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School- en ouderbrieven in Kindkans 
 
Het is mogelijk in Kindkans om school- en ouderbrieven in Word voor een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) of een aanpak te genereren. 
 
Volg onderstaand stappenplan voor het opbouwen van de bibliotheek met Word-bestanden die 

Kindkans moet gebruiken als sjabloon voor een school- of ouderbrief bij een bepaalde TLV-soort of 

een bepaald arrangementtype, waarna het mogelijk is om specifieke school- en ouderbrieven te 

genereren bij een TLV of een aanpak. 

Deze handleiding behandelt de volgende stappen: 

 Stap 1. Maak uw algemene ouder- en schoolbrieven in Word 

 Stap 2. Plaats uw algemene brieven in de Bibliotheek van Kindkans 

 Stap 3a. Koppel uw school- en ouderbrieven aan TLV-soorten 

 Stap 3b. Koppel uw school- en ouderbrieven aan arrangementen 

Hierna kan iedereen met voldoende rechten met één klik stap 4 bij een TLV of een aanpak uitvoeren: 

 Stap 4. Genereer uw school- of ouderbrief bij een TLV of een aanpak 
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Een schets in hoofdlijnen 
U maakt algemene school- en ouderbrieven in Word per TLV-soort en per arrangement. Hierin neemt 

logo’s, handtekeningen en teksten die voor iedere leerling hetzelfde zijn op. Waar specifieke teksten 

horen gebruikt u codes als [leerlingroepnaam]. Bij het genereren van de school- of ouderbrief 

vervangt Kindkans deze codes door gegevens van de leerling, school, hulpvraag en TLV of aanpak. 

Een voorbeeld: u maakt en koppelt eenmalig bij een TLV-soort de volgende algemene ouderbrief: 

 

Bij een TLV kunt u nu met één klik de volgende ouderbrief bij de TLV van dit type downloaden: 
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Stap 1. Maak uw algemene ouder- en schoolbrieven in Word 
U maakt algemene school- en ouderbrieven in Word. U slaat deze bestanden op als docx-bestanden. 

Afbeeldingen als logo’s of handtekeningen en teksten die voor alle brieven hetzelfde zijn kunt u 

opnemen in deze algemene brieven. Waar specifieke teksten moeten komen gebruikt u codes als 

[leerlingroepnaam], die Kindkans bij het genereren van de school- of ouderbrief dan vervangt door 

gegevens van de bewuste aanvraag. 

Zie voor een lijst met codes die mag gebruiken bij deze brieven de bijlage ‘Bijlage: codes voor school- 

en ouderbrieven’. 

Enkele belangrijke aanwijzingen hierbij:  

 Maak voor iedere TLV-soort een school- en ouderbrief óf maak voor alle TLV-soorten een 

school- en ouderbrief een Word-document van het type docx. 

 Maak voor ieder arrangement(type) een school- en ouderbrief óf maak voor alle 

arrangement(typ)en een school- en ouderbrief een Word-document van het type docx. 

 Laat de bestandsnaam van iedere schoolbrief eindigen op _schoolbrief.docx,  

bijvoorbeeld tlvsbo_schoolbrief.docx. 

 Laat de bestandsnaam van iedere ouderbrief eindigen op _ouderbrief.docx,  

bijvoorbeeld dysl_ouderbrief.docx. 

 Voeg waar nodig uw logo’s en eventueel ook handtekeningen toe aan deze Word-

documenten. 

 Sla de bestanden op in docx-formaat, niet in doc-formaat. 
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Stap 2. Plaats uw algemene brieven in de Bibliotheek van Kindkans 
In stap 1 heeft u algemene school- en ouderbrieven in Word opgesteld. In deze stap gaat u deze 

uploaden in de bestandenbibliotheek van Kindkans.  

Volg de volgende stappen: 

 Login in Kindkans. 

 Kies Beheer > Lijsten > Bibliotheek. 

 Klik rechtsonder op de knop Toevoegen. 

 Vul bij Naam bijvoorbeeld de TLV-soort of het Arrangement waar de brief bij hoort in. 

 Vul bij Omschrijving Schoolbrief of Ouderbrief in. 

 Klik op de knop Bestand kiezen en kies het Word-bestand voor de school- of ouderbrief. 

 Klik op de knop Opslaan. 
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Stap 3a. Koppel uw school- en ouderbrieven aan TLV-soorten 
In stap 1 heeft u algemene school- en ouderbrieven in Word opgesteld en in stap 2 deze geüpload in 

de bestandenbibliotheek van Kindkans. In deze stap 3a koppelt u deze brieven uit de bibliotheek aan 

TVL-soorten in en stap 3b aan arrangementen.  

Volg de volgende stappen: 

 Login in Kindkans. 

 Kies Beheer > Lijsten > TLV-soorten. 

 Klik op de knop Inzien bij de TLV-soort. 

 Klik op de knop Bewerken. 

 

 Voeg via Bestand toevoegen de schoolbrief en de ouderbrief toe aan de TLV-soort. 

 Klik op de knop Opslaan. 

Stap 3b. Koppel uw school- en ouderbrieven aan arrangementen 
Volg de volgende stappen: 

 Login in Kindkans. 

 Kies Beheer > Lijsten > Arrangementen. 

 Klik op de knop Inzien bij het arrangement. 

 Klik op de knop Bewerken. 

 Voeg via Bestand toevoegen de schoolbrief en de ouderbrief toe aan het arrangement. 

 Klik op de knop Opslaan. 
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Stap 4. Genereer een school- of ouderbrief 
In stap 1 heeft u algemene school- en ouderbrieven in Word opgesteld, deze in stap 2 geüpload in de 

bestandenbibliotheek van Kindkans en in stap 3a en 3b de brieven uit de bibliotheek gekoppeld aan 

TVL-soorten of arrangementen. 

Bovenstaande stappen zijn in principe eenmalig. Hierna kan iedere gebruiker met schrijfrechten voor 

een TLV of aanpak een school- of ouderbrief in Word genereren. 

Volg de volgende stappen: 

 Login in Kindkans. 

 Kies Hulpvraag. 

 Klik op de knop Inzien bij de specifieke hulpvraag. 

 Klik op TLV of Aanpak en voer een TLV of aanpak in of kies een bestaande. 

 Klik op de knop Schoolbrief Word of Ouderbrief Word. 

 Open het Word-bestand dat (bijvoorbeeld linksonder) als download verschijnt. 
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Bijlage: codes voor school- en ouderbrieven 
U kunt de volgende codes gebruiken in de algemene school- en ouderbrieven in Word.  

1a. Leerling basisgegevens 
 [leerlingnaam] 

 [leerlingroepnaam] 

 [leerlingvoorvoegsel] 

 [leerlingachternaam] 

 [leerlinggeboortedatum] 

 [leerlingemail] 

 [leerlingtelefoonnummer] 

 [leerlinggeslacht] 

 [hij|zij] 

 [Hij|Zij] 

 [zijn|haar] 

 [Zijn|Haar] 

1b. Leerling postadres 
 [leerlingadres1] 

 [leerlingadres2] 

1c. Leerling woonadres 
 [leerlingwoonadres1] 

 [leerlingwoonadres2] 

1d. Schoolgegevens 
 [aanvrager]  

 [contactpersoon]  

 [contactpersoonfunctie]  

 [contactpersoonemail]  

 [contactpersoontelefoon] 

 [schoolnaam] 

 [brin] 

 [bestuur] 

 [leerjaar] 

 [doublures] 

 [onderwijssoort] 

 [onderwijsloopbaan] 

 [leerkrachtmentor] 

1e. Schooladres 
 [schooladres1] 

 [schooladres2] 
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1f. Hulpvraag 
 [hulpvraagdatum] 

 [hulpvraagtitel] 

 [hulpvraagomschrijving] 

 [hulpvraagcoördinator] 

2. Specifieke codes voor brieven bij een TLV (via TLV-soorten) 
 [beschikkingsnummer]  

 [tlvsoortbrieftekst] 

 [afgiftedatum]  

 [begindatum]  

 [einddatum]  

 [tlvomschrijving] 

3. Specifieke codes voor brieven bij een Aanpak (via Arrangementen) 
 [startdatum]  

 [einddatum]  

 [behandelaar]  

 [nummer] 

 [categorie] 

 [specificatie] 

 [specificatieomschrijving] 

 [arrangement] 

 [arrangementcode]  

 [arrangementboekjaar]  

 [arrangementomschrijving] 

 [budget] 

 [aanpakomschrijving] 

 [verslaguitvoering] 

 

 


