiker met de koppeling? 
Alle gebruikers kunnen vanuit het eigen LVS een hulpvraag titel en een omschrijving sturen naar 

Kindkans. Met bijlagen versturen is ook mogelijk. Bij ParnasSys sinds kort ook de optie [opslaan in 

leerlingmap] zodat het overzicht direct in de map van de leerling komt zodat je die kan aanvinken bij 

het maken van de nieuwe hulpvraag.  

5: You Tube 
Op www.youtube.nl vind je onder Kindkans instructiefilms en instructievideo’s o.a over aanmelding 

vanuit ParnaSsys . 

 

NB: de knop Formulieren wordt op zeer korte termijn toegevoegd, waardoor het mogelijk zal zijn 

het OPP via Kindkans in te vullen. Ik hou jullie op de hoogte!  
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