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Beste directies 

Onze vorige nieuwsbrief is naar ons gevoel nog maar net de deur uit of we zijn hier alweer met een 

volgend schrijven. 

We vragen graag uw medewerking voor onderstaande: 

Het IRIS-Platform 

U weet dat onze ondersteuning enkel opgestart kan worden als we de gemotiveerde verslagen of 

verslagen van de leerlingen ontvangen. Jullie mailden die tot op heden steeds door naar het zorgloket. 

Hier kwam echter op 1 oktober verandering in door het invoeren van het IRIS-Platform, de eerste stap 

naar een digitaal leerlingenpaspoort. Via dit platform kan iedere school het gemotiveerd verslag of 

verslag zien. Enkel de nieuw aangemelde leerlingen (na 1 oktober) komen erin. 

Concreet wil dit zeggen dat enkel de school/directie inzage heeft. Hij/zij kan echter andere personen 

toegangsrechten geven. Dit kan via https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Wij, coördinatoren en 

ondersteuners van NEOn+, hebben geen automatische toegang! De documenten kunnen ook niet 

gedownload worden zodat u ons ook geen kopie kan bezorgen. 

We vragen daarom dat u 

- de drie coördinatoren Geert, Ellen en Helga én  

- de ondersteuners gelinkt aan uw school 

toegangsrechten geeft tot dit IRIS-platform. Zo kunnen wij bij een nieuwe ondersteuningsaanvraag 

(die nog steeds via mail moet gebeuren) het GV of V in IRIS consulteren. 

Voor het ingeven van de toegangsrechten van de ondersteuners kan de beheerder 

- het rijksregisternummer van de ondersteuner opvragen aan de ondersteuner zelf of 

- hen toevoegen via een kaartlezer en hun identiteitskaart. 

De rijksregisternummers van de coördinatoren kan u telefonisch opvragen bij Helga Grootaert op het 

nummer 0474/80.74.34. 

Hieronder vindt u nog meer info betreffende dit IRIS-Platform en een stappenplan van hoe u 
toegangsrechten kan geven: 

- info uit de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dd. 17.09.2020 
- link naar het stappenplan om toegangsrechten te geven 

Alvast bedankt! 

Vragen? Bedenkingen? Opmerkingen?  

U kan steeds terecht bij de coördinatoren: 

• ellen.r@neonnetwerk.be of 0479/90.11.58 

• geert.vdv@neonnetwerk.be of 0473/72.62.71 

• helga.g@neonnetwerk.be of 0474/80.74.34 

https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/
https://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/geef-aan-zorgleraren-leerlingenbegeleiders-en-ondersteuners-toegang-tot-het-gemotiveerd?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transactional&newsitem=c9f3fa44-be84-4229-bdaa-8fba7fc827fc
https://iris-platform.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-gebruiker_stap_voor_stap.pdf?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=13595a112e-Klasse_schooldirect_2020_09_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-13595a112e-420494477
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