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In dit nummer: Welkom 
Dit is de eerste nieuwsbrief voor gebruikers van het ChildPoint 
Functionerings-Profiel. Wij willen u op de hoogte brengen en houden van 
de ontwikkelingen en het gebruik van dit instrument. Ook bieden wij zo 
een platform voor organisaties, die gebruik maken van het ChildPoint 
Functionerings-Profiel. 

U zult ook regelmatig de naam YOEP Onderwijs en Zorg 
tegen komen. YOEP is nauw verbonden met bij ChildPoint 
en is een praktijk voor kinder– en jeugdpsychiatrie. Daar werken 
therapeuten, (jeugd)artsen, coaches, trainers, psychiaters en 
OnderwijsZorgSpecialisten. De OnderwijsZorgSpecialisten werken in de 
praktijk met het ChildPoint Functionerings-Profiel en komen daardoor 
ook veel in contact met gebruikers. 

Ontwikkelingen FP 
ChildPoint is voortdurend bezig met het doorontwikkelen van het 
ChildPoint Functionerings-Profiel. De gebruikers zijn daarbij belangrijke 
bronnen. Hieronder noemen we een aantal recente wijzigingen die we 
hebben doorgevoerd op basis van gebruikerswensen en -feedback.  

 Stimulerende factoren: Als een item onder de 1,6 blijft qua 
zorgpunten, komt er een aankruisvakje in beeld, waarin de gebruiker 
kan aangeven of het item een stimulerende factor is. Het totaal komt 
dan onderaan het rapport, en binnenkort ook in de pdf, te staan. 
Stimulerende factoren worden vooral in het onderwijs gebruikt. Je 
geeft ermee aan wat voor de leerling op dit moment een factor is, die 
opmerkelijk positief meespeelt in de ontwikkeling. Dat kan 
bijvoorbeeld een compenserende werking hebben op factoren waar 
veel zorgen over zijn.  

 Startscherm voor eindgebruikers: als je nu al een ChildPoint 
Functionerings-Profiel hebt ingevuld, krijg je niet meer de groet, 
uitnodigende startknop, waarmee je nóg een ChildPoint 
Functionerings-Profiel gaat maken. Veel gebruikers dachten alle 
gegevens kwijt te zijn. 

 Eindscherm: als je alle drie de domeinen hebt ingevuld, ga je naar de 
rapportage. Er kwam nogal eens een bericht naar de helpdesk om te 
melden, dat ‘men klaar was’. Dat is echter niet nodig. Om aan de 
invuller aan te geven dat hij/zij klaar is, wordt nu een melding 
gegeven dat de invuller niets meer hoeft te doen. De aanvrager 
ontvangt een e-mail waarin staat dat de invuller het FP heeft 
afgerond. 

 Een duidelijke scheiding tussen verplichte en gewenste items in de 
persoonlijke en demografische gegevens: Een sterretje achter een 
item maakt duidelijk, dat dit item verplicht moet worden ingevuld 
(naam, geslacht, etc). Als deze zijn ingevuld kun je verder gaan naar 
het (dan knipperende) knopje ChildPoint Functionerings-Profielen. 
Het is dan nog wel onvolledig. Daarvoor zou de gewenste items (met 
een bolletje) aangevuld moeten hebben. Dán is het eerste deel 
compleet. Die informatie is van belang voor een behandelaar, die het 
kind of de thuissituatie niet kent. 
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 Consulting Psychiatrist  
Gebruikers van het FP vragen ons regelmatig of een 
psychiater kan meekijken naar de FP's van kinderen 
en jongeren met complexe zorgvragen. Wij bieden in 
deze gevallen de diensten van onze consulting 
psychiatrist aan. Dit is een kinder- en jeugdpsychiater 
die kan worden geraadpleegd voor advies, zonder dat 
er meteen een uitgebreid kinderpsychiatrisch 
onderzoek wordt gedaan. Vaak kan het meekijken 
naar een FP op afstand al zorgen voor meer inzicht in 
de problematiek en kan op basis daarvan een heldere 
zorgvraag worden gesteld aan een wijkteam of 
zorgaanbieder. 

Privacy convenant 
ChildPoint is sinds kort aangesloten bij het landelijke 
‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’, 
zie http://www.privacyconvenant.nl/ . 

Daarmee verplicht ChildPoint zich tot het nemen van 
strikte maatregelen om de bescherming van de 
persoonsgegevens van de in het systeem opgenomen 
cliënten te beschermen en te beveiligen. Een 
belangrijke stap in dit zich sterk digitaliserende  
tijdperk, waarbij overheid, leveranciers en afnemers 
de handen ineenslaan om te komen tot een goede 
standaard. We waren al goed bezig, met bijvoorbeeld 
een Nederlandse Server met een sterke beveiliging en 
het gescheiden opslaan van persoons gegevens en 
ingevulde profielen, maar het kan altijd beter. Het is 
een onderwerp dat de aandacht zal blijven houden. 

 

Onderzoek ter verbetering van het 
ChildPoint Functionerings-Profiel  
Naast alle 'dagelijkse' verbeteracties zijn we bezig met 
een onderzoek om het FP verder te verbeteren. 
Daarvoor zijn we op zoek naar ouders van 
basisschoolleerlingen die GGZ-behandeling krijgen. 
Deelname aan het onderzoek houdt in dat we ouders 
en/of school vragen om een FP in te vullen voor hun 
kind/leerling en daarnaast een aantal reguliere 
observatielijsten. De uitkomsten daarvan leggen we 
naast elkaar en na drie maanden wordt dit herhaald. 
Als u ouders bent of kent die mogelijk willen 
deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen 
door een mail te sturen naar 
onderzoek@childpoint.nl.    

Alvast dank voor uw medewerking! 

Daarnaast blijven wij werken aan een stabiel en snel 
platform. We monitoren de snelheid van alle pagina’s 
en verbeteren waar nodig en mogelijk de prestaties 
van het systeem. 

Toekomstige features: 
 Wij zijn bezig de teksten van de items en de 

bijbehoren toelichtingen (i-tjes) helderder te 
formuleren. 

 Daarnaast zijn wij bezig een verkorte versie te 
maken die voldoende informatie biedt, maar op 
een flink aantal items wat minder ver ‘de diepte 
ingaat’. 

Gebruikerservaring  
In het project Slim Ondersteunen van 
Samenwerkingsverband PO De Eem en YOEP, kennen 
de onderwijsondersteuners van de Eem de volgende 
waarden aan ChildPoint Functionerings-Profiel toe.  

 Beter zicht op het verschil van inzicht tussen 
school en ouders (waar zit het verschil en hoe 
komt dat?) 

 Je kunt met het FP richting geven aan handelen 
(meer zicht op waar het vandaan komt) en 
gesprekken. 

 Het helpt bij de prioritering; waar is de meeste 
winst te halen, of waar is het het meest nodig? 

 Je kunt een bewuste keuze maken over waar je 
mee aan de slag gaat. 

 Het helpt breder kijken; je wordt aan het denken 
gezet door de vragen.  

 Het inzoomen heeft ook waarde: onderscheid 
tussen vaardigheidsniveau of 
functioneringsniveau (en de verbanden tussen de 
verschillende gebieden). 
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