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VOORWOORD 
 

Toenemende aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren op de basisscholen leidde tot een vraag 

van scholen om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen te kunnen volgen. Scholen hebben niet 

alleen behoefte aan het signaleren, maar willen ook weten hoe ze kinderen verder kunnen helpen. Deze 

vraag heeft geleid tot het ontwikkelen van het expertsysteem ZIEN!. 

 

De goede ontvangst op scholen van ZIEN!, het expertsysteem voor het sociaal-emotionele functioneren, 

heeft ons doen besluiten de vragenlijst, het signaleringsinstrument, te onderwerpen aan de toets van 

betrouwbaarheid en validiteit. Hiermee wil Driestar Onderwijsadvies de scholen een betrouwbaar en 

valide instrument aanbieden om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen te volgen en te 

versterken.  
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1. Inleiding 
 

1.1 VOLGEN VAN HET SOCIAAL-EMOTIONEEL FUNCTIONEREN 

Scholen hechten de laatste jaren meer en meer belang aan het volgen van het sociaal-emotioneel 

functioneren van kinderen. Het volgen van alleen de cognitieve ontwikkeling geeft namelijk een te 

eenzijdig beeld van een kind. Ook de Inspectie van het Onderwijs vindt het sociaal-emotioneel 

functioneren van kinderen op de basisschool belangrijk (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Zij neemt in 

haar beoordeling mee of scholen de sociaal-emotionele competenties van kinderen volgen. Het volgen 

van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool is zowel vanuit de overheid als 

vanuit de scholen gewenst.  

Leerkrachten hebben binnen het opvoedproces de taak kinderen in hun ontwikkeling te volgen. 

Dit geldt niet alleen de kennis en vaardigheden van rekenen, taal en zaakvakken. Ze dienen ook met 

elkaar een continuüm van zorg te bieden om de sociale vaardigheden van kinderen te laten groeien en 

emotionele ondersteuning te bieden. Het schoolse leren en het sociaal-emotioneel functioneren van een 

kind beïnvloeden elkaar wederzijds (Jeninga, 2008). Een gevoel van onveiligheid bij kinderen kan het 

onderwijsleerproces negatief beïnvloeden. Ook is het heel goed mogelijk dat het een storende invloed op 

het welbevinden van kinderen heeft, wanneer ze merken dat ze niet kunnen meekomen met de leerstof. 

Leerkrachten dienen goed zicht te hebben op welke sociale vaardigheden kinderen nodig hebben en te 

weten waar een eventuele zorgbehoefte van het kind ligt. Als zij daar naar kunnen handelen, vormt dit 

de benodigde basis voor een klimaat waarbinnen het kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft op 

sociaal-emotioneel én cognitief gebied. De leraar is verantwoordelijk om een dergelijk klimaat voor 

kinderen te creëren. 

1.2 OBJECTIEF WAARNEMEN EN DE ZORGVRAAG BEGRIJPEN 

Het volgen van het sociaal-emotionele functioneren gebeurt door het observeren en analyseren van de 

sociale vaardigheden van kinderen. Door het pedagogisch handelen daarop af te stemmen kan een goed 

sociaal-emotioneel functioneren worden bevorderd. In de dagelijkse omgang nemen leerkrachten 

signalen van kinderen waar en interpreteren het gedrag vanuit hun kennis en opvattingen. Bijvoorbeeld: 

‘Felice is stil en verlegen en is vast bang voor andere kinderen’ of ‘David is een herrieschopper, omdat hij 

houdt van opstootjes’. Bij het interpreteren spelen factoren als kennis, beleving en zelfwaardering van de 

leerkracht een belangrijke rol en die factoren bepalen de mate van subjectiviteit (De Niet, 1993). 

Immers, leerkrachten verschillen als het gaat om kennis die ze hebben opgedaan, de wijze waarop ze 

zichzelf waarderen en hoe ze het kind en de situatie ervaren. Kennis en opvattingen kunnen een 

objectieve waarneming in de weg staan.  

Iedere leerkracht staat voor de twee uitdagingen: het gedrag van het kind objectief waarnemen 

en de eventuele zorgvraag die het kind middels het gedrag stelt, begrijpen om vervolgens kwalitatief 

goede sociale ondersteuning te bieden. Dit vraagt van leerkrachten om systematisch en beredeneerd te 

werk te gaan en de te nemen beslissingen expliciet te maken voorafgaand aan het handelen. Goede 

hypothesevorming en bewuste hantering hiervan, bevorderen beredeneerde beslissingen over de aard en 

de wijze van de sociaal-emotionele ondersteuning door de leerkracht.  
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1.3 ZIEN!: EXPERTSYSTEEM INCLUSIEF LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Een leerlingvolgsysteem kan leerkrachten helpen om de signalen van kinderen zo objectief mogelijk waar 

te nemen en op die manier het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen te volgen. ZIEN! is een 

expertsysteem inclusief leerlingvolgsysteem waarmee leerkrachten het sociaal-emotionele functioneren 

van kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen meten, volgen, begrijpen en ondersteunen. Het meten en 

volgen wordt gedaan met behulp van een vragenlijst. Dat is het meetinstrument. Dat ZIEN! een 

conceptueel onderbouwd, valide en betrouwbaar meetinstrument is, wordt verantwoord in dit document.  

1.4 ONTWIKKELING VAN HET INSTRUMENT 

In 2004 is de basis gelegd voor het huidige instrument. Scholen bleken behoefte te hebben aan een 

instrument dat hen hielp om te bepalen welke ondersteuningsvraag de leerling hen stelt met zijn gedrag, 

hen inzicht geeft in doelen waaraan dan met betreffende leerling aan gewerkt kan worden èn ook ideeën 

geeft over hoe je dan aan die doelen kunt werken. Na een zoektocht naar bestaande vragenlijsten die 

verder kijken dan het symptoomniveau van gedrag, werd de conclusie getrokken dat het nodig was om 

zelf iets te ontwikkelen. Er is gestart met het ontwikkelen van een begrippenkader, waarbij vragen zijn 

geformuleerd. Van meet af aan is het uitgangspunt geweest dat de vragenlijst slechts een hulpmiddel is 

bij het begrijpen en ondersteunen van een kind. De uitkomst van de vragenlijst diende zicht te geven op 

een eventuele zorgbehoefte van het kind. Daarom werden aan de uitkomsten direct indicatie-uitspraken 

en handelingssuggesties gekoppeld. Het was een uniek project, omdat er nauwelijks handelingsgerichte 

systemen waren.  

Aanvankelijk werd gewerkt met versies in Word, waarbij door middel van hyperlinks bijbehorende 

suggesties geraadpleegd konden worden. Bij de scholen bleek de grote wens te ontstaan om dit breder 

op de markt te brengen, de processen technisch te ondersteunen, de resultaten te bewaren en die te 

vergelijken. Op die manier kan het functioneren van een kind gevolgd worden over een langere periode. 

Vanuit de bestaande contacten die Driestar Educatief had met ParnasSys werden afspraken gemaakt om 

ZIEN! in het leerlingvolgsysteem te integreren als module die scholen apart kunnen aanschaffen.  

Vanaf augustus 2006 is ZIEN! te gebruiken als webbased programma. Het is een onderdeel van 

ParnasSys, maar kan ook worden aangeschaft door scholen die een ander leerlingvolgsysteem gebruiken. 

Het expertsysteem bestaat vanaf die tijd uit twee versies (voor groep 1-4 en voor groep 5-8). De 

vragenlijsten bestaan dan al uit 28 stellingen behorend bij zeven categorieën. Driestar Educatief wil aan 

de scholen een kwalitatief goed expertsysteem bieden. Het systeem, inclusief de vragenlijst, zijn daarom 

voortdurend in ontwikkeling. Hoewel gebruikers tevreden zijn over de inhoud van de vragenlijsten (ze 

herkennen in de praktijk het profiel en het helpt hen om te komen tot gerichte begeleiding), is op basis 

van factoranalyses toch nog een doorontwikkeling geweest van de formuleringen van de stellingen.  

De factoranalyse die begin 2008 werd uitgevoerd, liet in grote lijnen de gewenste structuur van 

zeven factoren zien. Om te komen tot een nog perfectere factoranalyse werd een aantal vragen die lager 

laden op een factor aangepast. Als proef of dit een optimaler resultaat zou geven, werd er speciaal voor 

deze pilot een testomgeving gemaakt, die uiterlijk leek op het reguliere systeem. Een aantal leerkrachten 

werd begin 2009 gevraagd deze versie van de vragenlijst in te willen vullen. Van zo’n 150 leerlingen zijn 

de gegevens op die manier verzameld. Helaas liet het resultaat de gewenste structuur minder duidelijk 

zien dan dat bij de eerste factoranalyse. Het bleek niet te achterhalen wat er precies was gebeurd. Een 

reden daarvoor leek te zijn, dat er voorafgaand aan de tweede factoranalyse teveel stellingen waren 

aangepast. Daarnaast leek het relatief kleine aantal ingevulde vragenlijsten een rol te spelen. In bijlage 3 

staan de stellingen en factoranalyses van deze twee pogingen weergegeven.  
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Vervolgens is er in het voorjaar van 2009 voor gekozen om de vragenlijst van 2008  (de één na 

laatste versie) in beperkte mate aan te passen in het reguliere systeem waar alle gebruikers de 

vragenlijsten invullen. Daarna konden er in korte tijd veel data verzameld worden. In juni 2009 is 

vervolgens voor het eerst een factoranalyse gedaan per versie van ZIEN!. De factoranalyse van de versie 

van groep 5-8 was bevredigend. Slechts drie stellingen laadden hoger op een andere factor dan bedoeld. 

De lading op de bedoelde factor was nog wel minstens 0,3. De factoranalyse van groep 1-4 gaf iets meer 

afwijkingen, maar er was wel een patroon zichtbaar. Wat vooral opviel, was dat Sociaal initiatief en 

Sociale autonomie in deze versie niet onderscheidend waren.  

In de zomervakantie van 2009 is de laatste inhoudelijke aanpassing geweest. Er is vooral 

gekeken naar de stellingen van Sociaal initiatief en Sociale autonomie, die in de factoranalyse van groep 

1-4 alle hoog laadden op één factor. Het onderscheidene van de twee factoren wordt geprobeerd meer 

tot uitdrukking te brengen: bij Sociaal initiatief gaat het vooral om het zoeken en maken van contact. Bij 

Sociale autonomie gaat het meer om een actie die een persoonlijk karakter heeft, de eigenheid van een 

kind blijkt dan.  

De drie stellingen die bij de versie van groep 5-8 niet pasten in een correct beeld, zijn verwijderd 

en vervangen door andere stellingen. De toelichtingen bij de stellingen werden ook kritisch doorgenomen 

en aangepast: er werd gekeken of de teksten consistent waren in opbouw en er werd een onderscheid 

gemaakt tussen een toelichting en mogelijke signalen op gedragsniveau.  

In december 2009 is de definitieve factoranalyse gedaan en is de normering vastgesteld, op basis 

van de ingevulde vragenlijsten van september tot december 2009. Sinds december 2009 is er nog veel 

aangevuld in het expertsysteem, bijvoorbeeld bij de handelingssuggesties en in de formuleringen van 

indicatie-uitspraken. De vragenlijst zal nu echter niet meer worden aangepast, tenzij de behoefte er komt 

om ook een nieuw statistisch onderzoek te doen. 

1.5 OPBOUW VERANTWOORDING 

In deze verantwoording wordt in hoofdstuk 2 de doelgroep en meetpretentie van ZIEN! toegelicht. ZIEN! 

gaat uit van vijf sociale vaardigheden (effectvariabelen) en twee graadmeters (procesvariabelen) die 

dekkend zijn voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de 

basisschool. Hoofdstuk 3 handelt over dit begrippenkader dat aansluit op de onderwijspraktijk en het 

onderliggend theoretisch construct. Aan het eind van het hoofdstuk wordt beschreven hoe de theorie leidt 

tot de zeven ZIEN!-begrippen. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 hoe de vijf vaardigheden en twee 

graadmeters zijn geoperationaliseerd in het instrument. Hoofdstuk 5 licht het normeringsonderzoek toe 

en in hoofdstuk 6 en 7 wordt op basis van diverse analyses aangetoond dat ZIEN! een betrouwbaar en 

valide instrument is.  

Als bijlagen zijn de lijst met de stellingen van ZIEN! en een verklarende woordenlijst opgenomen 

(bijlage 1 en bijlage 2). Daarna volgen de factoranalyses die gebruikt zijn in de ontwikkeling van het 

instrument, waarnaar werd verwezen in paragraaf 1.4 (bijlage 3). Voor iedere ZIEN!-vaardigheid wordt 

de uitkomst van het normeringsonderzoek gedetailleerd op percentielniveau weergegeven (bijlage 4). De 

instructies die gebruikt zijn bij het betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek zijn als bijlage toegevoegd 

(bijlage 5). Tenslotte zijn ook de tabellen met aanvullende gegevens (zoals demografische) bij hoofdstuk 

5 t/m 7 als bijlage toegevoegd aan deze verantwoording (bijlage 6).  
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2. UITGANGSPUNTEN VAN ZIEN! 
Dit hoofdstuk handelt over de uitgangspunten van ZIEN!. ZIEN! bevat een leerlingvolgsysteem. Dat 

ZIEN! in zijn totaliteit een expertsysteem is, wordt uitgelegd paragraaf 2.1. De vraag waarom het nodig 

was ZIEN! te ontwikkelen wordt beantwoord en de meerwaarde van het systeem komt aan bod.  

2.1 GEBRUIKSDOEL  

ZIEN! is een webbased leerlingvolg- en expertsysteem gericht op het sociaal-emotioneel functioneren van 

kinderen op de basisschool. Van Hekken en Kievit (2002) geven aan dat het sociaal functioneren bestaat 

uit gedragingen, ideeën en gevoelens die betrekking hebben op andere mensen. Hierbij gaat het niet 

alleen om sociaal gedrag, maar ook om communicatie, relaties, sociale cognities en emotionele reacties. 

In ZIEN! wordt het sociaal functioneren in kaart gebracht door vijf vaardigheden van sociaal gedrag te 

meten, die aangeven in welke mate er sprake is van pro-sociaal gedrag. Hierbij wordt pro-sociaal gedrag 

gezien als gedrag dat geplaatst kan worden op het uiteinde van sociaal competent gedrag (aan het 

andere einde staat anti-sociaal gedrag). Onder pro-sociaal gedrag valt een hele reeks gedragingen. 

Enkele belangrijke gedragingen zijn: helpen, samenwerken, samen delen, zorg geven, troosten, begrip 

tonen en geruststellen (Van der Ploeg, 2011; Van Beemen, 1995).  

Het emotioneel functioneren wordt bepaald door het welbevinden en de betrokkenheid van 

kinderen waar te nemen. Welbevinden en betrokkenheid zijn namelijk de twee cruciale procesvariabelen 

voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool (Laevers, 1995; Laevers, Heylen & Daniels, 2004; 

Laevers & Depondt, 2008), die binnen ZIEN! graadmeters worden genoemd. In hoofdstuk 3 en 4 worden 

de zeven ZIEN!-begrippen uitgebreid toegelicht. 

Het systeem bestaat uit een vragenlijst met 28 vragen waarbij elk van de vijf sociale 

vaardigheden en de twee graadmeters met vier vragen onderzocht wordt. Door het invullen van de 

digitale vragenlijst brengt een leerkracht voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in kaart in hoeverre 

ieder kind over sociale vaardigheden beschikt en in welke mate er sprake is van betrokkenheid en 

welbevinden. Er zijn twee verschillende versies, een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. 

Daarin wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind; de werkvormen, activiteiten en 

formuleringen zijn toegespitst op de leeftijd. In de vragenlijst voor groep 5 t/m 8 wordt bij de stellingen 

van betrokkenheid gekeken naar het gedrag bij de kernvakken maar bij groep 1 t/m 4 gaat het hier over 

het gedrag tijdens het totale activiteitenaanbod. Daarnaast zijn er in de formuleringen van de 

toelichtingen bij de stellingen enkele verschillen, zoals voorbeelden van aardige opmerkingen die 

kinderen naar elkaar kunnen maken (stelling 27) of voorbeelden van situaties waarin blijkt of een kind 

zelf keuzes kan maken (stelling 18). Vanwege dit verschil in stellingen en toelichtingen worden ook twee 

normgroepen onderscheiden, de normen bij groep 1 t/m 4 verschillen van die van groep 5 t/m 8. 

Uiteindelijk worden er vier normgroepen gehanteerd, omdat er in de normering ook nog onderscheid 

wordt gemaakt tussen jongens en meisjes.  

De test is bedoeld voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van 

kinderen. De handelingssuggesties die eraan gekoppeld zijn, bevorderen het ondersteunen van het 

sociaal-emotioneel functioneren. De leerkracht kan op basis van de uitslag van de test op individueel 

niveau een beredeneerde beslissing nemen over de aard en de wijze van de sociaal-emotionele 

ondersteuning om het functioneren te optimaliseren. Tevens kan de leerkracht gebruik maken van de 



 

Pagina | 12   Verantwoording ZIEN!  

sterk ontwikkelde kanten die het kind heeft. ZIEN! helpt de leerkracht hierbij door naar aanleiding van de 

uitslag ondersteunende uitspraken te formuleren, die binnen ZIEN! indicatie-uitspraken worden genoemd. 

Op basis van die uitkomsten kan een leerkracht goed zicht krijgen op eventuele zorgbehoeften van een 

kind. Vervolgens kan hij daar zijn handelen op afstemmen. ZIEN! biedt hiervoor concrete handvatten 

door het aanbieden van handelingssuggesties.  

2.2 WAAROM IS ZIEN! ONTWIKKELD?  

Ieder kind staat gedurende zijn leven voor bepaalde ontwikkelingsopgaven (Jeninga, 2008). Het 

doorlopen van de ontwikkelingsopgaven is de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zoals in hoofdstuk 3 

verder wordt uitgewerkt, geldt er voor de basisschoolleeftijd naast de ontwikkelingsopgave van 

schoolprestaties ook de ontwikkelingsopgave van het kunnen omgaan met leeftijdsgenoten. Het is van 

belang om te weten of kinderen de vaardigheden hebben om die ontwikkelingsopgave te volbrengen. 

Deze vaardigheden zijn gedurende de hele basisschoolleeftijd hetzelfde (zie hoofdstuk 4), maar de 

situaties waarin het kind de vaardigheden moet laten zien worden wel complexer naarmate het kind 

ouder wordt. 

Veel testen voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren richten zich juist 

op de persoonlijkheid of op de ontwikkelingsopgaven zelf. Volgsystemen voor sociaal-emotioneel 

functioneren brengen veelal in kaart of kinderen problemen hebben op verschillende 

ontwikkelingsgebieden, zoals conflicthantering, omgaan met emoties, samenwerken, enzovoort. ZIEN! 

brengt juist de factoren in kaart die als voorwaardelijk beschouwd kunnen worden voor het leren van 

kinderen en voor de mate waarin de sociale ontwikkeltaken worden volbracht die horen bij de 

ontwikkelingsopgave van het kunnen omgaan met leeftijdsgenoten.  

In de zoektocht naar een goed begrippenkader vormden de begrippen sensitiviteit en 

responsiviteit de basis voor de ontwikkeling van ZIEN!. Deze begrippen geven invulling aan de sociale 

ondersteuning die een kind nodig heeft, zoals dat wordt gezien binnen de interactionele benadering (Van 

Lier, Hoeben & Van Lieshout, 1993). In hoofdstuk 3 wordt dit constructidee verantwoord.  

Een belangrijke drijfveer om ZIEN! te ontwikkelen is het willen aanreiken van een begrippenkader 

dat nauw gerelateerd is aan de sociaal-emotionele ontwikkelingsopgave waarvoor kinderen in de 

basisschoolleeftijd gesteld staan. Deze drijfveer heeft geleid tot de volgende uitgangspunten bij het 

ontwikkelen van ZIEN!. ZIEN! wil: 

1. Leerkrachten helpen in het ontwikkelen van een sensitieve houding ten aanzien van te 

beïnvloeden factoren. 

2. Leerkrachten in staat stellen waargenomen gedrag te koppelen aan een begrippenkader, 

waardoor binnen de school een gemeenschappelijk taalveld ontstaat in het spreken over 

zorgvragend gedrag voor zover dit binnen de invloedssfeer van de leerkracht valt. 

3. Leerkrachten ondersteunen in het proces van hypothesevorming zodat zij in staat zijn om tot een 

beredeneerd aanbod te komen. 

4. Bijdragen aan vergroting van een handelingsgerichte attitude en aan vergroting van het 

handelingsrepertoire van leerkrachten.  

2.3 MEERWAARDE VAN ZIEN! 

ZIEN! ondersteunt leerkrachten in het handelingsgericht werken, het denken in mogelijkheden en het 

denken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Dit sluit aan op de huidige trend van 

handelingsgericht werken, een manier van werken die passend onderwijs voor kinderen mogelijk maakt 
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(Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2010). Handelingsgericht werken stelt een systematische en 

transparante manier van werken voor, samengevat in een cyclisch proces van voortdurend waarnemen, 

begrijpen, plannen en realiseren. In figuur 2.1 wordt dit cyclische proces gevisualiseerd. 

 

Figuur 2.1. Cyclisch proces van handelingsgericht werken (Pameijer et al., 2010). 

 

ZIEN! is in staat een belangrijke rol te vervullen binnen de cyclus van handelingsgericht werken. In figuur 

2.2 wordt een cirkel getoond die een vereenvoudigde uitwerking is van het schema in figuur 2.1. Deze 

cirkel is gemaakt ter ondersteuning van het cyclisch proces van ZIEN!. Alle stappen in de cirkel kunnen 

worden doorlopen door de leerkracht. Onder figuur 2.2 wordt iedere stap nader omschreven in tabel 2.1.  

 

 

 

 

Figuur 2.2. Proces binnen ZIEN!. 
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Tabel 2.1. Stappen in het cyclisch proces van ZIEN! nader omschreven. 

 

Stap in het cyclisch 

proces van ZIEN! 

Activiteiten 

1. Waarnemen 

 

De leerkracht observeert en vult vervolgens de vragenlijst in.  

 

2. Begrijpen 

 

Na het invullen van de vragenlijst wordt een leerlingprofiel gegenereerd in het 

programma. Indien van toepassing verschijnen een of meer indicatie-

uitspraken. De leerkracht interpreteert het profiel en gaat eventueel erover in 

gesprek met het kind en de ouders. Indien nodig en van toepassing doorloopt 

de leerkracht ook nog de volgende stappen.  

 

3. Wegen 

 

De leerkracht selecteert welke indicatie-uitspraak het meest relevant lijkt om 

op in te steken. Vervolgens kiest de leerkracht een handelingsdoel bij de 

betreffende uitspraak. 

 

4. Plannen 

 

De leerkracht maakt een handelingsplan op basis van de toelichting van het 

gekozen doel. Hierbij kan de leerkracht de handelingssuggesties van ZIEN! als 

inspiratiebron gebruiken.  

 

5. Handelen 

 

Leerkracht voert samen met het kind het handelingsplan uit. De leerkracht 

kan hierbij nog steeds de handelingssuggesties in ZIEN! gebruiken als 

inspiratiebron.  

 

6. Evalueren 

 

Leerkracht evalueert of de aanpak het kind heeft geholpen. Hiertoe kan de 

leerkracht nogmaals ZIEN! invullen.  

 

 

De meerwaarde van ZIEN! blijkt ook uit mate van ondersteuning die het biedt aan leerkrachten bij de 

volgende onderdelen van het proces. 

a. Objectief observeren  

Leerkrachten leren door het kennen van de zeven begrippen (Welbevinden en Betrokkenheid en de vijf 

sociale vaardigheden, zie hoofdstuk 3) en door het gebruiken van de stellingen en toelichtingen in de 

vragenlijst gerichter kijken naar kinderen. Ze worden sensitiever voor signalen die kinderen uitzenden als 

ze regelmatig door de ZIEN!-bril naar kinderen kijken.  

b. Komen tot handelen 

Het volgen van het sociaal-emotioneel functioneren is zinvol als het ten dienste staat van het goed 

afstemmen van de ondersteuning door de leerkracht op de eventuele zorgbehoeften van kinderen. Het 

handelen is dan ook onlosmakelijk verbonden aan het volgen. De handelingssuggesties zijn daarom direct 

gekoppeld aan signalen die de leerkracht heeft waargenomen. 

c. Monitoren van pedagogisch klimaat 
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Leerkrachten, ib'ers en directies krijgen duidelijke en concrete informatie over het pedagogisch klimaat in 

de klas en de mate van afstemming van de leerkracht op de zorgvragen in de groep. Indien nodig kan in 

gesprekken met een leerkracht worden nagegaan welke ondersteuning een leerkracht nodig heeft om aan 

de zorgvragen van kinderen beter tegemoet te komen.  

d. Informatieoverdracht  

De observatiegegevens van ZIEN! en eventuele handelingsplannen geven een breed beeld van het kind. 

Collega's (intern) en hulpverleners (extern) kunnen daardoor eenvoudiger en sneller informatie 

verzamelen en hypothesen formuleren. Informatie wordt langere tijd bewaard en is snel en overzichtelijk 

toegankelijk.  

e. Afstemming met ouders 

In gesprekken met ouders geven de ZIEN!-begrippen inzicht en een kader. De ouders worden gezien als 

ervaringsdeskundigen die een grote rol kunnen vervullen bij het begrijpen van het kind. ZIEN! bevat 

bovendien specifieke handelingssuggesties voor de thuissituatie. 

f. Gesprek met het kind 

Afstemming met het kind is essentieel. Bij voorkeur betrekt de leerkracht het kind bij het opstellen en 

uitvoeren van een handelingsplan. In de handelingssuggesties wordt vaak beschreven hoe dit concreet 

kan plaats vinden.  

2.4 SAMENVATTING  

In dit hoofdstuk kwam aan bod wat het doel van de vragenlijst binnen ZIEN! is, namelijk het volgen van 

het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in het basisonderwijs. Het sociaal-emotioneel 

functioneren wordt in kaart gebracht door te observeren in welke mate een kind de vaardigheden laat 

zien die nodig zijn om de ontwikkelingsopgave ‘omgaan met leeftijdgenoten’ te volbrengen. Deze 

vaardigheden zijn van 4 tot en met 12 jaar hetzelfde, maar de situaties waarin het kind de vaardigheden 

moet laten zien worden wel complexer naarmate het kind ouder wordt. 

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst in ZIEN! krijgt de leerkracht inzicht in de eventuele 

zorgbehoefte van de kinderen in zijn groep. ZIEN! brengt de aanwezigheid van voorwaardelijke factoren 

van sociale vaardigheden in kaart en sluit aan bij handelingsgericht werken, waarbij gerichte 

ondersteuning aan leerkrachten geboden wordt in de vorm van handelingssuggesties. In het volgende 

hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie waarop ZIEN! gebaseerd is en op hoe het expertsysteem tot 

stand is gekomen.  
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3. THEORETISCHE ACHTERGROND 
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van ZIEN!. Aangegeven wordt waaruit het theoretisch construct 

bestaat en hoe dit tot stand gekomen is. Uitgangspunt daarbij is een beschrijving van de pedagogische 

situatie met verschillende aspecten waar ZIEN! zich op richt. 

3.1 ZIEN! IN SCHEMA 

Figuur 3.1 geeft een schematische weergave van het theoretische concept van ZIEN!. De rode 

stippellijnen geven aan waar ZIEN! zich op richt. Dit model is gebaseerd op het model van Laevers 

(1995; Laevers et al., 2004; Laevers & Depondt, 2008). In paragraaf 3.2 wordt het model van Laevers 

toegelicht en wordt beschreven hoe ZIEN! hierop gebaseerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school staat voor de taak om kinderen toe te rusten op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Op 

beide gebieden streeft de school doelen of resultaten na (zie onderdeel ‘effect’ uit het schema in figuur 

3.1). Het gaat erom dat kinderen op sociaal en emotioneel gebied voldoende bagage meekrijgen om zich 

in de periode na de basisschool goed verder te kunnen ontwikkelen. Om de doelen te kunnen bereiken is 

er een bepaalde aanpak nodig. In zijn aanpak richt de leerkracht zich erop dat sociaal-emotioneel 

functioneren van kinderen optimaal is en blijft en dat de mogelijkheden van de kinderen op dit punt 

worden aangeboord (zie onderdeel ‘aanpak’ in het schema). Het gaat daarbij om middelen en principes 

die door de leerkracht gehanteerd worden. Tussen ‘aanpak’ en ‘effect’ speelt het onderwijsleerproces zich 

af (zie onderdeel ‘onderwijsleerproces’ in figuur 3.1). Binnen dit onderwijsleerproces is er een gerichtheid 

om gestelde doelen te behalen (zoals het bevorderen van een goed sociaal-emotioneel functioneren) en 

hanteert de leerkracht bepaalde aanpakken. 

Figuur 3.1. Schematische weergave van het concept van ZIEN!. 
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3.1.1 PROCES- EN EFFECTVARIABELEN 

ZIEN! brengt de pedagogische situatie in kaart door het meten van 

proces- en effectvariabelen. Het richt zich daarbij specifiek op 

aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren. Betreffende de 

procesvariabelen is sprake van twee aspecten, namelijk welbevinden 

en betrokkenheid. Binnen ZIEN! wordt het onderwijsleerproces 

gevolgd door het kind te observeren terwijl het bezig is en te 

observeren hoe het reageert op het aanbod. Door middel van 

stellingen worden de aspecten welbevinden en betrokkenheid 

bevraagd. Wat betreft de effectvariabelen wordt het sociaal-emotioneel functioneren aan de hand van vijf 

sociale vaardigheden binnen ZIEN! in kaart gebracht, namelijk: Sociaal initiatief (SI), Sociale flexibiliteit 

(SF), Sociale autonomie (SA), Impulsbeheersing (IB) en Inlevingsvermogen (IL). Zo meet ZIEN! dus 

aspecten van het onderwijsleerproces (namelijk welbevinden en betrokkenheid) én aspecten van het 

sociaal-emotioneel functioneren (namelijk de vijf sociale vaardigheden of effectvariabelen). 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de effectvariabelen binnen ZIEN! alleen op een indirecte 

manier ontwikkeling in kaart brengen. Het effect dat wordt geobserveerd, bestaat namelijk uit in 

hoeverre het kind de vijf sociale vaardigheden (nog steeds) laat zien in sociale situaties die steeds 

complexer worden naarmate het kind ouder wordt.  Een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 

dus zichtbaar in een maximale score op de vijf effectvariabelen, op elk van de meetmomenten. Dit kan 

alleen van toepassing zijn als de aanpak goed blijft aansluiten op de behoeften van een kind. Wat ook 

zichtbaar is in een hoge score op Welbevinden en Betrokkenheid, die vaak directer te beïnvloeden zijn 

dan de effectvariabelen.  

3.1.2 AANPAK 

ZIEN! ondersteunt ook in de fase van de aanpak. De aanpak is gericht op de beïnvloeding van de proces- 

en de effectvariabelen. Anders gezegd: ZIEN! ondersteunt gerichte beïnvloeding van welbevinden en 

betrokkenheid en de sociale vaardigheden. Zo geeft ZIEN! handelingssuggesties om welbevinden en 

betrokkenheid van een kind of groep te bevorderen. Het leerkrachthandelen is binnen het 

onderwijsleerproces een cruciale factor. De leerkracht heeft als taak om een goed pedagogisch klimaat te 

creëren, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de psychologische basisbehoeften die elk kind of elke 

groep kinderen heeft, namelijk de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Tevens geeft ZIEN! 

indien nodig handvatten aan de leerkracht voor het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren 

van het kind.  

3.2 VOORTGEBORDUURD OP HET MODEL VAN LAEVERS 

Bij de totstandkoming van het instrument ZIEN! is gebruik gemaakt van bestaande theorie over het 

sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Het schema van Laevers (zie paragraaf 3.1) vormt de 

context waarbinnen ZIEN! opereert.  

3.2.1 MODEL VAN LAEVERS TOEGELICHT 

De kwaliteit van onderwijs, zo stellen Laevers, Peeters en Vanwijnsberghen (1994), kan vanuit drie 

invalshoeken onderzocht worden: 

1. de aanpak van de leerkracht (middelen en principes om de gestelde doelen te bereiken); 

2. het proces; 

Procesvariabelen 

1. Welbevinden  

2. Betrokkenheid 
 

Effectvariabelen 

1. Sociaal initiatief (SI) 

2. Sociale flexibiliteit (SF) 

3. Sociale autonomie (SA) 

4. Impulsbeheersing (IB) 

5. Inlevingsvermogen (IL) 
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3. het effect (doelen en resultaten). 

Figuur 3.2 toont deze drie invalshoeken.  

 

 

 

 

 

Figuur 3.2. Drie invalshoeken om naar het onderwijs te kijken. 

 

Dit model vraagt om een toelichting. Als eerste een toelichting op de invalshoek ‘effect’. Deze invalshoek 

betreft het kijken naar effecten van de aanpak. Dit doet de school door het cognitief en sociaal-

emotioneel functioneren te volgen en toetsen af te nemen. Tijdens een toetsmoment brengt de leerkracht 

in kaart of de aanpak het gewenste effect heeft op de kinderen: men onderzoekt of kinderen sociaal 

vaardig zijn, of ze initiatief kunnen nemen bijvoorbeeld.  

De tweede invalshoek betreft het proces. Dat is datgene wat zich in het kind afspeelt. Het in 

kaart brengen van het proces betreft het volgen van het onderwijsleerproces door te observeren waar het 

kind mee bezig is en hoe het reageert op het aanbod. In welke mate slaagt de klas- en schoolomgeving 

erin om een klimaat te creëren waarin elk kind zich thuis voelt, is de vraag die wordt gesteld bij het 

peilen van het welbevinden. Met welbevinden wordt het zich thuis voelen bedoeld, het zichzelf kunnen 

zijn en het zich emotioneel veilig voelen (Laevers, Leijnen & Veulemans, 1993). Dit alles uit zich in 

spontaniteit, vitaliteit en innerlijke rust. Een hoge score van ‘welbevinden’ volstaat echter niet om van 

‘kwaliteit’ te spreken. Het zich thuis voelen is immers nog geen garantie voor ontwikkeling. Een 

procesindicator voor de mate waarin zich in kinderen ontwikkeling voltrekt, is de betrokkenheid van het 

kind. Dat wordt geobserveerd door bijvoorbeeld te kijken naar hoe intensief het kind speelt. De wijze 

waarop het kind bezig is en reageert, wordt gezien als signaal hoe het kind zich ontwikkelt en hoe het 

zich voelt.  

Welbevinden en betrokkenheid worden door Laevers e.a. (1993) de ‘procesvariabelen’ genoemd. 

Het Leuvense vernieuwingsproject Ervaringsgericht Onderwijs heeft deze procesvariabelen onder de 

aandacht gebracht. Om tijdig te weten of een aanpak werkt en of het kind zich voldoende ontwikkelt, 

concentreert de leerkracht zich op het proces. De leerkracht let erop wat er zich binnen de 

onderwijsleersituatie bij de kinderen afspeelt als gevolg van de gecreëerde pedagogische condities. Men 

weet dus, door tijdens het proces goed waar te nemen, of de school goed onderwijs verstrekt (Laevers, 

1995; Laevers et al., 2004; Laevers & Depondt 2008).  

Een derde invalshoek waar vanuit men naar de onderwijsleersituatie kan kijken betreft de 

invalshoek aanpak. De kenmerken van de aanpak: een rijke klasomgeving met veel leermiddelen, een 

gevarieerd activiteitenaanbod, motivatie, empathie van de leerkracht, kunnen in kaart worden gebracht 

door in de klas zorgvuldig te observeren wat de leerkracht doet. Verondersteld wordt dat deze 

kenmerken direct van invloed zijn op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind (Laevers et al., 

1993; Laevers, 1995; Laevers & Depondt, 2008). Dit worden de ‘aanpakvariabelen’ genoemd. Het 

uitsluitend meten van kenmerken in de aanpak geeft echter nog geen garantie dat een kind zich prettig 

voelt en dat de ontwikkeling naar wens verloopt. Het is namelijk best denkbaar dat de aanpak geen effect 

heeft, omdat het onvoldoende aangepast is aan het niveau van de kinderen (Laevers, 1995).  
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Proces Effect 
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Resultaten 

Welbevinden Betrokkenheid 
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3.2.2 ZIEN! IN RELATIE TOT HET MODEL VAN LAEVERS 

ZIEN! brengt de pedagogische situatie in kaart op grond van het model van Laevers en doet dit vanuit 

twee invalshoeken, te weten ‘effect’ en ‘proces’. ZIEN! brengt dus twee van de drie door Laevers et al. 

(1993) genoemde invalshoeken van de pedagogische situatie in kaart, namelijk de effectvariabelen 

(vijf sociale vaardigheden) en procesvariabelen (betrokkenheid en welbevinden). Het instrument ZIEN! 

meet de invalshoek aanpak niet. ZIEN! ondersteunt op dit punt de leerkracht door uitspraken van 

zorgindicaties en leerkrachtsuggesties te geven (zie hiervoor de gebruikshandleiding). 

Wat betreft het effect, doel of resultaat wordt het sociaal-emotioneel functioneren binnen ZIEN! 

aan de hand van vijf vaardigheden gevolgd. Dit betreft de vaardigheden Sociaal initiatief, Sociale 

flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. De theoretische achtergrond 

van deze vaardigheden wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

De kwaliteit van het onderwijsleerproces is het tweede dat ZIEN! in kaart brengt. Het instrument 

ZIEN! volgt dit door te observeren waar het kind mee bezig is en hoe het reageert op de aanpak. Door 

middel van acht vragen worden Welbevinden en Betrokkenheid gemeten. Indien een score 

benedengemiddeld of laag is (in het oranje of rode gebied) dan wordt doorgevraagd naar zelfvertrouwen 

of vertrouwen in de ander en naar motivatie en competentie van het betreffende kind (zie hiervoor de 

gebruikshandleiding).  

In navolging van Laevers (1995; Laevers & Depondt, 2008) neemt ZIEN! ‘betrokkenheid’ en 

‘welbevinden’ als procesvariabelen om te meten wat zich in de kinderen afspeelt als gevolg van de 

aanpak en sociale ondersteuning van de leerkracht. Deze procesvariabelen geven weer of het kind 

voldoende betrokken is en zich welbevindt tijdens het onderwijsleerproces (dus tussen de aanpak en het 

effect). Optimale betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden voor een kind om zich te kunnen 

ontwikkelen. Betrokkenheid en welbevinden kunnen daarom gezien worden als graadmeters. Als blijkt 

dat betrokkenheid en welbevinden onvoldoende zijn, indiceert ZIEN! een zorgbehoefte bij het kind. Dit 

betekent dat het kind extra ondersteuning van de leerkracht vraagt om zich competent en gemotiveerd 

te voelen voor een taak waardoor het meer betrokken zal raken op de activiteit. Extra ondersteuning 

door de leerkracht heeft tevens als doel om meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander te krijgen.  

Het bovenstaande kan samengevat worden in het volgende schema, zie figuur 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgt een beschrijving van de binnen ZIEN! toegevoegde cel (relatie, competentie en autonomie) 

aan het schema van Laevers en de wederzijdse beïnvloeding van aanpak, proces en effect.  
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Figuur 3.3. Relatie, competentie en autonomie toegevoegd aan het model van Laevers. 
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Het belang dat vanuit de interactionele benadering (zie voor een beschrijving hiervan paragraaf 

3.4) gehecht wordt aan interacties tussen het kind en zijn omgeving is terug te zien in de pijlen tussen 

aanpak, proces en effect, die wederkerigheid uitdrukken. De mate waarin een kind betrokken is of zich 

welbevindt of de mate waarin een kind sociaal vaardig is, heeft zijn weerslag op de leerkracht en 

daarmee op zijn aanpak. 

In het door Laevers beschreven onderdeel ‘proces’ speelt motivatie een grote rol. Deze motivatie 

komt voort uit een gezonde nieuwsgierigheid en exploratiedrang (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). Het 

gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen, hangt nauw samen met de vervulling van de psychologische 

basisbehoeften die ieder mens heeft, vandaar dat deze zijn opgenomen in het model. Drie basisbehoeften 

worden onderscheiden, namelijk relatie, competentie en autonomie. De vervulling van deze 

basisbehoeften is voorwaardelijk voor intrinsieke motivatie, het ervaren van welzijn, psychologische groei 

en vitaliteit (Stevens, 1997; Evelein, Korthagen & Brekelmans, 2008; Deci & Ryan, 2000).  

Genoemde psychologische basisbehoeften zijn bij ieder kind permanent aanwezig. Leerkrachten 

kunnen binnen de pedagogische situatie tegemoet komen aan de psychologische basisbehoeften door een 

warme en ondersteunende relatie te bieden. Ze laten een kind ervaren dat het zelf iets kan en geven 

ruimte aan eigenheid en zelfstandigheid. Daardoor wordt het kind gemotiveerd om zich te ontwikkelen. 

Wanneer het kind de relatie onvoldoende warm en ondersteunend ervaart, zal dit het proces en dus de 

ontwikkeling negatief beïnvloeden. Het kind ervaart dan onvoldoende steun vanuit de omgeving en 

vertrouwt minder op zichzelf en op de ander. De taak van de leerkracht is om signalen van een lager 

welbevinden goed waar te nemen. Zo geldt ook dat de intrinsieke motivatie afneemt als onvoldoende 

voldaan wordt aan de behoefte van het kind om zich competent te voelen (Stevens, 1997). Dit kan ook 

waargenomen worden in de mate van betrokkenheid van het kind (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). 

3.2.3 VERTROUWEN ALS BASIS VOOR WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID 

Op grond van ervaringen die het kind heeft opgedaan in interactie met zijn omgeving bouwt het ideeën, 

opvattingen en verwachtingen op over hoe hij en zijn omgeving met elkaar omgaan. Hieruit creëert een 

kind een beeld van zichzelf, het zelfbeeld. In het oplossen van sociale taken ontdekt het kind wat hij wel 

en niet goed kan, wat hem goed afgaat en waarmee hij moeite heeft. Al doende krijgt hij steeds meer 

informatie over zijn (sociale) competenties. Op basis van deze ervaringen heeft hij verwachtingen over 

de eigen effectiviteit opgebouwd. Bijvoorbeeld de verwachting ‘het lukt me vast wel’ versus de 

verwachting ‘ik kan het toch niet’. In dit verband wordt gesproken over het zelfvertrouwen van het kind 

(Hoeben, 1993). Zelfvertrouwen is één van de twee aspecten van het welbevinden van het kind 

(Hoeben, 1993).  

Het tweede aspect van welbevinden, namelijk vertrouwen in de ander, ontleent een kind aan 

het gedrag van de ander. Het leert en ervaart wat hij aan de personen uit zijn omgeving heeft en of hij 

wel of geen ondersteuning kan verwachten. Het kind bouwt dus tevens verwachtingen op over de 

beschikbaarheid van anderen voor ondersteuning: ‘anderen zullen en willen mij helpen, ik ben de moeite 

waard’ versus ‘ik moet het altijd doen, ik deug niet, iedereen is tegen mij, ik heb anderen niet meer 

nodig.’ Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander zijn de twee benen waarop het kind zich staande houdt 

(Hoeben, 1993; Riksen-Walraven, 1989).  

Stevens (1997) beschrijft op dit punt dat de kwaliteit van ontwikkeling en leren mede wordt 

bepaald door zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander als emotionele grondervaring. Leren zonder 

(zelf)vertrouwen mist motivationele kracht en dooft vanzelf uit, omdat aandacht en concentratie 

verdwijnt. Leren met (zelf)vertrouwen, zo schrijft hij, drijft zichzelf juist aan en bevestigt zichzelf met zijn 
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resultaten. Zelfvertrouwen zorgt voor betrokkenheid op de taken die het kind moet doen. Een kind toont 

dan een hoge mate van aandacht en concentratie tijdens het uitvoeren van taken. Als gevolg daarvan zal 

het kind hogere en betere (leer)resultaten behalen en wordt de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Zo 

is te zien dat het richten op het onderwijsleerproces, op betrokkenheid en welbevinden, het effect 

beïnvloedt. 

3.3 DE INTERACTIONELE BENADERING 

In de theorie over de pedagogische situatie blijkt dat opvoeden en ontwikkelen een interactioneel proces 

is tussen het kind en de omgeving. Paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 handelen daarover en paragraaf 3.3.3 

beschrijft welke implicaties dit heeft gehad voor de ontwikkeling van ZIEN!. 

3.3.1 INTERACTIE 

Het vormgeven van de aanpak, de wijze waarop gedrag van kinderen beïnvloed kan worden, is 

gebaseerd op de interactionele benadering. Bij het ontstaan, voorkomen, signaleren en behandelen 

van probleemgedrag speelt interactie namelijk een belangrijke rol. Het gaat dan om de interactie tussen 

het kind enerzijds, en belangrijke anderen, zoals opvoeders en leeftijdgenoten, anderzijds. Binnen deze 

interactionele benadering speelt de ondersteunende interactie tussen volwassene en kind een belangrijke 

rol bij het tot stand komen van een positieve of gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling (Jeninga, 

2008). Interactie en ontwikkeling blijken dus samen te gaan. 

3.3.2 SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 

Wat is de sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe verloopt deze ontwikkeling? Vanaf het vroegste begin 

van zijn leven gaat een mens relaties met anderen aan. De relaties met andere mensen, de kwaliteit van 

deze relaties, de mate waarin deze relaties als prettig worden ervaren, de gevoelens en gedachten die 

deze relaties oproepen, de manier waarop we met anderen omgaan en hoe we ons daarbij voelen, is 

grofweg het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociaal-emotionele ontwikkeling betreft de 

ontwikkeling van hoe we met anderen omgaan, de kwaliteit van de relaties die we opbouwen en hoe we 

daar gevoelsmatig op reageren (Van Lier et al., 1993). 

 

DEFINITIE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt over het algemeen opgevat als het oplossen van een 

reeks ontwikkelingsopgaven (Jeninga, 2008). Kinderen dienen te beschikken over een aantal 

competenties om ontwikkelingsopgaven op te lossen. In de basisschoolperiode is er een 

ontwikkelingsopgave op sociaal-emotioneel gebied, namelijk het leren omgaan met 

leeftijdgenoten. Binnen deze ontwikkelingsopgave staat ieder kind in de basisschoolleeftijd voor 

de uitdaging om een reeks ontwikkeltaken op te lossen.  

 

In de theorie rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt dat deze ontwikkeling opgevat kan worden 

als het volbrengen van een reeks ontwikkelingsopgaven (Jeninga, 2008). In de ontwikkeling naar de 

volwassenheid staat een kind voor verschillende ontwikkelingsopgaven op sociaal-emotioneel gebied. In 

de basisschoolleeftijd is er een aantal specifieke ontwikkelingsopgaven, die uitgesplitst kunnen worden in 

deeltaken, waar een kind voor staat. Voor een leerkracht is het van belang om er goed zicht op te 

hebben of het een kind lukt die taken te volbrengen. Sociale ondersteuning door de leerkracht is daarbij 

noodzakelijk. De manier en intensiteit van de ondersteuning dient te worden afgestemd op de 

zorgbehoefte van het kind (of de groep).  
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Het denken in ontwikkelingsopgaven vloeit voort uit een psychoanalytische visie op ontwikkeling. 

Volgens Verhulst (2001) veronderstelt de psychosociale theorie van Erikson dat de activiteiten verbonden 

aan bepaalde psychoseksuele zones, een soort blauwdruk vormen voor de manieren van sociaal 

functioneren. Hij veronderstelde dat aan ieder psychosociaal ontwikkelingsstadium psychologische 

conflicten verbonden zijn die ieder mens onder ogen moet komen. De oplossing van ieder van deze 

typische conflicten vormt de basis waarmee het volgende conflict wordt aangegaan. Het is een opgave 

om die conflicten het hoofd te bieden. Als ze goed opgelost worden, doet men krachten op om de 

volgende op te lossen. Ook Van Lier e.a. (1993) en Riksen-Walraven (1989) baseren zich op dit denken.  

 

 

Figuur 3.4. Transactioneel model voor de ontwikkeling van verwachtingen en veerkracht in relatie tot sociale 

ondersteuning (Riksen-Walraven, 1989). 

 

In figuur 3.4 wordt weergegeven dat de sociaal emotionele ontwikkeling bestaat uit het doorlopen van 

een reeks ontwikkelingsopgaven gedurende het gehele leven van een mens. In de figuur duiden de pijlen 

de wisselwerking aan tussen de ontwikkeling van het kind in de verschillende ontwikkelingsopgaven of 

groeifasen enerzijds en de ondersteuning die de volwassenen het kind bieden anderzijds. Tevens is te 

zien wat het kind in de verschillende groeifasen vooral als uitdagingen zal tegenkomen: 

- 1 jaar: voldoende vertrouwen opbouwen in de ander (veilige gehechtheid), voldoende 

zelfvertrouwen hebben om zelf de omgeving te gaan verkennen; 

- 2 jaar: het ontdekken van het zelf, los van de ander; het leren je aan te passen aan wisselende 

situaties; 

- 4 jaar: het leren omgaan met leeftijdsgenootjes en schoolprestaties; 

- 12 jaar: vorming van de eigen identiteit, gerichtheid op vrienden; 

- 16 jaar: adolescentiefase met accenten op relaties en rollen; 

- 21 jaar: volwassenheid met als ontwikkelingsthema’s werk en ouderschap. 

Dit globale ontwikkelingsmodel bestaat uit drie lagen: bovenaan de omgeving, in het midden de interne 

processen, cognities, verwachtingen en emoties, en onderaan gedrag en ontwikkeling. Op basis van de 

ervaringen die een kind vanaf zijn geboorte opdoet in interactie met zijn omgeving ontwikkelt het 

bepaald gedrag en bepaalde cognities en verwachtingen. Zo roept bijvoorbeeld een baby met een 

moeilijk temperament bij een opvoeder ander gedrag op dan een kind dat erg gemakkelijk en meegaand 
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is in de omgang. Toch kan ook een kind dat ‘van nature’ geen moeilijk temperament heeft onder 

bepaalde omstandigheden gedragsproblemen ontwikkelen. Dat doet hij dan als reactie op inadequaat 

gedrag van de opvoeder, zoals bij verwaarlozing. De ondersteuning van de opvoeder en leerkracht door 

middel van interactie (c.q. afstemming tussen het kind en de opvoeder) speelt een cruciale rol in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

3.3.3 ONTWIKKELINGSOPGAVEN 

Het begrip ‘ontwikkelingsopgave’ verwijst naar een doorlopend proces. Sommige ontwikkelingsopgaven 

worden nooit volledig gerealiseerd. Binnen ZIEN! is er daarom voor gekozen om het begrip 

ontwikkelingsopgaven te hanteren, mede omdat het ook wel gebruikte begrip ‘ontwikkelingstaken’ 

meer wijst op afgebakende taken die afgerond kunnen worden (Rigter, 2008).  

Ontwikkelingsopgaven stellen het kind voor problemen die door hem opgelost moeten worden 

(Van Lier et al., 1993). Er zijn drie bronnen waaruit ontwikkelingsopgaven voortkomen, namelijk: a. 

nieuwe biologische mogelijkheden of beperkingen, b. nieuwe eisen of mogelijkheden vanuit de omgeving 

en c. persoonlijk betrokken zijn op nieuwe mogelijkheden of persoonlijke acceptatie van beperkingen 

(Jeninga, 2008). Vooronderstellingen bij de theorie over ontwikkelingsopgaven zijn dat een bepaalde 

ontwikkelingsopgave verschijnt in een bepaalde levensfase, 

dat sommige opgaven cultureel bepaald zijn en dat een 

gebeurtenis van vroeger gevolgen heeft voor later (Rigter, 

2008). Zo kan het niet goed volbrengen van een opgave uit 

de peutertijd mogelijk een negatieve invloed hebben op het 

kunnen volbrengen van een ontwikkelingsopgave in een volgende ontwikkelingsperiode. Hierin is de 

invloed van Eriksons psychosociale theorie terug te zien (Verhulst, 2001). 

In het sociale domein is er een aantal ontwikkelingsopgaven waarvoor een kind gesteld wordt op 

weg naar een harmonische sociaal-emotionele ontwikkeling (Jeninga, 2008). De eerste en fundamentele 

ontwikkelingsopgave is die van veilige hechting met de ouders en/of verzorgers. Deze wordt met name 

uitgevoerd in het eerste levensjaar en is voor een goede exploratie van de omgeving van belang (Van 

Lier et al., 1993). Veilige hechting is een belangrijke bouwsteen voor de persoonlijkheidsontwikkeling 

(Jeninga, 2008). In het tweede en derde levensjaar staat het kind voor de opgaven zich te ontwikkelen 

tot autonoom persoon en zich soepel te socialiseren (Van Lier et al., 1993). Het kind leert dan dat het 

zelf iemand is en neemt afstand van de opvoeder (Jeninga, 2008).  

Kinderen in de basisschoolleeftijd staan voor de opgave om te gaan met leeftijdgenoten en 

schoolprestaties. Binnen de ontwikkelingsopgave omgaan met leeftijdgenoten zijn vijf belangrijke 

deeltaken te onderscheiden (Van Lier et al., 1993): 

1. Sluiten van vriendschap 

2. Oplossen van ruzies / conflicten 

3. Een ander helpen 

4. Kunnen samenwerken 

5. Aansluiting zoeken bij een groep 

Bij het oplossen van deze deeltaken spelen de school en de leerkracht een waardevolle rol in de sociaal-

emotionele ondersteuning van de kinderen. Daarom dient de aanpak gericht te zijn op het aanleren van 

die vaardigheden, die een kind in staat stellen om deze ontwikkeltaken zo goed mogelijk op te lossen. In 

de volgende paragraaf wordt dit beschreven. 

De ontwikkelingsopgaven: 

1. Veilige hechting (1e jaar) 

2. Autonomie ontwikkelen (2e en 3e jaar) 

3. Omgaan met leeftijdgenoten (4-12 jaar) 

en schoolprestaties 

De sociaal-emotionele ontwikkeltaken in de 

basisschoolleeftijd: 

1. Sluiten van vriendschap 

2. Oplossen van ruzies / conflicten 

3. Een ander helpen 

4. Kunnen samenwerken 

5. Aansluiting zoeken bij een groep 
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3.3.4 ZIEN! IN RELATIE TOT DE INTERACTIONELE BENADERING 

Om antwoord te krijgen op de vraag welke onderliggende vaardigheden er zijn om ontwikkeltaken in de 

basisschoolleeftijd op te kunnen lossen, is het goed om te kijken naar de eerste ontwikkelingsopgave. In 

het voorgaande was te zien dat het ontwikkelen van een goede hechtingsrelatie de belangrijkste en 

eerste ontwikkelingsopgave is in het leven van een mens. Een goede hechtingsrelatie helpt een kind 

egoveerkracht en egocontrole te ontwikkelen (Van Beemen, 2006). Het empathisch vermogen, 

egoveerkracht en egocontrole zijn drie in de literatuur onderscheiden emotionele reacties op anderen die 

het sociaal functioneren bepalen (Van Hekken & Kievit, 2002; Van IJzendoorn & Van Vliet-Visser, 1986). 

Kinderen die gezond sociaal functioneren, blijken te beschikken over deze emotionele reacties. 

Egoveerkracht, egocontrole en empathie zijn dus belangrijke, fundamentele ontwikkelingsdimensies. 

Deze emotionele reacties die het sociaal functioneren bepalen hebben de basis gevormd voor de vijf 

sociale vaardigheden die binnen ZIEN! onderscheiden worden. Deze vaardigheden helpen kinderen de 

ontwikkelingstaken zo goed mogelijk op te lossen.  

In figuur 3.5 zijn de sociale vaardigheden weergegeven in een paraplu en eronder hangen de 

ontwikkeltaken. Hiermee wordt afgebeeld dat de sociale vaardigheden die ZIEN! hanteert dekkend zijn 

voor de ontwikkeltaken. Voor het uitvoeren en volbrengen van de ontwikkeltaken heeft het kind het 

(bijna) alle van de sociale vaardigheden nodig. Op de paraplu zijn de sociale vaardigheden gegroepeerd. 

Dit heeft te maken met de onderliggende ontwikkelingsdimensies van deze sociale vaardigheden, want 

wanneer deze ontwikkelingsdimensies worden opgevat als continua, zijn de sociale vaardigheden hierop 

uit te zetten.  

 

Figuur 3.5. De sociale vaardigheden dekken de ontwikkeltaken van de ontwikkelingsopgave ‘omgaan met 

leeftijdgenoten’.  

Sociale autonomie (SA) en Sociale flexibiliteit (SF) vormen dan samen het continuum ‘egoveerkracht’. 

Sociaal initiatief (SI) en Impulsbeheersing (IB) vormen samen het continuum ‘egocontrole’. 

Inlevingsvermogen (IL) beweegt zich op het continuum van ‘empathie’. Dit wordt in de volgende drie 

paragrafen nader gedefinieerd en uitgewerkt. Op de continua, zoals te zien in figuur 3.6, zijn de 

vaardigheden die met name gaan over het ruimte vragen voor jezelf, aan de linkerkant geplaatst. De 

vaardigheden die meer gaan over het ruimte geven aan de ander, staan aan de rechterkant. 
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Figuur 3.6. De vijf vaardigheden zijn de uiteinden van ontwikkelingsdimensies wanneer zij worden gevisualiseerd als 

continua. 

 

Het vinden van een evenwicht tussen de ruimte voor zichzelf en voor de ander is belangrijk in het sociaal 

emotioneel functioneren van het kind, zoals ook blijkt uit onderstaand citaat van Van der Ploeg (2011).  

 

“Het komt eropaan een goed evenwicht te vinden en te bewaren tussen eigen en andermans 

belangen. Dat is geen gemakkelijk opgaaf. Twee elementaire en contraire uitdagingen dienen 

zich hier immers aan; enerzijds de opgaaf jezelf te realiseren en anderzijds de opgave je 

verbonden te voelen met anderen ofwel zelforiëntatie versus oriëntatie op de ander. De spanning 

tussen beide uitdagingen is al vroeg merkbaar, omdat kinderen van jongs af aan gestimuleerd 

worden om zichzelf en hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien. Maar 

tegelijkertijd behoren ze ook te leren dat die ontplooiing niet tot stand komt zonder relaties met 

anderen. De sociale ontwikkeling van een kind kan zich nu eenmaal niet voltrekken zonder de 

omgang met anderen. In een geslaagde sociale ontwikkeling worden ‘ik’ en de ‘ander’ 

geïntegreerd. 

Het handhaven van een goed evenwicht tussen eigen en andermans belangen verloopt 

niet altijd even vlekkeloos. Soms botsen de doelen en wensen van jezelf met die van de ander. 

Niet iedereen heeft immers dezelfde behoeften, prioriteiten en doelen. Dat is op zichzelf geen 

probleem en het is inherent aan de ontwikkeling. Daarmee leren omgaan en leren conflicten te 

vermijden of op te lossen door ook de opties van de ander in ogenschouw te nemen, dat is de 

ontwikkelingstaak van het kind.”  

                                                                                     (Van der Ploeg, 2011, p. 19) 

 

3.3.4.1 EGOVEERKRACHT 

Egoveerkracht is de vaardigheid om je flexibel aan veranderende omstandigheden aan te passen en 

vasthoudend te reageren in probleemsituaties (Van IJzendoorn & Van Vliet-Visser, 1986; Van Beemen, 

2006). Het beschikken over deze vaardigheid is bevorderlijk voor een adequate aanpassing aan 

veeleisende omstandigheden (Van IJzendoorn & Van Vliet-Visser, 1986). Een kind met relatief veel 

egoveerkracht is over het algemeen bereid en in staat om problemen zelfstandig op te lossen, maar weet 

waar nodig op adequate wijze een beroep te doen op de steun van anderen (Van Beemen, 2006). Er is 

een goed evenwicht tussen ruimte nemen en ruimte geven.  

Kinderen met bijvoorbeeld een (te) geringe egoveerkracht zullen zich handhaven door het snel op 

te geven (te flexibel zijn) of door heel star te reageren (vasthouden) (Van Hekken & Kievit, 2002). Op 

grond hiervan beschouwen wij egoveerkracht als een continuüm met twee uiteinden: opkomen voor 

jezelf (vasthouden aan jezelf) enerzijds en flexibel reageren anderzijds. Het ene uiteinde van het 
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continuüm, het vasthouden aan het eigen standpunt in moeilijke situaties, heet binnen ZIEN! Sociale 

autonomie. Het flexibel kunnen reageren in wisselende sociale situaties, het andere uiteinde van het 

continuüm, heet binnen ZIEN! Sociale flexibiliteit. 

 

  

Figuur 3.7. Het continuüm ‘egoveerkracht’ met de twee sociale vaardigheden Sociale autonomie en Sociale flexibiliteit.  

 

3.3.4.2 EGOCONTROLE 

Egocontrole, de tweede emotionele reactie op anderen, verwijst naar de eigenschap om impulsen en 

gevoelens op het juiste moment te onderdrukken dan wel meteen aan bod te laten komen, afhankelijk 

van de persoon-omgevingssituatie (Van Hekken & Kievit, 2002; Van IJzendoorn & Van Vliet-Visser, 

1986). Ook hier gaat het om het evenwicht tussen ruimte nemen en ruimte geven.  

Kinderen met een sterke egocontrole reageren geremd en sluiten zich af voor het nieuwe en 

onbekende. Deze kinderen kunnen getypeerd worden als kinderen met een te sterke zelfcontrole. 

Kinderen met externaliserend gedrag hebben daarentegen een zwakke egocontrole. Ze reageren 

impulsief en hebben moeite zich op een taak te concentreren (Van Beemen, 2006; Van Hekken & Kievit, 

2002). Ook hierin betreft het een continuüm, te weten tussen een hoge mate van controle en een lage 

mate van controle. Het ene uiteinde is de vaardigheid impulsen en gevoelens aan bod te laten komen, 

actie te ondernemen in een sociale situatie. Deze vaardigheid wordt binnen ZIEN! Sociaal initiatief 

genoemd. De andere pool van egocontrole betreft het onderdrukken van impulsen en gevoelens. Deze 

vaardigheid is binnen ZIEN! Impulsbeheersing.  

 

 

Figuur 3.8. Het continuüm ‘egocontrole’ met de twee sociale vaardigheden Sociaal initiatief en Impulsbeheersing.  

 

3.3.4.3 EMPATHIE 

Sociaal gedrag kan ook beïnvloed worden door de emoties die de ander binnen een sociale situatie toont. 

De wijze waarop een kind reageert op de situatie van de ander, laat zien of het kind zich kan inleven in 

de ander. Dit betreft de derde ontwikkelingsdimensie, namelijk empathie. Hetzelfde voelen als een ander 

omdat die ander het voelt, is empathie (Van Hekken & Kievit, 2002). Het zich inleven door middel van 

communicatie, relatie, sociaal gedrag en emotionele reacties benoemen wordt binnen ZIEN! aangeduid 

als de vaardigheid Inlevingsvermogen. Het gaat daarbij om (veranderende) gemoedsgesteldheden bij 
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het zien van positieve en negatieve gebeurtenissen en belevingen van anderen. Inlevingsvermogen is iets 

dat zich vooral inwendig afspeelt. Het heeft te maken met beleving en met gevoelens. Binnen ZIEN! 

worden de gevolgen van Inlevingsvermogen in kaart gebracht (bijvoorbeeld door stellingen in te vullen 

als ‘toont belangstelling’ of ‘zegt iets aardigs’). Als het gedrag zichtbaar is wordt verondersteld dat een 

persoon beschikt over empathie. Als het gedrag niet zichtbaar is, is het minder waarschijnlijk dat er 

sprake is van empathie. Bij Inlevingsvermogen zoals het door ZIEN! wordt getypeerd, gaat het vooral om 

het ruimte geven aan de ander.  

 

Figuur 3.9. Het continuüm ‘empathie’ met de sociale vaardigheid Inlevingsvermogen.  

 

3.4 SOCIALE ONDERSTEUNING 

Sociale ondersteuning is de motor voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind dat weet dat het 

terug kan vallen op de ander of gesteund wordt door de ander, leert situaties de baas te worden en durft 

een nieuw probleem aan te pakken (Van Lier et al., 1993). Goede sociale ondersteuning sluit aan op de 

signalen en behoeften van het kind. Door een signaal af te geven, maakt het kind kenbaar een zorgvraag 

te hebben. Kok (2005) noemt het de pedagogische vraagstelling. Het kind stelt door zijn gedrag of 

woorden de opvoeder een pedagogische vraag.  

De leerkracht moet gevoelig zijn om een dergelijk signaal waar te kunnen nemen. De 

gevoeligheid van iemand om signalen of problemen bij een ander waar te nemen en de gevoeligheid om 

de emotionele betekenis ervan waar te nemen, heet sensitiviteit (Van Lier et al., 1997). Vervolgens 

geeft de leerkracht al dan niet een reactie ofwel een respons op het signaal. Responsiviteit wil zeggen 

dat de leerkracht adequate ondersteuning biedt wanneer het kind daar behoefte aan heeft. Het gaat er 

daarbij om te reageren op de juiste manier en op het juiste moment. Sensitiviteit en responsiviteit zijn 

sleutelbegrippen als het gaat om het bieden van sociale ondersteuning.  

Binnen de sociale interactie zijn dus twee actoren te onderscheiden volgens Van Lier e.a. (1993), 

namelijk enerzijds het gedrag van het kind (het al dan niet vaardig aanpakken van sociale situaties) en 

anderzijds het gedrag van de omgeving (de kwaliteit van ondersteuning bij de problemen waar het kind 

tegenaan loopt). Goede sociale ondersteuning bevat volgens Van Lier e.a. (1993) drie componenten, 

namelijk de affectieve component (benoemen van gevoelens), de gedragsregulerende component (het 

zoeken naar oplossingen) en de informatieve component (het geven van uitleg). Van deze verschillende 

componenten wordt in hoofdstuk 4 gebruik gemaakt bij de beschrijving van de verschillende 

vaardigheden die binnen ZIEN! onderscheiden worden. 

Het model in figuur 3.10 van Van Lier e.a. (1993) visualiseert de sociale ondersteuning door de 

leerkracht bij de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  
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De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind vindt in interactie met de omgeving plaats (Van Lier et 

al., 1993; Laevers, 1995; Riksen-Walraven, 1989). De ontwikkeling van kinderen is daarbij op te vatten 

als het doorlopen van ontwikkelingsopgaven. Een ontwikkelingsopgave stelt een kind voor een probleem 

dat om een oplossing vraagt. In de mate van succes ligt de sociale competentie (nummer 1 in figuur 

3.10) van het kind. De waargenomen sociale vaardigheden van het kind vragen van de leerkracht om de 

juiste afstemming. Dit is een  ondersteunende reactie van de leerkracht (nummer 2 in figuur 3.10). 

Samen vormen deze de sociale interactie.         

 De leerkracht staat voor de opdracht om binnen de sociale interactie het lopende proces bij te 

stellen. Het is een opgave voor de leerkracht om sensitief te zijn binnen het onderwijsleerproces, signalen 

direct op te pikken en het handelen daar direct op af te stemmen. Dat betekent dat er geen sprake kan 

zijn van een statische aanpak. De leerkracht neemt waar, interpreteert gedrag en reageert op gepaste 

wijze. Zo stelt bijvoorbeeld een kind die met zijn hoofd op tafel ligt de leerkracht een vraag. Het is aan de 

leerkracht om sensitief te zijn op dergelijke ‘vragen’ en daarop de juiste respons te geven. Het gevoel 

van sociale competentie van het kind beïnvloedt zijn zelfbeeld en is weer van invloed op het zich sociaal 

competent gedragen. Deze wederzijdse beïnvloeding geldt eveneens voor het beeld van het kind dat 

ontstaat bij de leerkracht. 

Ondersteunende interactie 

Een adequate ondersteunende interactie tussen leerkracht en kind speelt een belangrijke rol bij 

het helpen oplossen van de ontwikkelingsopgaven waarvoor het kind gesteld wordt op weg naar 

een harmonische sociaal-emotionele ontwikkeling (Jeninga, 2008; Van Lieshout, 2009).  

 

Zoals besproken signaleert de leerkracht gedrag van kinderen. Het goed begrijpen van gedrag 

veronderstelt dat gedrag een boodschap is die een kind afgeeft. Met een dergelijk signaal kan een kind 

aangeven behoefte aan hulp te hebben, omdat het het alleen niet kan. Het kind beschikt nog niet over de 

benodigde (sociale) vaardigheden om de (ontwikkel)taak waarvoor het staat op te lossen. Van belang is 

dat de ander (de leerkracht) er is wanneer het kind behoefte aan hulp heeft (Jeninga, 2008). Deze hulp 

kan nodig zijn op het gebied van het omgaan met leeftijdgenoten, het sluiten van vriendschap, het 

oplossen van ruzies en conflicten, het helpen van een ander, het kunnen samenwerken en aansluiting 

zoeken bij een groep. Dit vereist specifieke sociale vaardigheden, door ZIEN! onderscheiden als Sociaal 

initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.  

Figuur 3.10. Schema van sociale interactie (Van Lier et al., 1993). 
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3.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is beschreven dat ZIEN! de aspecten ‘onderwijsleerproces’ en ‘effect’ van de 

pedagogische situatie in kaart brengt. Daarbij gaat het om de procesvariabelen, welbevinden en 

betrokkenheid, en om de vijf sociale vaardigheden, aangeduid als effectvariabelen. Zie figuur 3.11 voor 

een schematische weergave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de pijlen in figuur 3.11 wordt aangegeven hoe belangrijk de interacties zijn tussen het kind en zijn 

omgeving. Sociale ondersteuning is essentieel voor een voldoende sociaal-emotioneel functioneren. 

Ontwikkelingsdimensies die in verschillende levensfasen tot uitdrukking komen zijn egoveerkracht 

(het continuüm van Sociale flexibiliteit en Sociale autonomie), egocontrole (het continuüm van Sociaal 

initiatief en Impulsbeheersing) en empathie (Inlevingsvermogen). Deze emotionele reacties die het 

sociaal functioneren bepalen, hebben de basis gevormd voor de vijf sociale vaardigheden die binnen 

ZIEN! worden onderscheiden. In hoofdstuk 4 worden deze vijf vaardigheden gedefinieerd en 

geoperationaliseerd vanuit de theoretische context. Ook de twee procesvariabelen, betrokkenheid en 

welbevinden, worden daar als graadmeters nader toegelicht. 
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Figuur 3.11. Schematische weergave van het concept van ZIEN!. 
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4. OPERATIONALISATIE VAN DE ZIEN!-BEGRIPPEN 
De zeven dimensies die een rol spelen binnen ZIEN! krijgen een gezicht in hoofdstuk 4. Per dimensie 

wordt een uitleg gegeven over de operationalisatie ervan binnen ZIEN!.   

4.1 ZEVEN DIMENSIES BINNEN ZIEN! 

In voorgaand hoofdstuk is onderbouwd dat kinderen dienen te beschikken over sociale vaardigheden om 

de ontwikkelingsopgaven waarvoor ze gesteld zijn, zo goed mogelijk op te lossen. Binnen het schema in 

het eerder getoonde figuur 3.11 zijn dit de effectvariabelen. Betrokkenheid en Welbevinden zijn de 

procesvariabelen of graadmeters die leerkrachten inzicht geven in het proces van de ontwikkeling en het 

verloop daarvan. Leerkrachten hebben vanuit de interactionele benadering (zie hoofdstuk 3) een 

belangrijke rol in:  

1. het begrijpen van kinderen, 

2. de zorgvraag van kinderen observeren en vervolgens  

3. door middel van handelen het gedrag beïnvloeden.  

De beschrijving van de zeven dimensies, namelijk de vijf sociale vaardigheden die nodig zijn om 

ontwikkelingsopgaven op te lossen en de twee graadmeters die voorwaarden zijn voor optimaal 

functioneren, is volgens een vast patroon opgebouwd.  

Allereerst wordt een definitie van het begrip gegeven en vanuit een theoretische context 

toegelicht. De stellingen worden in logisch verband gebracht met de definitie. De relatie tussen een 

specifieke vaardigheid en de ontwikkeltaak wordt ook beschreven, er wordt namelijk verondersteld dat 

voor elke ontwikkeltaak alle vijf vaardigheden nodig zijn. Het criterium voor het in kaart brengen van een 

vaardigheid is dat het een direct te beïnvloeden leerlingkenmerk moet zijn; leerkrachten moeten er wat 

mee kunnen, het moet handelingsgericht zijn. Vanuit de pedagogische vraagstelling (Kok, 2005) die het 

kind de opvoeder stelt wordt aangegeven hoe de vaardigheid beïnvloed kan worden door het handelen 

van de leerkracht. Bij elke vaardigheid wordt aangetoond dat een kind van vier tot en met twaalf jaar 

over deze vaardigheid kan beschikken en hoe dat er ontwikkelingspsychologisch uit ziet.  

Eerst worden de vijf sociale vaardigheden beschreven, daarna worden Betrokkenheid en 

Welbevinden ingeleid en beschreven. 

4.2 SOCIAAL INITIATIEF 

4.2.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Sociaal initiatief is de vaardigheid om in sociale situaties contact te zoeken en te maken, zowel 

non-verbaal als verbaal. 

 

Sociaal initiatief verwijst naar het aspect om gevoelens aan bod te laten komen en over te gaan tot het 

nemen van initiatief in de sociale situatie. Daarom wordt deze vaardigheid Sociaal initiatief genoemd. Een 

kind dat laat zien te beschikken over de vaardigheid Sociaal initiatief, voelt zich waarschijnlijk competent 

in de omgang met anderen. Een kind dat over deze vaardigheid beschikt, heeft een eigen inbreng en 

vraagt ruimte voor zichzelf. De eigen inbreng hoeft niet iets te zijn wat van hemzelf is, maar wel iets wat 

op initiatief van het kind wordt ingebracht. Het kind neemt de ruimte om contact met andere kinderen te 

zoeken en actief mee te doen met groepsactiviteiten. Het kind treedt sociale situaties verkennend 
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tegemoet (De Niet, 1993). Het kind dat de wereld verkent, stapt bijvoorbeeld uit eigen beweging op een 

ander kind af en spreekt andere kinderen aan. Het kind doet dit ook in groepsverband, door tijdens een 

spel ideeën aan te reiken en in de groep iets te vertellen over wat het heeft meegemaakt, of het kind 

draagt in de groep iets bij door groepsgenoten eigen kennis over te dragen.  

Kinderen die weinig of geen Sociaal initiatief laten zien, zijn vaak sociaal angstige kinderen. Bij dit 

type kinderen wordt gesproken van een te sterke egocontrole (Van Hekken & Kievit, 2002), waardoor 

impulsen en gevoelens sterk worden onderdrukt en geen initiatief wordt genomen om gevoelens te uiten. 

Sociaal angstige kinderen zijn vaak bang negatief beoordeeld te worden in situaties waarin hun sociale, 

cognitieve of fysieke vaardigheden aan de orde komen, zodat ze sociale situaties gaan vermijden (Van 

der Ploeg, 2007). Deze kinderen voelen zich vaak niet competent om een bepaalde taak te volbrengen. 

Het vermijdende gedrag uit zich in stil en teruggetrokken gedrag, ook wel internaliserend gedrag 

genoemd. Deze kinderen zijn geneigd om sociale situaties te vermijden en neigen ernaar zich terug te 

trekken (Delfos, 2007).  

Een kind dat sociaal vaardig is, is dus in staat om in sociale situaties ruimte voor zichzelf te 

vragen en te nemen door bewust contact te zoeken met andere kinderen.  

  

In ZIEN! is de vaardigheid Sociaal initiatief als volgt geoperationaliseerd: 

 

4.2.2 RELATIE MET ONTWIKKELTAKEN 

Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, één van de vijf ontwikkeltaken, is cruciaal voor een gezonde 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De mate waarin een kind uit eigen beweging af durft te 

stappen op andere kinderen, bepaalt voor een belangrijk deel of deze aansluiting al dan niet slaagt. Een 

kind dat in staat is om op anderen af te stappen, leert in sociale situaties de omgeving te verkennen, zich 

te weren en zorg te dragen (De Niet, 1993). Ook de kwaliteit van het samen spelen en werken wordt 

hierdoor beïnvloed.  

Kinderen die weinig initiatief nemen trekken zich terug uit sociale situaties. Hierdoor zullen ze uit 

zichzelf andere kinderen niet helpen. Ook nemen ze weinig initiatief om contacten met andere kinderen 

aan te gaan, waardoor ze minder mogelijkheden hebben om vriendschap te sluiten. De vaardigheid 

Sociaal initiatief bevordert ook andere vaardigheden, met name Inlevingsvermogen. Sociaal initiatief 

geeft kinderen eveneens de gelegenheid ervaringen op te doen om conflicten en ruzies op te lossen.  

4.2.3 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN LEERLINGKENMERK   
 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat niet of weinig initiatief neemt in sociale contacten, vraagt zijn omgeving om hem te helpen 

meer ruimte te nemen.  

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Aan ieder kind worden door de omgeving sociale eisen gesteld. Kinderen die het moeilijk vinden om 

Sociaal initiatief te tonen vragen veel steun van de omgeving om zich in sociale situaties te begeven 

(Delfos, 2007). Meer ruimte nemen in sociale situaties kan op verschillende manieren bevorderd worden. 

Stellingen groep 1-8 

- Stapt uit eigen beweging op anderen af. 

- Heeft duidelijk een eigen inbreng tijdens gezamenlijke activiteiten. 

- Vertelt uit zichzelf in de groep.  

- Spreekt uit eigen beweging met andere kinderen. 
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Sociale vaardigheidstrainingen zijn heel populair, waarbij via technieken als 'modeling' kinderen 

vaardigheden worden bijgebracht die meer succes in interacties met anderen moeten garanderen (Van 

der Ploeg, 2007). Deze behandeling richt zich op het gedragsmatige aspect, het doen, waarin kinderen 

leren om gewenst gedrag na te doen (Van Lieshout, 2009). Ook cognitieve gedragstherapie kan effectief 

zijn, als er sprake is van angst (Delfos, 2007; Van Lieshout, 2009; Van der Ploeg, 2007). Hierbij ligt de 

nadruk meer op het denken, het benoemen van angst, waarmee het voelen en willen positief wordt 

beïnvloed. Faalangsttrainingen zijn eveneens gebaseerd op cognitieve beïnvloeding.  

 

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Binnen de schoolsetting zijn er heel veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren meer initiatieven te 

nemen in contact. Het is de uitdaging voor de leerkracht om uitnodigende situaties te creëren (De Niet, 

1993). Uitnodigende situaties zijn situaties met een veilige sfeer (De Niet, 1993, Van Lieshout, 2009). 

Tevens is het van belang dat situaties bestaan uit activiteiten waar het kind goed in is, zodat het zich in 

ieder geval op een onderdeel competent voelt (Van der Ploeg, 2007). De leerkracht stimuleert en 

organiseert relatiebevorderende activiteiten en betrekt de groep bij het proces (Van Lieshout, 2009). 

Behalve het creëren van een uitnodigende omgeving is het ook belangrijk dat de leerkracht bewust gaat 

handelen richting het kind zelf. Denk hierbij aan het uitspreken van positieve verwachtingen en een 

bevestigende benadering, waarmee de leerkracht acceptatie en respect toont ten aanzien van het kind 

(Jeninga, 2008). Deze ondersteuning bevat de affectieve component van het handelen van de leerkracht 

(Jeninga, 2008). Ook wordt het kind geholpen door het te attenderen op het belang van sociale relaties.  

Een leerkracht kan beginnen door een kind te stimuleren de ander aan te kijken wanneer hij of zij 

tegen hem praat. Je kunt een kind ondersteunen door concrete vragen te stellen, laten vertellen over 

eigen ervaringen, je kunt belonen als een kind antwoord geeft op vragen. Wanneer dat lukt, kun je een 

kind uitdagen zelf vragen te gaan stellen, te groeten en een praatje te maken. Om ten slotte het kind te 

begeleiden bij het meedenken in een groep en het uit zichzelf aangeven wat voor gevoelens het ervaart. 

Hieruit blijkt dat Sociaal initiatief een direct te beïnvloeden leerlingkenmerk is. 

4.2.4 NORMALE ONTWIKKELING  

Hoewel ZIEN! zich richt op de basisschoolleeftijd, is het goed om te weten dat er ook in de leeftijd tot 4 

jaar al sprake is van een zekere mate van initiatiefneming. Al op jonge leeftijd is te zien dat kinderen in 

contact treden met de wereld om zich heen. Baby’s proberen contact te maken, vaak met de moeder, 

door te kraaien of te lachen. Als een kind ouder wordt en de motoriek zich ontwikkelt, doet het kind dit 

bijvoorbeeld door naar iemand toe te kruipen of te lopen. Zodra de taalontwikkeling op gang komt, 

zoeken kinderen het contact door woordjes te zeggen. In eerste instantie gebeurt dit door imitatie van 

vader of moeder (Warreyn & Roeyers, 2004). Naast imitatie is er ook sprake van het ontwikkelen van 

gedeelde aandacht: het kind probeert door bewegingen of met woorden de aandacht van de ouder te 

vragen en iets te delen (Warreyn & Roeyers, 2004). Imitatie en het richten van de aandacht kunnen dus 

als elementen gezien worden die nodig zijn voor de vaardigheid Sociaal initiatief.  

In de peuterleeftijd komt de vaardigheid steeds duidelijker naar voren. De peuter vraagt de 

omgeving naar de betekenis van dingen en stapt bijvoorbeeld in de winkel rustig af op een ander om iets 

te zeggen of te vragen. Dit gebeurt echter nog niet heel bewust vanuit het kind zelf. Door positieve of 

juist negatieve ervaringen en de opvoedingsomgeving zal het kind meer of minder initiatief tonen 

(Jeninga, 2008).  
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Bij de start van de basisschool zal een kind nog veel alleen spelen. Het gebeurt steeds vaker in 

elkaars nabijheid. In contacten met andere kinderen mag verwacht worden dat kinderen initiatief tot 

interactie nemen (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2007). Er ontstaat een voorkeur voor bepaalde 

kinderen. Kinderen zijn vanaf groep 3 betrokken op hun leeftijdgenoten en hebben een eigen inbreng 

(Van den Bosch, Groenewold & Stigter, 2005). Vriendschappen ontstaan op basis van gezamenlijke 

interesses. Er ontstaat contact en vertrouwen in elkaar. Voor kinderen vanaf groep 7 worden 

leeftijdgenoten steeds belangrijker.  De groep wordt steeds meer ijkpunt als het gaat om het toetsen van 

individuele meningen. Hiermee is aangegeven dat van kinderen in de basisschoolleeftijd verwacht kan 

worden dat ze sociale initiatieven nemen.  

4.3 SOCIALE FLEXIBILITEIT 

4.3.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Sociale flexibiliteit is de vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen op veranderende 

omstandigheden en situaties in het sociale verkeer. 

 

In de literatuur rond egoveerkracht kan Sociale flexibiliteit gezien worden als een deelaspect. Ego-

veerkracht is namelijk het vermogen om flexibel te zijn in veranderende omstandigheden en vasthoudend 

te reageren in probleemsituaties (Van Beemen, 2006; Hoeben, 1993, Van IJzendoorn & Van Vliet-Visser, 

1986). Het vermogen om flexibel te reageren in veranderende situaties, is Sociale flexibiliteit. Het gaat 

dus om flexibiliteit van een kind. Sociale flexibiliteit is in feite de vaardigheid van het ‘loslaten’. Bij 

loslaten kan gedacht worden aan het loslaten van eigen ideeën, plannen en dergelijke, omwille van het 

feit dat er bijvoorbeeld prioriteit gegeven moet worden aan een andere activiteit. Volgens Kok (2005), die 

spreekt over het kunnen variëren en soepel kunnen optreden in de leefwereld en De Niet (1993), die 

spreekt over de mate van wendbaarheid die een kind heeft, is het belangrijk dat je dit als kind kunt. De 

werkelijkheid verandert namelijk steeds en doet zich voortdurend in een andere samenstelling voor. Dit 

blijkt bijvoorbeeld als een kind open staat voor ideeën van een ander en het eigen idee daarop kan 

aanpassen, zodat het kind tot een compromis komt. 

Een tekort aan flexibiliteit vergroot de kans dat een kind de veranderingen in zijn leefwereld niet 

aankan en als gevolg daarvan een sterkere controlebehoefte ervaart. Een niet flexibel kind is geneigd tot 

‘formaliseren': het stelt zich eenkennig op, vermijdt het sluiten van vriendschappen en heeft in contact 

met de ander de behoefte te ‘controleren’ (Kok, 2005). Het kind houdt graag de regie over de ander. 

 

In ZIEN! is de vaardigheid Sociale flexibiliteit als volgt geoperationaliseerd: 

 

4.3.2 RELATIE MET ONTWIKKELTAKEN 

Het al dan niet kunnen sluiten van een compromis of het open staan voor nieuwe ideeën maakt dat 

iemand als meer of minder flexibel beleefd wordt in het sociale verkeer.  

Stellingen groep 1-8 

- Sluit makkelijk een compromis met een medeleerling.  

- Staat open voor nieuwe plannen, ideeën en activiteiten. 

- Laat een eigen werkwijze of eigen idee makkelijk los. 

- Toont veerkracht. 

-  
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Sociale flexibiliteit beïnvloedt de kwaliteit van de interacties met anderen. De ontwikkeltaak 

samen spelen en werken verloopt bijvoorbeeld soepeler als een kind sociaal flexibel is, omdat het kind in 

staat is om zich aan te passen aan de situatie. Kinderen met een goede Sociale flexibiliteit beschikken 

bovendien over een groter gedragsrepertoire. Ze zijn beter in staat in te spelen op sociale situaties (De 

Niet, 1993). Ze kunnen zich makkelijk aanpassen en afstemmen op de omgeving gaat relatief eenvoudig. 

Het kind is met deze vaardigheid in staat om ruzies en conflicten op te lossen (Van Beemen, 2006) 

doordat het in staat is om te kiezen voor een andere oplossing en openstaat voor andere ideeën. 

Een gebrekkige Sociale flexibiliteit anderzijds, maakt bijvoorbeeld dat het samen spelen of leren 

stroef kan lopen of zelfs uitmondt in spanningen, zoals ruzies en conflicten. De relatie met andere 

kinderen komt hierdoor onder druk te staan (Bokhorst, Goossens, Bruinsma & Van Boxtel, 2001). Sociale 

flexibiliteit valt dus als een maatschappelijk relevante sociale vaardigheid te beschouwen.  

4.3.3 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN LEERLINGKENMERK 
 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat weinig Sociale flexibiliteit toont, vraagt de omgeving steun om wendbaarder te zijn in de 

wisselende sociale omstandigheden en situaties. Het vraagt de opvoeder om de sociale omgeving te 

helpen analyseren en te structureren (Kok, 2005). 

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Niet-flexibele kinderen vragen de omgeving steun om flexibel te handelen of reageren bij een 

veranderende situatie. Hierbij hebben ze behoefte aan structuur, zodat ze het overzicht kunnen 

vasthouden. Hulp bieden die affectief, informatief en gedragsregulatief is, helpt die kinderen. De 

bijvoorbeeld door Steerneman (2004) ontwikkelde methode Leren denken over denken en leren begrijpen 

van emoties helpt kinderen emoties te herkennen of gevoelens onder woorden te brengen. Een methode 

die gericht is op het herstructureren van het denken, is bijvoorbeeld de Rationeel Emotieve Therapie. 

Hierbij worden kinderen getraind om irrationele gedachten om te zetten in rationele (Jeninga, 2008). 

Kinderen kunnen ook in cognitief opzicht geholpen worden door het aanleren van probleemoplossende 

procedures (Jeninga, 2008; Van der Ploeg, 2007) of door middel van verbale zelfinstructie. Door de 

herinterpretatie van de context hoopt men te bewerkstelligen dat kinderen soepel omgaan met situaties 

(De Niet, 1993; Van der Ploeg, 2007). Verder is het van belang dat kinderen sociale vaardigheden krijgen 

aangeleerd (gedragsregulatieve hulp), om te leren samenwerken of om te leren gaan met conflicten. 

 

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Zoals besproken heeft een weinig flexibel kind een ondersteuningsbehoefte tot het analyseren en 

structureren van de omgeving. De leerkracht geeft ondersteuning door gebruik te maken van affectieve, 

informatieve en gedragsregulerende interventies. Denk bijvoorbeeld aan voordoen-nadoen en aan het 

geven van uitleg over een sociale situatie, waarmee het kind overzicht en inzicht geboden wordt. Voor 

het kind zaken op een rij te zetten (Jeninga, 2008) kan ook als steun dienen. Bevestiging, bijvoorbeeld 

door complimenten of beloningen, geeft kinderen duidelijkheid hoe ze zich kunnen gedragen in de nieuwe 

situatie. Evenals gezamenlijke evaluatie wanneer kinderen vaardigheden toepassen, zoals luisteren, 

vragen om uitleg, laten zien wat je voelt.  

Modeling, het vertonen van voorbeeldgedrag als manier om kinderen te helpen en te 

ondersteunen om de Sociale flexibiliteit te vergroten, is onmisbaar. Denk aan het bewust zijn van de 

eigen emoties en gezichtsuitdrukking, het vriendelijk reageren op kinderen, het openstaan voor 



  

 

Verantwoording ZIEN!   Pagina | 35 

gevoelens en het benoemen en uitleggen van situaties (Jeninga, 2008). Hieruit blijkt dat Sociale 

flexibiliteit een direct te beïnvloeden leerlingkenmerk is. 

4.3.4 NORMALE ONTWIKKELING 

Zoals in paragraaf 4.3.1 al is beschreven moet een kind leren zich soepel te bewegen tussen de polen 

vasthouden en loslaten. Aanvankelijk wordt het gedrag van het kind op de kleuterleeftijd gekenmerkt 

door een accent op de pool stabiliteit. Dan is er sprake van rigiditeit. Naarmate het kind ouder wordt, 

ontwikkelen functies zich en doet het kind ervaringen op. Hierdoor neemt het gedragsrepertoire toe. Met 

dit gedragsrepertoire weet het kind zich in meer verschillende omgevingen op verschillende manieren aan 

te passen (De Niet, 1993). 

Een kind leert gedurende zijn leven flexibel op te treden. Het kind experimenteert met 

verschillende manieren van contact maken en ontdekt aan de respons die de opvoeder geeft welke 

manier in welke situatie het meeste effect heeft. Als baby maakt het kind non-verbaal contact door huilen 

of kraaien. Als het ouder wordt, vindt er uitbreiding plaats middels taal door vriendelijk vragen, zich 

onttrekken, argumenteren, enzovoort (Kok, 2005). 

Van een vierjarig kind mag volgens Hoekman e.a. (2007) al verwacht worden dat het niet alleen 

rekening houdt met zichzelf. Een vierjarig kind kan iets van zichzelf weggeven. Kinderen zijn zo rond hun 

achtste jaar voor het eerst in staat om samen te werken in de vorm van samen afspraken maken en 

plannen maken en deze ook uit te voeren. Bij het oplossen van conflicten hebben ze vaak nog de hulp 

van de leerkracht nodig. Het is voor kinderen belangrijk om te kunnen ervaren dat een conflict naar 

ieders tevredenheid kan worden opgelost. Vanaf groep 5 kunnen kinderen wat meer frustraties verdragen 

waardoor ze makkelijker in staat zijn om, samen met de leerkracht een probleemoplossend gesprek te 

voeren (Van den Bosch et al., 2005). Wanneer ze ervaring hebben met het naar tevredenheid oplossen 

van een conflict zullen ze in staat zijn om ook zelf oplossingen aan te dragen. 

Hoewel op vierjarige leeftijd kinderen nog niet heel flexibel zijn, kan toch tijdens de hele 

basisschoolperiode van hen gevraagd worden om een zekere mate van sociale flexibiliteit te laten zien. 

Door de afstemming van de omgeving op de mogelijkheden van het kind, kan er zowel in groep 1 als in 

groep 8 gevraagd worden van een kind om open te staan voor nieuwe ideeën en activiteiten en om de 

eigen werkwijze los te laten. Het idee of de werkwijze van een sensitieve en responsieve volwassene past 

immers wel bij het kind en zal naarmate het kind ouder is complexer zijn. Ook teleurstellingen of 

frustraties hebben op de verschillende leeftijden meestal verschillende inhouden. Deze sluiten aan bij de 

leeftijd en doen daarom toch een vergelijkbaar beroep op de vaardigheden van een kind.  

4.4 SOCIALE AUTONOMIE 

4.4.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Sociale autonomie is de vaardigheid de eigen mening en behoeften tot uitdrukking te brengen en 

hieraan trouw te blijven. 

 

De vaardigheid Sociale autonomie heeft te maken met kiezen vanuit jezelf en met bestendigheid: bij 

deze keuze blijven. Het uitgangspunt is dat een kind weet wat het wil en hoe hij of zij iets wil en 

onderscheid kan maken tussen zichzelf en de ander (Rigter, 2008). Het gaat hierbij om de component 

van egoveerkracht die bestaat uit het vasthoudend reageren in probleemsituaties. Een kind dat deze 

vaardigheid beheerst vraagt ruimte van de ander (een autocentrische positie) en treedt dus in de ruimte 
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van de ander. Een kind dat deze vaardigheid niet beheerst geeft juist veel ruimte aan de ander (een 

allocentrische positie) zoals De Niet (1993) aangeeft. Naast het kiezen vanuit jezelf is er ook sprake van 

bestendigheid (De Niet, 1993). Het kind houdt vol en blijft bij de keuze. Het heeft eigenheid, wat tot 

uitdrukking komt in het hebben van eigen interessegebieden, hobby's en voorkeuren. Eigenheid is 

datgene wat het kind in aanleg als mogelijkheid heeft gekregen en dat zich in de interactie met de 

menselijke omgeving ontwikkelt om zo zijn unieke persoon-zijn te ontplooien (Kok, 2005). 

Door te zeggen wat het ergens van vindt, komt het kind verbaal voor zichzelf op. Hiermee maakt 

een kind de eigen mening en behoeften kenbaar aan anderen. Daarnaast kan een kind op een non-

verbale manier tot uitdrukking brengen dat het beschikt over de vaardigheid Sociale autonomie, door 

eigen keuzes te maken en eigen zaken te regelen. Het maken van een eigen keuze en het regelen van 

eigen zaken, ongeacht wat anderen zeggen of vinden, laat zien dat het kind vanuit zichzelf kiest en weet 

wat het wil. Hierin zit het aspect van ‘bestendigheid’ zoals De Niet (1993) dit begrip omschrijft. 

  

In ZIEN! is de vaardigheid Sociale autonomie als volgt geoperationaliseerd: 

 

4.4.2 RELATIE MET ONTWIKKELTAKEN 

Een kind dat ervaart zelf iemand te zijn die iets kan, met wie rekening gehouden wordt maar die ook 

rekening met anderen moet houden, zal in een sociale omgeving zoals de klas goed kunnen functioneren 

(Jeninga, 2008). Beschikken over 'eigenheid' bevordert namelijk dat je bij eigen keuzes kunt blijven, 

groepsdruk kunt weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden. 

Het kind onderscheidt zich van andere kinderen en is daarmee een interessant speelkameraadje 

voor andere kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeltaak ‘vriendschap sluiten’. Het kind kiest 

bewust voor een vriendje en weet ook waarom het de ander tot vriendje wil hebben. Het kind is duidelijk 

in wat het wil, waardoor samenwerken soepel en doelgerichter verloopt. Het hebben van een duidelijke 

eigen inbreng werkt doorgaans ook positief door in het contact met medeleerlingen.  

4.4.3 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN LEERLINGKENMERK  
 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat niet of slechts beperkt in staat is om eigen mening en behoeften tot uitdrukking te brengen 

en eraan trouw te blijven, vraagt zijn omgeving om hem te helpen met eigen behoeften en meningen in 

contact te staan en ernaar te handelen.  

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Het kind ontwikkelt de eigenheid in relatie tot zijn wereld (Kok, 2005). Het kind leert eigenheid te tonen 

juist in interactie met de ander: de klasgenoot of de leerkracht. De waardering of reactie van anderen op 

het tonen van eigenheid kan een erkenning of een ontkenning van de eigenheid inhouden. Bijvoorbeeld 

“Jij werkt liever in de bouwhoek dan in de leeshoek” of een negatieve variant, “Wat raar dat jij niet van 

voetballen houdt, alle jongens houden toch van voetballen!”  

Het kan zijn dat een kind als reactie hierop wil gaan voldoen aan de verwachtingen die de 

omgeving stelt of juist tegengesteld, zich sterker gaat afzetten tegen wat anderen doen. Spelbegeleiding 

Stellingen groep 1-8 

- Zegt wat het ergens van vindt. 

- Komt verbaal voor zichzelf op. 

- Maakt eigen keuzes. 

- Regelt eigen zaken. 

-  

-  
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is bijvoorbeeld een manier om kinderen te helpen de eigenheid te ontwikkelen en de autonomie te 

versterken (Van der Poel & Blokhuis, 2008). 

 

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Binnen de schoolsetting zijn er heel veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren om hun ik als persoon 

te laten zien. De eigenheid ontwikkelt zich namelijk tot een persoon-zijn, juist in de interactie met en in 

relatie tot de menselijke wereld (Kok, 2005). De menselijke wereld bestaat in deze schoolperiode uit de 

schoolsetting. Spel en spelbegeleiding is een belangrijk middel waarmee de leerkracht een kind kan 

helpen de Sociale autonomie te vergroten. Door een kind te stimuleren zelf een spel te kiezen leert het 

om te durven varen op eigen kunnen (Van der Poel & Blokhuis, 2008). Een leerkracht kan het zelf kiezen 

van een kind stimuleren door tijdens spel het kind ruimte te geven om te kiezen, gevoelens en gedachten 

erbij uit te spreken, en oog te hebben voor de positieve prestaties (Jeninga, 2008; Hoeben, 1993). De 

leerkracht kan het gedrag ook beïnvloeden door structuur te bieden en grenzen te stellen aan het gedrag 

van de kind, zoals consequent zijn, concrete en duidelijke afspraken maken en aanwijzingen geven zodat 

de kind weet wat hij moet doen (Hoeben, 1993). Hieruit blijkt dat Sociale autonomie een direct te 

beïnvloeden leerlingkenmerk is. 

4.4.4 NORMALE ONTWIKKELING  

Een kind heeft de innerlijke drang zich te ontplooien en voltooien. Deze innerlijke drang wordt ingevuld 

door aanleg, temperament, intelligentie en de psychomotoriek van het kind (Kok, 2005). De ontwikkeling 

van autonomie begint in de peutertijd (vanaf 2 jaar): het ontwikkelen van autonomie houdt in dat het 

kind afstand neemt van zijn opvoeder en zich richt zich op het zich meester maken en beïnvloeden van 

zijn omgeving (Jeninga, 2008). Dit ontstaat vanuit de verwachting dat de opvoeder beschikbaar is voor 

het geven van hulp en troost maar ook vanuit een eerste vertrouwen in eigen kunnen. Hierdoor 

ontwikkelt een kind gevoel van competentie, zelfvertrouwen en veerkracht (Jeninga, 2008). 

Vanaf 4 jaar heeft het kind ervaren dat het zelf iemand is die iets kan, met wie rekening wordt 

gehouden en die rekening moet houden met anderen. De eigen zaken die het kind kan regelen en de 

onderwerpen waarover het kan zeggen wat het ervan vindt, zijn afhankelijk van en passen bij de leeftijd 

(Van den Bosch et al., 2005).  

Hoewel van alle kinderen van 4 tot 12 jaar verwacht kan worden dat ze sociale autonomie laten 

zien in de zin zoals het bevraagd wordt in ZIEN!, zijn er wel andere punten waarop een kind zich nog 

verder ontwikkelt. Een kind moet bijvoorbeeld een zekere mate van autonomie hebben bereikt om een 

fout toe te kunnen geven. Het kind heeft het gevoel dat het nog steeds een waardevol iemand is, ook al 

heeft het een fout gemaakt. Bij kinderen vanaf groep 3 zal dit nog wisselend zijn. Het kan nog best 

moeilijk zijn om fouten toe te geven omdat hun autonomie nog niet groot genoeg is. In de loop van hun 

schoolloopbaan zullen kinderen hier minder moeite mee hebben.  

Vanaf groep 5 vormen kinderen zich een mening. De meningen van hun ouders of van de 

leerkracht zijn hierbij erg belangrijk. Vanaf groep 7 wordt de mening van de groep belangrijk bij het 

vormen van een eigen mening (Hoekman et al., 2007). 
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4.5 IMPULSBEHEERSING  

4.5.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Impulsbeheersing is de vaardigheid om in sociaal verband het eigen gedrag te reguleren door het 

onderdrukken van impulsen. 

Hierbij gaat het om het controleren en corrigeren van het eigen gedrag in het verkeer met anderen. Het 

kind denkt eerst voordat het iets doet en stelt daardoor gedragingen uit. Het gedrag wordt dan door 

gedachten in banen geleid (Delfos, 2007), er is sprake van zelfregulering (Barkley, 1997). Dit vraagt van 

het kind de vaardigheid om impulsen en gevoelens te onderdrukken, een component van egocontrole. 

Wanneer er sprake is van een zwakke Impulsbeheersing, is er doorgaans sprake van 

impulsiviteit. Delfos (2007) geeft drie elementen aan die een rol spelen bij impulsiviteit of impulsief 

gedrag. Het eerste element is het overspoeld worden door een opkomende prikkel en daardoor eerst 

doen, voordat het kind nadenkt. Het tweede element is het gebrek aan organiseren en plannen en niet 

kunnen overzien wanneer het beste moment is om in de eigen behoefte, bijvoorbeeld de vraag stellen die 

op dat moment boven komt, te voorzien. Het houden aan de regels van de groep heeft betrekking op het 

derde element, namelijk zichzelf als volledig centraal ervaren op dat moment. Het kind zal zich op dat 

moment weinig verplaatsen in wat zijn gedrag met de ander doet. Impulsbeheersing wordt ook zichtbaar 

in de wijze waarop het, al of niet voortdurend, de aandacht vraagt van de leerkracht of andere kinderen 

(Delfos, 2007).  

Wanneer een kind de vaardigheid heeft om impulsen te beheersen, is het in staat gedachten in 

goede banen te leiden. Het is in staat emoties onder controle te houden, de zogenaamde egocontrole 

(Van Beemen, 2006). Dit wordt zichtbaar in gedrag; het kind praat niet voor de beurt, denkt eerst na en 

maakt een plan voordat het met een activiteit begint. Het vraagt niet voortdurend de aandacht van de 

leerkracht waardoor het de aandacht kan verdelen en het kind zich kan conformeren aan sociale 

(groeps)regels. 

 

In ZIEN! is de vaardigheid Impulsbeheersing als volgt geoperationaliseerd: 

 

4.5.2 RELATIE MET ONTWIKKELTAKEN 

De vaardigheid Impulsbeheersing is belangrijk voor kinderen want het zorgt ervoor dat ze met anderen 

kunnen omgaan en dat de interactie met andere kinderen positief verloopt. Wanneer een kind zijn gedrag 

kan reguleren, levert dat een belangrijke bijdrage in het oplossen van de vijf ontwikkeltaken. Een goede 

Impulsbeheersing geeft het kind namelijk de mogelijkheid om ruimte te geven aan de ander, aandacht te 

delen en binnen de kaders van sociale regels te blijven. Hierdoor is een kind in staat vriendschap te 

sluiten, verloopt samenwerken soepel en worden conflicten en ruzies opgelost in plaats van dat ze 

escaleren. Als gevolg van een gebrekkige Impulsbeheersing kunnen medeleerlingen het gedrag van het 

kind als onvoorspelbaar of als te veel ruimte nemend ervaren (Bokhorst et al., 2001). Dat zet de kwaliteit 

van de relatie met andere kinderen onder druk.  

Stellingen groep 1-8 

- Praat niet voor zijn beurt.  

- Denkt na voor het iets onderneemt, heeft controle over eigen gedrag. 

- Eist weinig aandacht op. 

- Houdt zich aan de regels. 

-  

-  
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4.5.3 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN LEERLINGKENMERK 
 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat niet of slechts beperkt in staat is om zijn gedrag te reguleren, vraagt zijn omgeving om hem 

te helpen de ander meer ruimte te geven en om controle uit te oefenen op het eigen gedrag.  

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen gebrek aan Impulsbeheersing als gevolg van een 

persoonskenmerk en als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld de opvoedingssituatie (Van Hekken & 

Kievit, 2002). Wanneer sprake is van gebrekkige Impulsbeheersing als gevolg van een persoonskenmerk, 

zal dit kenmerk zich manifesteren in alle situaties en door de jaren heen (Delfos, 2007; Barkley, 1997). 

In beide gevallen vraagt het kind om de impulsen te leren beheersen, bij een persoonskenmerk zal het 

gaan om het leren omgaan met en compenseren van de impulsiviteit en bij een omgevingskenmerk zal 

de zorgvraag meer liggen op het gebied van zelfwaardering en zelfbeeld (Delfos, 2007). In het laatste 

geval gaat het om het welbevinden, zie hiervoor paragraaf 4.9. 

Het is de situatie die het kind vraagt de impulsen te beheersen: de prikkel kan van buitenaf 

komen, maar ook prikkels van binnenuit en behoeften die van binnen ontstaan, kunnen tot impulsief 

gedrag leiden (Delfos, 2007). Impulsbeheersing zorgt ervoor dat kinderen kunnen komen tot zelfreflectie 

en grip krijgen of houden op hun omgeving door interne sturing. Kinderen die moeite hebben om 

impulsen te beheersen leggen de plaats van controle (locus of control) buiten zichzelf, namelijk naar de 

omgeving. Hierdoor zijn ze nog minder in staat om impulsen te beheersen. De locus of control is sterk 

beïnvloedbaar door opvoeding en cultuur (Delfos, 2007; Van der Ploeg, 2007).  

Het niet of weinig beschikken over de vaardigheid Impulsbeheersing heeft verschillende 

begeleidingsbehoeften, al naar gelang de achtergrond van de beperkte ontwikkeling. Gebruik van 

medicatie (zoals Ritalin of Concerta) kan de Impulsbeheersing voor een groot deel verbeteren (Jeninga, 

2008). Daarnaast bestaan er ook probleemoplossende therapieën, zoals de bekende Stop-Denk-Doe-

methode van Barkley (1997), gericht op gedragsverandering. Een methode die zich richt op het denken 

(cognitieve gedragsverandering) is de methode van Meichenbaum (Timmerman, 2000). Kinderen leren in 

stapjes taken of gedrag te plannen en op te lossen. 

 

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Binnen de schoolsetting zijn er heel veel mogelijkheden om een kind te stimuleren zijn impulsen meer te 

beheersen. Prins en Pameijer (2000) beschrijven onder andere de volgende onderdelen in de 

leerkrachtbegeleiding die ze bieden bij kinderen die onder andere te maken hebben met impulsief 

gedrag: structureringsmaatregelen nemen, duidelijke instructies geven, snelle en frequente feedback op 

gewenst en ongewenst gedrag, stimuleren van het zich rustig maken en bevorderen van 

probleemoplossende strategieën. Hieruit blijkt dat Impulsbeheersing een direct te beïnvloeden 

leerlingkenmerk is en het kinderen helpt taken en sociale situaties adequater aan te kunnen pakken. 

Kinderen zullen hierdoor meer betrokken zijn op de taken en positieve ervaringen opdoen van andere 

kinderen, waardoor het welbevinden vergroot wordt. 

4.5.4 NORMALE ONTWIKKELING  

Als een kind op de basisschool komt, heeft het vanuit de opvoedingssituatie ervaringen opgedaan in het 

omgaan met prikkels en het reageren erop. Ontwikkelingspsychologisch gezien leert het kind gedurende 

de basisschoolperiode meer en meer het gedrag van binnenuit te reguleren. Jonge kinderen in de 
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basisschool zullen de impulsen in mindere mate beheersen dan oudere kinderen dat kunnen. Het kind 

probeert, naarmate het denken rijpt en het steeds rijker wordt aan taal, de impulsen te beheersen. Vanaf 

het vijfde jaar handelen kinderen meer en meer intentioneel; ze stellen zichzelf doelen (regels) en zijn in 

staat die op te volgen (Barkley, 1997; Hoekman et al., 2007). Vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar heeft 

het kind, bij een gezonde ontwikkeling, voldoende geleerd om zichzelf regels en doelen te stellen (Van 

Doorn & Verheij, 2008) en zal het zich steeds meer gaan richten op en vergelijken met leeftijdgenoten.  

De meeste kinderen hebben geleerd zich vooral aan de regels te houden wanneer de leerkracht 

aanwezig is. Op jonge leeftijd is dát de situatie waarvoor ZIEN! wordt ingevuld. Op oudere leeftijd kunnen 

kinderen dit ook wanneer de leerkracht (gedurende een korte tijd) niet aanwezig is en is dat meer de 

norm die gesteld wordt bij het invullen van de vragenlijst. De kinderen zijn in staat om behoeften uit te 

stellen. 

4.6 INLEVINGSVERMOGEN 

4.6.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Inlevingsvermogen is de vaardigheid het eigen gedrag af te stemmen op de gedachten en 

gevoelens van een ander.  

Inlevingsvermogen wordt ook wel het empathisch vermogen genoemd. Het empathisch vermogen ligt in 

het verlengde van de ander-ik-differentiatie, het verschil kunnen maken tussen ‘ik’ en de ‘ander’ (Delfos, 

2007; Jeninga, 2008). Het heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid om aan jezelf en aan anderen 

gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven op basis waarvan anticipatie kan volgen op het 

gedrag van anderen (Jeninga, 2008). 

Het kind dat deze vaardigheid beheerst, is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn 

gevoelens daarop afstemmen (Delfos, 2007). Het kind kan in gedachten in de huid van een ander 

kruipen. Het kind is zich bewust van de gevoelens en emoties van anderen en begrijpt deze (Rigter, 

2008). Het gedrag waarmee een kind Inlevingsvermogen toont, wordt in de literatuur vaak omschreven 

als pro-sociaal gedrag (Van Beemen, 2006; Bokhorst et al., 2001; Van der Ploeg, 2011). Als het kind 

pro-sociaal gedrag laat zien, mag je veronderstellen dat de vaardigheid om zich in te leven, aanwezig is 

of dat het kind deze vaardigheid heeft aangeleerd. 

Inlevingsvermogen betreft dus twee zaken, namelijk het denken (cognitie), en de gevoelens 

(emoties) (Van Beemen, 2006; Kohnstamm, 2002). Als er sprake is van Inlevingsvermogen betekent het 

dat een kind laat zien dat het gericht is op de ander en kennis heeft van wat bij de ander leeft (Delfos, 

2004). Dit is waar te nemen doordat een kind aandachtig luistert naar wat anderen zeggen of vertellen. 

Het kind toont Inlevingsvermogen door middel van zorgdragend, behulpzaam gedrag naar andere 

kinderen (De Niet, 1993). Door iets aardigs te zeggen tegen andere kinderen laat het kind zien dat het 

kennis heeft van wat er in een ander omgaat (Delfos, 2004).  

 

In ZIEN! is de vaardigheid Inlevingsvermogen als volgt geoperationaliseerd: 

 

Stellingen groep 1-8 

- Luistert met aandacht naar wat anderen zeggen of vertellen. 

- Toont belangstelling voor wat andere kinderen zeggen of doen. 

- Zegt aardige dingen tegen medeleerlingen.  

- Gedraagt zich behulpzaam. 

-  

-  
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4.6.2 RELATIE MET ONTWIKKELTAKEN 

Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten is cruciaal voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. De mate waarin een kind beter in staat is om zich te verplaatsen in de ander en zijn gevoelens 

daarop kan afstemmen bepaalt voor een belangrijk deel of de aansluiting bij de groep al dan niet slaagt 

(Delfos, 2007). Bij ontwikkelingsopgaven als samenwerken en het oplossen van ruzies en conflicten 

draagt het zich kunnen inleven in de ander bij aan een soepel oplossen van een ruzie of conflict.  

Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen, weet wanneer 

andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan 

het groepsklimaat. Het zijn kinderen met een ‘sociale antenne’. Het beschikken over een dergelijke 

sociale antenne is een voorwaarde om kwalitatief goed contact met anderen te hebben. Het sluiten van 

vriendschap gaat kinderen die beschikken over Inlevingsvermogen doorgaans gemakkelijk af. Soms 

beschikken kinderen in potentie best over Inlevingsvermogen, maar tonen dit onvoldoende in contacten 

met medeleerlingen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een gebrekkige Impulsbeheersing of 

een gebrek aan Sociale flexibiliteit, wat zich uit in antisociaal of agressief gedrag (Bokhorst et al., 2001; 

De Niet, 1993). Ook angstige kinderen kunnen zich uit zelfbescherming afsluiten voor de omgeving en 

geen Inlevingsvermogen tonen. Er zijn kinderen waarbij het empathisch vermogen ontbreekt. Dan is dit 

per definitie een belangrijk punt van zorg (Delfos, 2004), omdat de sociale leerbaarheid feitelijk in het 

geding is. 

4.6.3 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN LEERLINGKENMERK   
 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat geen of weinig Inlevingsvermogen toont, vraagt zijn omgeving het gedrag af te stemmen op 

de gedachten en gevoelens van de ander.  

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Kinderen die beschikken over onvoldoende Inlevingsvermogen hebben op het gebied van sociale cognitie 

ondersteuning nodig. Sociale cognitie, het denken over een sociale situatie, is het product van sociale 

interacties met opvoeders en leeftijdgenoten (Rigter, 2008). Beïnvloeding vindt plaats door te werken 

aan de cognitieve dimensie (het verplaatsen in de ander), aan de belevings- en attitudedimensie (het 

kunnen uiten, kennen en erkennen van gevoelens van zichzelf en de ander) en aan de gedragsdimensie 

(door te werken aan sociale vaardigheden). Het trainingsprogramma Leren denken over denken en leren 

begrijpen van emoties (Steerneman, 2004) is een programma dat uitgewerkt is vanuit de ‘theory of 

mind’ (dat is het vermogen om zich in de gedachten en gevoelens van anderen te verplaatsen). Met 

behulp van dit programma wordt aandacht besteed aan imitatie, emotieherkenning en het herkennen van 

en verplaatsen in gedachten van de ander. 

  

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Binnen de schoolsetting zijn er heel veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren meer 

Inlevingsvermogen te tonen. Het begint vaak met het attenderen op de ander; de leerkracht stimuleert 

het kind om anderen uit te laten praten, aan te kijken, te luisteren naar de ander. De leerkracht kan 

vervolgens werken aan het herkennen van emoties door deze te benoemen en dit proces te ondersteunen 

met materialen. Een leerkracht kan ook veel betekenen door met een themakring situaties uit te spelen. 

Daardoor wordt een kind geleerd hoe het emoties kan verwoorden en naar de beleving van een ander 

kan vragen. Vervolgens komt het uitspelen aan bod, waardoor kinderen ook in praktische zin met elkaar 
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oefenen. Op deze manier wordt het inleven in de ander aangeleerd. Hieruit blijkt dat Inlevingsvermogen 

een direct te beïnvloeden leerlingkenmerk is. 

4.6.4 NORMALE ONTWIKKELING 

In de ontwikkeling van de vaardigheid Inlevingsvermogen is ontwikkelingspsychologisch gezien de ik-

ander-differentiatie van belang. Om in te kunnen voelen in een ‘ander’ zal er een besef moeten zijn dat 

de ‘ander’ verschilt van het ‘ik’. Vanaf ongeveer drie jaar is deze individuatieperiode voltooid, waarna het 

maken van vriendjes mogelijk wordt (Delfos, 2007).  

Empathie kan, zoals uit de definitie blijkt, bekeken worden vanuit verstand en vanuit gevoel. 

Meeleven vergt namelijk cognitief indenken in een ander; vanuit gevoel is het een kwestie van meegaan 

in de emotie (Kohnstamm, 2002). Het meevoelen ontstaat vanuit imitatie (Steerneman, 2004). Kinderen 

in de leeftijd van 2 tot 3 maanden kunnen al op elementair niveau gelaatsexpressies van de ander 

verwerken, bijvoorbeeld door toelachen en vriendelijk praten met lachen en kraaien te beantwoorden 

(Verhulst, 2001; Delfos, 2007). Later, op de leeftijd van ongeveer 1 jaar, maken kinderen bij het 

reguleren van hun gedragingen al gebruik van aanwijzingen van volwassenen. Ze kunnen dan uit 

signalen van volwassenen de bedoeling afleiden en leren onderscheid te maken tussen fantasie en 

werkelijkheid (Rigter, 2008).  

Vanaf het vierde levensjaar zijn kinderen in staat zich te verplaatsen in de positie van de ander. 

Vanaf deze leeftijd ontwikkelt het kind in toenemende mate deze vaardigheid om perspectief te nemen 

(Rigter, 2008). Dit is de fase van het subjectief perspectief nemen. Dat wil zeggen dat het kind zich 

realiseert dat kinderen in een zelfde situatie kunnen verschillen in wat ze denken en voelen. Tussen 7 en 

12 jaar is de fase van de zelfreflectie. Een kind kan zichzelf in de positie van een ander plaatsen en kan 

daarover nadenken (Hoekman et al., 2007).  

Kinderen vanaf groep 3 kunnen rekening houden met de wensen en grenzen van de ander zolang 

er geen al te groot verschil is met hun eigen behoefte. Naarmate zij zich in de loop der tijd zich beter 

kunnen inleven in de ander, kunnen zij ook beter afstemmen op de ander door te luisteren en initiatieven 

van anderen te waarderen (Van den Bosch et al., 2005). De stellingen van ZIEN! zijn zó geformuleerd dat 

kinderen van groep 1 tot en met groep 8 de vaardigheden kunnen laten zien.  

4.7 INLEIDING PROCESVARIABELEN  

Zoals genoemd in hoofdstuk 2 worden welbevinden en betrokkenheid beschouwd als procesvariabelen. 

Onder procesvariabele wordt verstaan dat wat zich in het kind afspeelt tussen het moment dat de 

leerkracht een opdracht geeft en het eindresultaat. Door tijdens het proces het kind te observeren neem 

je waar hoe het kind zich voelt t.o.v. de taak. Dat geeft de leerkracht informatie over de invloed van de 

aanpak op het gedrag van het kind. Tussentijds kan de aanpak worden aangepast. Het blijven observeren 

van welbevinden en betrokkenheid tijdens het proces is nodig om de aanpak bijtijds bij te stellen. In de 

paragrafen 2.1 en 2.2 is dit vanuit het theoretisch concept uitgebreid toegelicht. 

Zoals genoemd in hoofdstuk 3 zijn er drie basisbehoeften, namelijk relatie, competentie en 

autonomie/zelfstandigheid die vervuld moeten worden, willen kinderen gemotiveerd zijn en kunnen 

ontwikkelen. Aan de hand van de twee procesvariabelen, betrokkenheid en welbevinden, observeert de 

leerkracht en weet hij of aan deze psychologische basisbehoeften tegemoet wordt gekomen. De 

graadmeters betrokkenheid en welbevinden geven de leerkracht namelijk directe informatie over wat zich 

bij en in kinderen afspeelt als gevolg van zijn of haar aanpak (Laevers et al., 1994).  
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De leer- en ontwikkelingspsychologie is er duidelijk over dat ontwikkeling het resultaat is van 

interactie tussen het kind en de omgeving (Van den Bosch & De Jaeger, 2005; Hoeben, 1993; Jeninga, 

2008; Van Lieshout, 2009). Vaardigheden zijn in ontwikkeling. De mate van ‘in ontwikkeling zijn’ wordt 

afgelezen uit de mate van betrokkenheid op de activiteit en de mate van welbevinden van het kind (Van 

den Bosch & De Jaeger, 2005). Betrokkenheid en Welbevinden zijn als zodanig geen 

ontwikkelingspsychologische begrippen maar zouden gezien kunnen worden als de motors van de 

ontwikkeling. In de volgende paragrafen worden deze begrippen nader toegelicht en uitgewerkt. 

4.8 BETROKKENHEID  

4.8.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Betrokkenheid is een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een activiteit of taak 

waarmee het kind bezig is. 

 

Bij betrokkenheid gaat het om de gerichtheid op een onderwerp (Delfos, 2007). Het richten op een 

onderwerp is een proces dat zich in de kinderen afspeelt (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). 

Concentratie is één van de duidelijkst waarneembare signalen van betrokkenheid (Laevers et al., 1994). 

Een kind dat betrokken bezig is, richt de aandacht op een relatief beperkt gebied. Er is een geringe 

afleidbaarheid en grote mate van persistentie, doorzettingsvermogen. Het kind laat de activiteit niet los, 

ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen. Kenmerkend voor betrokkenheid is 

intrinsieke motivatie van het kind voor de activiteit; er is een vertekende tijdservaring (Laevers et al., 

1994). Het kind heeft dus geen besef van hoelang het met de taak bezig is.  

In principe heeft ieder kind bij de geboorte van nature de wil om greep te krijgen op zijn 

omgeving (Van Beemen, 2006). Kleine kinderen kunnen heel volhardend zijn in het klauteren, kasten 

leegpakken en weer inpakken of stapelen van materialen. Dit streven naar competentie is eigenlijk de 

vroegkinderlijke vorm van prestatiemotivatie. De term competentie wordt vooral gebruikt voor de 

ontwikkeling in de eerste vier levensjaren (Van Beemen, 2006). Zodra het kind in de basisschoolleeftijd 

komt, worden er explicieter eisen gesteld. Dan wordt gesproken van de wil om te presteren, ofwel 

prestatiemotivatie (Van Beemen, 2006). 

Bij een hoge mate van betrokkenheid komt energie vrij en ervaart het kind een sterke voldoening 

(Laevers et al., 1994). Wanneer energie vrij komt, is dit zichtbaar in mimiek en houding; er is 

belangstelling en het kind heeft plezier in het spel. Plezier raakt het aspect van voldoening. Voldoening 

indiceert welbevinden. Als de leerkracht een zich goed voelen waarneemt bij het kind gedurende een 

activiteit, wijst dit op een hoge betrokkenheid (Laevers et al., 1994).  

 

Betrokkenheid is als volgt geoperationaliseerd in ZIEN!: 

 

Stellingen groep 1-4 

- Heeft plezier in wat het doet. 

- Gaat een tijdlang geconcentreerd op in de activiteit. 

- Toont belangstelling voor het activiteitenaanbod. 

- Toont doorzettingsvermogen. 

-  

-  
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 4.8.2 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN PROCESVARIABELE 
 

ZORGBEHOEFTE  

Een kind dat geen of weinig betrokkenheid toont, vraagt zijn omgeving tegemoet te komen aan de 

basisbehoefte competentie. 

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Door het kind te motiveren voor de taak kan het kind ondersteund worden. Dit kan door in de aanpak 

iets veranderen, bijvoorbeeld de taak uitdagender te maken of te vereenvoudigen. Er dient sprake te zijn 

van een onderwijsaanbod dat betekenisvol is voor kinderen; dat aansluit op de belevingswereld, hen 

uitdaagt of nieuwsgierig maakt. Betekenisvolle activiteiten leiden tot een hoge mate van betrokkenheid 

en motiveren het kind (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). De leraar is dan ook de bemiddelaar tussen 

het kind en de omgeving. De leraar bepaalt in grote mate het onderwijsaanbod waaruit kinderen kunnen 

kiezen (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). De aangeboden taak moet niet te gemakkelijk zijn, omdat 

dan geen ervaring van competentie door eigen inspanning ontstaat (Van Doorn & Verheij, 2008; Stevens, 

1997).  

 

EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Zoals hiervoor genoemd geeft de mate van betrokkenheid de leerkracht informatie over de gevolgen van 

zijn of haar aanpak. Echte betrokkenheid impliceert dat de activiteit betekenis heeft voor het kind. De 

leerkracht sluit daarom zoveel mogelijk aan bij de belangstelling van de kinderen en op hun niveau (Van 

den Bosch & De Jaeger, 2005). Dat betekent dat de activiteit soms makkelijker en soms moeilijker wordt 

gemaakt, zodat het kind wordt uitgedaagd en plezier beleeft. Een leerkracht kan ook beloningen 

gebruiken om motivatie extern te versterken (Van Beemen, 2006). Leerkrachten kunnen andere 

werkvormen inbrengen zoals interactief of samenwerkend leren, kringmomenten of projecten, waardoor 

het kind meer aangezet wordt tot denken en activiteiten ruimte geven voor de eigen inbreng (Van den 

Bosch & De Jaeger, 2005; Laevers et al., 1994). De leerkracht motiveert kinderen door zelf gemotiveerd 

te zijn, in te voelen bij het kind, grenzen te stellen en onder andere het zelfstandig werken te bevorderen 

(Laevers et al., 1994). 

4.9 WELBEVINDEN   

4.9.1 DEFINITIE EN OPERATIONALISATIE 

 

Welbevinden is een momentane, actuele toestand van een zich goed voelen en manifesteert zich 

binnen de groep waarin het kind zich bevindt. 

 

Ieder kind heeft het nodig om zich thuis te kunnen voelen in het pedagogisch klimaat van de klas en in 

de schoolomgeving. Eder (1995) heeft het over actueel, situationeel welbevinden dat wordt bepaald door 

de situatie hier en nu en het resultaat is van invloeden buiten het kind zelf. Het situationele welbevinden 

Stellingen groep 5-8 

- Heeft plezier in het schoolwerk (kernvakken). 

- Gaat geconcentreerd op in het werk op school (kernvakken). 

- Toont belangstelling voor kernvakken 

- Toont doorzettingsvermogen bij de kernvakken 

-  
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is wat leerkrachten op school zien en waarbij het gaat om gevoelens ten aanzien van de schoolse situatie. 

Welbevinden betekent dan het ‘zich thuis voelen’, ‘zichzelf kunnen zijn’ en het zich emotioneel veilig 

voelen (Laevers, 1995; Laevers et al., 1994). Indicatoren hiervoor zijn spontaniteit, ontspannen zijn, 

plezier beleven met elkaar (Laevers et al., 1994) wat zich uit in opgewektheid, levenslustige en vitale 

uitstraling, ontspannenheid en openheid en graag naar school gaan. 

 

Welbevinden is als volgt geoperationaliseerd in ZIEN!: 

 

 

4.9.2 DIRECT TE BEÏNVLOEDEN PROCESVARIABELE 

Het welbevinden van kinderen is afhankelijk van de context waarin ze leven. De mate waarin deze 

context tegemoet komt aan hun basisbehoeften is belangrijk. Dit worden basisbehoeften genoemd omdat 

een minimale bevrediging ervan een voorwaarde vormt voor de gezonde emotionele ontwikkeling. Hierbij 

gaat het om fysische behoeften, de behoefte aan affectie, warmte en geborgenheid, de behoefte aan 

duidelijkheid, continuïteit en houvast, de behoefte om iemand te zijn in de ogen van de anderen, de 

behoefte om zichzelf als kundig te ervaren en de behoefte om op een moreel juiste manier zin te geven 

aan het leven (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). De zojuist genoemde behoeften sluiten aan bij de 

psychologische behoeften zoals Stevens (1997) deze noemt: relatie (verbondenheid, veiligheid en 

ondersteuning), competentie (gevoel van bekwaamheid) en autonomie (zelfstandigheid). 

Tegemoetkomen aan de basisbehoeften gebeurt door leerkrachtgedrag. Concreet kan dit door 

een warme opstelling en het scheppen van situaties waarin het knus bij elkaar zijn kansen krijgt. Of 

duidelijkheid bieden over grenzen en afspraken, waardoor een kind houvast heeft en voldoende rust en 

veiligheid ervaart. Positieve communicatie en voldoende aandacht geven voor individualiteit is eveneens 

belangrijk leerkrachtgedrag dat het welbevinden positief beïnvloedt (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). 

Aanmoedigen en belonen worden vaak genoemd als effectieve manieren om kinderen te helpen, wat vaak 

goed is voor het zelfgevoel van het kind (Van der Wolf & Van Beukering, 2009). 

 

ZORGBEHOEFTE 

Een kind dat een laag welbevinden heeft, vraagt zijn omgeving het (pedagogisch) klimaat zo in te richten 

dat het vertrouwen in zichzelf en de ander krijgt.  

 

HOE WORDT TEGEMOET GEKOMEN AAN DE ZORGBEHOEFTE?  

Hoe wordt tegemoet gekomen aan de zorgbehoefte? Het kind heeft behoefte aan veiligheid en 

ondersteuning en heeft het vertrouwen van zichzelf en de leerkracht nodig dat er personen in zijn 

omgeving zijn die hem steunen en begeleiden (Van den Bosch & De Jaeger, 2005). Het is dan ook de 

taak van de leerkracht om kinderen te ondersteunen door open te staan voor de ervaringen van het kind, 

te begrijpen en erop in te gaan. Wanneer bij een kind voldaan wordt aan de basisbehoeften, dan krijgt 

het kind het gevoel ‘iemand te zijn in de ogen van anderen’. Het kind ervaart dan ook dat het zelf iemand 

is. En dan is er sprake van welbevinden. 
 

Stellingen groep 1-8 

- Komt opgewekt over. 

- Maakt een vitale levenslustige indruk. 

- Komt ontspannen en open over. 

- Gaat graag naar school. 
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EEN LEERKRACHT KAN DAT! WAT IS DE ROL VAN DE LEERKRACHT? 

Een leerkracht die erin slaagt een klimaat binnen de klas te creëren waarin het kind zich thuis voelt, zorgt 

voor een goed pedagogisch basisklimaat (Stevens, 1997). Welbevinden, inclusief zelfvertrouwen, is door 

een leerkracht goed te beïnvloeden. Een voorbeeld is de manier van spelbegeleiding die Van der Poel en 

Blokhuis (2008) beschrijven ter versterking van het zelfvertrouwen. Zij geven veel suggesties hoe 

leerkrachten kinderen kunnen laten ervaren dat ze zelf iemand zijn (zelfbesef), dat ze invloed hebben op 

hun omgeving (autonomie), dat ze weten wie ze zelf zijn (zelfbeeld) en dat ze weten welke kwaliteiten ze 

hebben (zelfwaardering). Door deze vier fasen te doorlopen, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en 

bevinden ze zich wel.  

4.10 DE ZEVEN DIMENSIES EN EXTERNE CRITERIA 

Om na te gaan of de zeven dimensies van ZIEN! niet alleen op theoretische gronden, maar ook op 

empirische gronden onderscheiden kunnen worden, werden de interne structuur en de relatie van de 

zeven begrippen met externe criteria onderzocht. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn weergegeven 

in hoofdstuk 7. 

Voor het onderzoek naar de relatie met externe criteria (schalen van de Blikvanger en de 

Teachers Report Form) werd, op grond van de beschrijvingen van de schalen, een aantal hypothesen 

geformuleerd die getoetst moesten worden. De volgende hypothesen over de relatie tussen (de schalen 

van) ZIEN! en (onderdelen van) de twee externe criteria (Blikvanger en TRF) werden geformuleerd. In 

onderstaande tabellen 4.1 en 4.2 staan de geformuleerde hypothesen voor de relatie tussen respectieve-

lijk de Blikvanger en ZIEN! en TRF en ZIEN!. Na de tabellen volgt de onderbouwing van de hypotheses. 

 

Tabel 4.1. Hypotheses over de relatie tussen de schalen van ZIEN! en Blikvanger.  

 

 Hypothesen Definitie categorie ZIEN! Inhoud subschaal Blikvanger 

1 Totaalscore vraag 1-4 ZIEN! (=BT) 

hangt positief samen met de score 

op de subschaal Nieuwsgierigheid 

(van schaal Ontwikkeling). 

Betrokkenheid is een houding of 

toestand die verbondenheid uitdrukt 

met een activiteit waarmee het kind 

bezig is. 

Interesseert zich overal voor, leer-

gierig, denkt na over dingen die hij 

meemaakt. 

2 Totaalscore vraag 6-12 ZIEN! 

(=WB) hangt positief samen met de 

score op de subschaal Positieve 

emotionaliteit (van schaal Extra-

versie). 

Welbevinden is een momentane 

toestand van een zich goed voelen 

en manifesteert zich binnen de 

groep en de leerkracht waarin het 

kind zich bevindt. 

Vrolijk, enthousiast, opgewekt. 

3 Totaalscore vraag 9-12 ZIEN! (=SI) 

hangt positief samen met de score 

op de subschaal Toenadering (van 

schaal Extraversie). 

Sociaal initiatief is de vaardigheid in 

sociale situaties contact te zoeken 

en te maken, zowel non-verbaal als 

verbaal. 

Ondernemend, vrij in de omgang, 

niet verlegen. 

 

4 Totaalscore vraag 13-16 ZIEN! 

(=SF) hangt positief samen met de 

(omgepoolde) score op de 

subschaal Dominantie (van de 

schaal Vriendelijkheid). 

Sociale Flexibiliteit is de vaardigheid 

om het eigen gedrag aan te passen 

op veranderende omstandigheden 

en situaties in het sociale verkeer. 

Wegens ompolen: het tegenoverge-

stelde van ‘Wil de baas spelen, na-

drukkelijk aanwezig, winnen bij 

sport en spel’. 

5 Totaalscore 13-16 ZIEN! (=SF) 

hangt positief samen met de score 

op de subschaal Meegaandheid (van 

de schaal Vriendelijkheid). 

Sociale Flexibiliteit is de vaardigheid 

om het eigen gedrag aan te passen 

op veranderende omstandigheden 

en situaties in het sociale verkeer. 

Eerlijk, accepteert grenzen, niet 

agressief. 

 

6 Totaalscore vraag 13-16 ZIEN! Sociale Flexibiliteit is de vaardigheid Evenwichtig, past zich in nieuwe si-
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(=SF) hangt positief samen met de 

score op de subschaal Emotionele 

stabiliteit (van de schaal Emotionele 

stabiliteit). 

om het eigen gedrag aan te passen 

op veranderende omstandigheden 

en situaties in het sociale verkeer. 

tuaties goed aan, weinig tijd nodig 

om emoties goed te verwerken 

(vooral V16 toont veerkracht). 

7 Totaalscore vraag 17-20 ZIEN! 

(=SA) hangt positief samen met de 

score op de subschaal Autonomie 

(van de schaal Ontwikkeling). 

Sociale autonomie is de vaardigheid 

eigen mening en behoeften tot uit-

drukking te brengen en hieraan 

trouw te blijven. 

Regelt zijn/haar zaakjes zelf, vraagt 

zelden anderen om hulp, kan goed 

alleen werken. 

8 Totaalscore vraag 21-24 ZIEN! 

(=IB) hangt positief samen met de 

score op de (omgepoolde) 

subschaal Impulsiviteit (van de 

schaal Zorgvuldigheid). 

Impulsbeheersing is de vaardigheid 

om in sociaal verband het eigen ge-

drag te reguleren door het onder-

drukken van impulsen. 

Wil allerlei dingen tegelijk doen, 

druk, kan zichzelf moeilijk verma-

ken. 

 

9 Totaalscore vraag 25-28 ZIEN! 

(=IL) hangt negatief samen met de 

(omgepoolde) score op de 

subschaal Dominantie (van de 

schaal Vriendelijkheid). 

Inlevingsvermogen is de vaardig-

heid het eigen gedrag af te stem-

men op de gedachten en gevoelens 

van een ander.  

Wegens ompolen: het tegenoverge-

stelde van: Wil de baas spelen, na-

drukkelijk aanwezig, winnen bij 

sport en spel. 

 

 

Tabel 4.2. Hypotheses over de relatie tussen de schalen van ZIEN! en TRF. 
 

 Hypothesen Definitie categorie ZIEN! Inhoud onderdeel TRF 

10 Totaalscore vraag 1-4 ZIEN! (=BT) 

hangt negatief samen met de 

totaalscore op de TRF. 

Betrokkenheid is een houding of toe-

stand die verbondenheid uitdrukt 

met een activiteit waarmee het kind 

bezig is. 

Probleemgedrag van het kind, zoals 

door de leerkracht wordt 

waargenomen. 

11 Totaalscore vraag 5-8 ZIEN! (=WB) 

hangt negatief samen met de score 

op Internaliserende problemen (= 

teruggetrokken gedrag + angstig-

depressief gedrag + lichamelijke 

klachten) 

Welbevinden is een momentane toe-

stand van een zich goed voelen en 

manifesteert zich binnen de groep 

waarin het kind zich bevindt. 

Liever alleen, weigert te praten, ge-

sloten, verlegen, lege blik, mokken, 

te weinig actief, ongelukkig, terug-

getrokken, duizeligheid, overver-

moeid, pijnen, hoofdpijn, misselijk-

heid, oogproblemen, huiduitslag, 

maagpijn, overgeven, eenzaam 

voelen, huilt veel, bang dat iets on-

deugends zou doen, vindt dat per-

fect moet zijn, klaagt dat niemand 

van hem/haar houdt, gevoel dat an-

deren het op hem/haar gemunt heb-

ben, voelt zich waardeloos, zenuw-

achtig, overaangepast, te angstig, 

schuldgevoel, schaamt zich, kan niet 

tegen kritiek, achterdochtig, onge-

lukkig, ander naar de zin maken, 

bang om fouten te maken, maakt 

zich zorgen. 

12 Totaalscore vraag 13-16 ZIEN! 

(=SF) hangt negatief samen met de 

score op Externaliserend gedrag 

(=delinquent gedrag + agressief 

gedrag) 

Sociale Flexibiliteit is de vaardigheid 

om het eigen gedrag aan te passen 

op veranderende omstandigheden 

en situaties in het sociale verkeer. 

Niet schuldig voelen, gaat om met 

jongens/meisjes in moeilijkheden, 

liegen, liever met oudere jon-

gens/meisjes, steelt buitenshuis, 

vloeken, komt te laat op school, 

spijbelen, alcohol of drugs, spreekt 

veel tegen, uitdagend, opscheppen, 

wreed voor anderen, eist veel aan-

dacht, vernielt eigen spullen, ver-

nielt spullen van anderen, ongehoor-

zaam op school, stoort andere leer-

lingen, snel jaloers, vecht veel, 
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praat voor zijn/haar beurt, valt an-

deren aan, veroorzaakt onrust in de 

klas, schreeuwt veel, raar of ‘gek’ 

doen, explosief, snel gefrustreerd, 

koppig. 

 

Dat Betrokkenheid en Nieuwsgierigheid positief samenhangen (hypothese 1), wordt verwacht op basis 

van wat onder andere Seligman (2002), in navolging van Csikzentmihalyi, schrijft over flow. Hij hecht 

veel waarde aan flow, omdat zijn stelling is dat we gelukkig worden door betrokken te zijn bij wat we 

doen. Een ander persoon die veel hierover heeft geschreven, is Laevers (1995; Laevers & Depondt, 

2008). Hij beschrijft hoe betrokkenheid zich uit in onder andere: concentratie, energie, creativiteit, 

persistentie en voldoening. Exploratiedrang noemt hij een sleutelwoord. Dit zijn begrippen die 

overeenkomen met de inhoud van de subschaal Nieuwsgierigheid.  

De verwachting dat Welbevinden positief samenhangt met Positieve emotionaliteit (hypothese 2), 

is onder andere gebaseerd op onderzoeken waar Laevers en Depondt (2008) naar verwijzen. Zij hebben 

een schaal ontwikkeld om welbevinden in kaart te brengen. Eén van de aspecten betreft het zich al dan 

niet goed of gelukkig voelen. Verder wordt deze hypothese onderbouwd door Van der Ploeg (2007) die 

aandacht vraagt voor het subjectieve gevoel van psychisch welbevinden. Hier wordt uitgegaan van de ge-

dachte dat het de persoon zelf is die bepaalt in hoeverre er sprake is van psychische gezondheid. 

Wanneer deze zich gelukkig voelt met zichzelf en zijn situatie en geen gevoelens kent van verdriet, angst 

en dergelijke, dan wordt dat opgevat als een positieve maat voor psychische gezondheid.  

Kok (2005) beschrijft het belang van flexibel kunnen zijn: een kind kan andere en anders lijkende 

structuren hanteren om zich als persoon in zijn wereld te ontwikkelen. Uit zijn beschrijving blijkt dat 

Sociale flexibiliteit positief samen zou moeten hangen met Emotionele stabiliteit (hypothese 6). Een 

tekort aan flexibiliteit in de cognitieve relatie met de wereld betekent dat een kind veranderingen in zijn 

leefwereld niet aankan. Het wil alles hetzelfde houden. De werkelijkheid verandert evenwel en doet zich 

in steeds andere samenstellingen zich voor, stelt andere eisen. Men moet soepel en variërend kunnen 

optreden. Een kind leert dat. Het kan dan bijvoorbeeld niet met het enige contactkanaal van de baby, het 

schreien, geluid produceren dat dwingend om aandacht roept. Het leert ook andere kanalen gebruiken, 

als: vriendelijk vragen, zich onttrekken, zich poneren, argumenteren, gevoelsmatig overreden, 

enzovoort. Niet flexibele kinderen vragen om steun bij het versoepelen en variëren in het omgaan met 

hun leefwereld. 

Kok (2005) beschrijft hoe de thematiek van de ‘eigenheid’ door Van Oeffelt expliciet is gesteld in 

zijn bijdrage aan de gemeenschappelijke artikelenreeks ‘Op weg naar een orthopedagogiek’ (1982). Hij 

voert de term ‘conatief’ in. De term verwijst naar de eigenheid die zich in het streven naar ontplooiing en 

voltooiing openbaart in een kiezen van-zich-zelf-uit. ‘In het keuze maken laat het kind iets van zichzelf 

zien, het geeft zich bloot, laat zijn eigenheid even naar buiten treden, laat zien wat het verwerven wil, 

wat het zelf verwerven wil, waar het op gericht is’, aldus van Oeffelt (geciteerd in Kok, 2005, p.35). 

Hieruit blijkt dat er een positieve samenhang verwacht mag worden tussen Sociale autonomie en de 

subschaal Autonomie (hypothese 7). 

 Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen die dominant zijn (lage score op de omgepoolde 

subschaal Dominantie), weinig inlevingsvermogen laten zien (hypothese 9). Van Lieshout (2009) 

beschrijft in het hoofdstuk ‘oppositioneel-opstandige gedragsstoornis’ bijvoorbeeld dat kinderen met ODD 

heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Zij haalt daarbij onder andere een onderzoek van Verkes (2008) aan 

waaruit blijkt dat kinderen met ODD in tegenstelling tot kinderen met CD, nog wel gevoelig zijn voor 
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emoties bij zichzelf en anderen, waardoor ze makkelijker zijn te trainen om anders met sociale situaties 

om te gaan. Delfos (2007) beschrijft dat kinderen met antisociaal gedrag modelgedrag slecht in zich 

opnemen. Kenmerkend voor deze kinderen is, dat ze laag scoren in empathie, het invoelen in anderen.  

Hoe meer betrokken een kind is, hoe minder gedragsproblemen hij laat zien. Dat is wat 

hypothese 10 zegt. Dit is gebaseerd op wat bijvoorbeeld Laevers en Depondt (2008) zeggen over 

betrokkenheid. Met betrokkenheid weten we met zekerheid dat iemand ‘in ontwikkeling’ is. Missen we 

betrokkenheid, dan is er reden tot ongerustheid. We mogen verwachten dat de ontwikkeling dan stilvalt, 

het kind blijft vastzitten, zijn groei stagneert, tenminste in het ontwikkelingsgebied dat niet meer wordt 

aangesproken. Ook Van der Ploeg (2011) geeft aan dat er bij pro-sociaal gedrag (het ontbreken van 

gedragsproblemen), er veel belangstelling is voor de leerstof en er sprake is van erg geconcentreerd 

werken en zelfstandig taken uitvoeren. 

 Een onderbouwing van hypothese 11 (Welbevinden hangt negatief samen met Internaliserende 

problemen), is bijvoorbeeld te vinden in de criteria van een depressieve stoornis (American Psychiatric 

Association, 2006). Het gaat dan om depressieve of prikkelbare stemming, opvallend verlies aan 

interesse of plezier, duidelijke gewichtsverandering, wisseling in eetlust, verstoord slaappatroon, klachten 

over moeheid, besluiteloosheid en snel opgeven. De symptomen veroorzaken klinisch significant lijden of 

belemmering in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden.  

Van der Ploeg (2011) geeft aan dat er meerdere beschrijvingen zijn van eenzame kinderen, maar 

dat twee  elementen steeds terugkeren: het ontbreken van relaties met anderen (sociale eenzaamheid), 

en het pijnlijke gevoel van verdriet en onbehagen (emotionele eenzaamheid). Het eerste zien we vooral 

terug in de beschrijving van de internaliserende problemen volgens de TRF. Het tweede zien we terug in 

een verminderd Welbevinden, volgens de schaal van ZIEN!. 

De verwachting dat er bij kinderen een negatieve samenhang is tussen Sociale flexibiliteit en 

Externaliserend gedrag (hypothese 12) is onder andere gebaseerd op wat Van der Ploeg (2011) schrijft 

over kinderen met antisociaal gedrag. Daarbij doelt hij op gedragingen als opstandig, ongezeglijk en 

heerszuchtig. Het meest kenmerkende noemt hij de agressie. Hij definieert agressie als gedrag dat (al of 

niet opzettelijk), bij de ander immateriële en/of materiële schade veroorzaakt, waarbij formele en/of 

informele regels worden geschonden. Met name directe agressie hangt sterk samen met externaliserend 

probleemgedrag. Er is herhaaldelijk vastgesteld dat deze kinderen door hun groepsgenoten worden 

afgewezen. Zij zijn buiten de groep geraakt, omdat zij met hun gedrag vooral vijanden maken.  

In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van de toetsing van bovenstaande hypotheses over de 

relatie tussen de subschalen van de Blikvanger en van de TRF en de ZIEN!-schalen weergegeven. 
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5. NORMERING  
Het invullen van een test levert zogenoemde ruwe scores op. Om deze scores betekenis te geven, is het 

nodig deze af te zetten tegen normscores. Er is pas een waarde aan een score toe te kennen als de 

scores van een groep leerlingen bekend zijn. Voor ZIEN! is er een normeringsonderzoek uitgevoerd, op 

basis waarvan de normen zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit onderzoek is 

uitgevoerd en welke normen het onderzoek opleverde. 

  

5.1 STEEKPROEFTREKKING  

5.1.1 SAMPLE OF CONVENIENCE 

De data voor het normeringsonderzoek zijn afkomstig van alle ZIEN!-vragenlijsten die werden ingevuld in 

de periode van 22 oktober t/m 16 december 2009 door leerkrachten uit het primair onderwijs. Bij deze 

steekproef waren 293 scholen betrokken. Het betrof reguliere scholen (bao) en scholen voor speciaal ba-

sisonderwijs (sbo). Deze sample of convenience (gelegenheidssteekproef) bevatte alle leerlingen voor wie 

in de genoemde periode de ZIEN!-vragenlijst werd ingevuld. Het ging hier dus niet om een steekproef die 

at random was getrokken. Van de leerlingen in deze sample of convenience waren slechts enkele 

karakteristieken bekend. Op grond daarvan kon tabel 5.1 worden samengesteld. 

 

Tabel 5.1. Gegevens sample of convenience. 

 

 Jongens Meisjes Totaal 

 N % 
gemiddelde 

leeftijd 
N % 

gemiddelde 
leeftijd 

N % 
gemiddelde 

leeftijd 

ZIEN! 1-4 5993 52 6,60 5532 48 6,46 11525 100 6,53 

ZIEN! 5-8 8305 54 10,20 7031 46 10,07 15336 100 10,14 

 

Omdat van de leerlingen in de sample of convenience slechts enkele karakteristieken bekend waren, kun-

nen met de gegevens van deze groep geen generaliseerbare uitspraken worden gedaan. Om die reden is 

deze steekproef slechts op één manier gebruikt, namelijk als basis voor de gestratificeerde steekproeven 

die gebruikt werden voor het vaststellen van de normen. 

5.1.2 CRITERIA GESTRATIFICEERDE NORMERINGSSTEEKPROEVEN 

Om de representativiteit te waarborgen werd bij de samenstelling van de uiteindelijke normeringssteek-

proeven een vijftal criteria nauwlettend in het oog gehouden, namelijk: geografische regio, 

onderwijstype, schoolscore, leeftijd en geslacht. Er is naar gestreefd om de gestratificeerde steekproeven 

zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de totale leerlingenpopulatie waarvoor ZIEN! bedoeld 

is, namelijk alle leerlingen in groep 1-8 van de Nederlandse basisscholen. Daartoe is gebruik gemaakt 

van de gegevens die te vinden zijn op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2011). 

Voor de regiospreiding werd uitgegaan van een verdeling van de provincies in Nederland over vier 

regio’s: noord (Groningen, Friesland, Drenthe), oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland), west (Noord-

Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) en zuid (Brabant, Limburg). In deze regio’s volgden op de tel-

datum (01-10-2009) respectievelijk 10,27%, 22,95%, 46,24% en 20,54% van de leerlingen in Nederland 

basisonderwijs. 
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ZIEN! is bedoeld voor gebruik in het reguliere basisonderwijs (bao) en het speciaal basisonderwijs 

(sbo). Het is daarom van belang in de normeringssteekproeven rekening te houden met de verdeling 

over beide schooltypen. Van de Nederlandse basisschoolleerlingen volgden op de teldatum (01-10-2009) 

97,30% het bao en 2,70% het sbo. In het bao bestaat de helft van de leerlingen uit jongens en de 

andere helft uit meisjes. In Tabel 5.5 wordt een meer gedetailleerd beeld gegeven van deze verdelingen. 

Deze zijn van belang voor het beschrijven van de steekproeven. 

Het is een bewuste keus om geen aparte normering te maken voor het sbo, mede gezien de 

meetpretentie van ZIEN!. In de eerste plaats omdat de leerkracht een leerling zal willen vergelijken met 

een gemiddelde leeftijd- en seksegenoot. Daarbij speelt mee dat er geen duidelijke criteria zijn die 

bepalen of een leerling in het sbo of in het bao hoort te zitten. In de verwijzing naar het sbo lijkt de mate 

waarin een school of leerkracht kan omgaan met kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben de 

grootste rol te spelen. Volgens de principes van passend onderwijs blijven steeds meer leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. Omdat de grenzen tussen bao en sbo niet 

scherp zijn te trekken, stelt ZIEN! geen aparte normen vast voor het sbo.  

Een volgend criterium voor de normeringssteekproeven is het leerlinggewicht, dat (alleen) aan 

leerlingen in het bao wordt toegekend, op basis van het opleidingsniveau van ouders. Sinds 2006 is de 

volgende regeling van toepassing betreffende het toekennen van leerlinggewichten: 0.3 (beide ouders of 

de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo 

basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan); 1,2 (een ouder heeft maximaal basisonderwijs of (v)so-

zmlk gedaan en de andere ouder heeft óf maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk óf maximaal lbo/vbo, 

praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan); 0 (minimaal een van de 

ouders heeft een opleiding gehad in het overige voortgezet onderwijs).  

In de sample of convenience was op leerlingniveau niet bekend welk leerlinggewicht de leerlingen 

hadden en deze gegevens waren ook niet te achterhalen. Na toestemming van de scholen kon ParnasSys 

(het webbased leerlingvolgsysteem waarin ZIEN! is opgenomen) van iedere school aangeven hoe de 

verdeling van leerlinggewichten op die school was. In ParnasSys worden vier categorieën onderscheiden 

op grond van de percentages gewogen leerlingen (0,3 en 1,2). Dezelfde categorieën werden in het 

normeringsonderzoek gebruikt. Van deze categorieën werd nagegaan hoe de landelijke verdeling was op 

de teldatum (01-10-2009). Daarnaast is een extra schoolcategorie toegevoegd voor leerlingen die een 

sbo-school bezoeken, waar geen leerlinggewicht geldt. De landelijke verdeling over de in het 

normeringsonderzoek gehanteerde schoolcategorieën wordt weergegeven in tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2. Indeling van schoolcategorieën. 

 

Schoolcategorie Percentage gewogen leerlingen (0,3 en 1,2) Landelijke verdeling 

1 < 15%  69,60% 

2 15%  -  24% 13,40% 

3 25%  -  49% 9,80% 

4 50% - 100% 4,55% 

5 SBO  2,70% 
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5.1.3 PROCEDURE NORMERINGSSTEEKPROEVEN 

Van de leerlingen in de sample of convenience waren de volgende gegevens bekend: geslacht en leeftijd. 

In de database was niet te zien in welke regio een leerling op school zat. Vanwege bescherming van de 

privacy was ook het leerlinggewicht niet beschikbaar. Voor een beschrijving van steekproeven zijn dit 

echter gebruikelijke variabelen die ook door de Cotan worden vereist. Om uit de sample of convenience 

gestratificeerde steekproeven te kunnen trekken, was het dus nodig om ook over deze twee 

karakteristieken informatie te verkrijgen. Daar waren enkele stappen voor nodig. 

De sample of convenience bevatte gegevens die afkomstig waren uit 293 scholen. Daaruit zijn de 

gegevens verwijderd van de scholen die voor minder dan twintig leerlingen ZIEN! hadden ingevuld. De 

veronderstelling hierbij is, dat deze scholen nog in de beginfase van het werken met ZIEN! verkeerden, 

waardoor de gegevens waarschijnlijk niet voldoende betrouwbaar waren. De scholen in het opgeschoonde 

bestand zijn per brief benaderd met de vraag of ze hun gegevens betreffende regio en aantal gewogen 

leerlingen beschikbaar wilden stellen. De scholen die niet hebben gereageerd op deze brief, zijn nogmaals 

(telefonisch) benaderd. Van de scholen die uiteindelijk schriftelijk toestemming gaven, kon dus worden 

achterhaald in welke regio ze gelegen zijn en tot welke schoolcategorie ze behoorden. De scholen die toe-

stemming hebben gegeven om hun ingevulde lijsten te gebruiken voor het samenstellen van de 

normeringssteekproeven, zijn ingedeeld naar schoolcategorie. Aan de leerlingen is vervolgens het 

categorienummer van hun school toegekend. Deze beide gegevens, regio en schoolcategorie, werden 

vervolgens per leerling gekoppeld aan de gegevens die al bekend waren. 

 

5.2  SAMENSTELLING EN REPRESENTATIVITEIT NORMERINGSSTEEKPROEVEN 

De normeringssteekproeven zijn zo getrokken dat er afzonderlijke normtabellen voor jongens en meisjes 

gemaakt konden worden. Zij verschillen namelijk in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Driessen en 

Van Langen (2010) vonden in hun onderzoek verschillen tussen jongens en meisjes in werkhouding en 

gedrag. Delfos (2001) beschrijft ook welke verschillen er zijn tussen jongens en meisjes en ze 

waarschuwt om jongens langs dezelfde lat te leggen als meisjes. Door deze norm wordt misschien soms 

te snel bij druk en/of lastig gedrag gedacht aan stoornissen, bijvoorbeeld ADHD. Daarnaast maken veel 

gedragsvragenlijsten het onderscheid in sekse. In paragraaf 2.1 wordt het verschil tussen de vragenlijst 

voor de onderbouw en de bovenbouw toegelicht. Op grond van deze overwegingen werd de sample of 

convenience opgedeeld in vier groepen: ZIEN! 1-4 jongens, ZIEN 1-4 meisjes, ZIEN! 5-8 jongens en 

ZIEN! 5-8 meisjes. Uit ieder van deze vier groepen werd een gestratificeerde steekproef getrokken, eerst 

op basis van regio en vervolgens op basis van schoolcategorie, rekening houdend met de landelijke 

verdelingen.  

In de twee tabellen hieronder (tabel 5.3 en tabel 5.4) zijn de gegevens van deze steekproeven 

weergegeven. Achtereenvolgens zijn in de tabellen (uitgesplitst voor jongens en meisjes) te zien: het 

aantal proefpersonen (N), het gemiddelde (M), de standaardfout van het gemiddelde (SEx), de 

standaardmeetfout (SEM), de standaarddeviatie (SD), de skewness (G1), de kurtosis (G2), de t-waarde (t) 

en de effectgrootte (ES). 
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Tabel 5.3. Descriptieve gegevens ZIEN! 1-4. 
 

Subschaal geslacht N M SEx SEM SD G1 G2 t1 ES 

Betrokkenheid 
jongens 465 12,74 ,13 0,98 2,73 -,61 -,22 

-6,12** 0,45 
meisjes 500 13,69 ,09 0,90 2,11 -,76 ,28 

Welbevinden 
jongens 465 13,59 ,11 0,87 2,41 -,91 ,45 

-1,97* 0,13 
meisjes 500 13,88 ,10 0,82 2,18 -,91 ,62 

Sociaal initiatief 
jongens 465 13,23 ,12 0,97 2,69 -,78 -,09 

-1,32 0,09 
meisjes 500 13,46 ,12 0,86 2,59 -,88 ,18 

Sociale flexibiliteit 
jongens 465 12,56 ,12 1,06 2,58 -,60 -,11 

-3,32** 0,22 
meisjes 500 13,08 ,11 0,91 2,35 -,72 ,48 

Sociale autonomie 
jongens 465 12,92 ,13 0,97 2,79 -,83 ,44 

-1,85 0,13 
meisjes 500 13,24 ,11 0,95 2,54 -,78 ,13 

Impulsbeheersing 
jongens 465 12,33 ,15 0,98 3,25 -,76 -,14 

-6,74** 0,51 
meisjes 500 13,58 ,11 0,92 2,46 -1,01 ,65 

Inlevings-
vermogen 

jongens 465 12,62 ,12 0,96 2,65 -,59 ,01 
-5,36** 0,38 

meisjes 500 13,46 ,10 0,89 2,23 -,63 ,05 
1 df=963;  **  p< ,01;  * p< ,05 

 

 

Tabel 5.4. Descriptieve gegevens ZIEN! 5-8. 

 

Subschaal geslacht N M SEx SEM SD G1 G2 t1 ES 

Betrokkenheid 
jongens 389 12,61 ,14 0,98 2,83 -,70 ,02 

-4,55** 0,36 
meisjes 389 13,46 ,12 0,88 2,39 -,69 ,09 

Welbevinden 
jongens 389 13,24 ,13 0,95 2,54 -,82 ,46 

-1,92 0,15 
meisjes 389 13,57 ,11 0,88 2,24 -,81 ,98 

Sociaal initiatief 
jongens 389 13,38 ,13 0,90 2,50 -,83 ,20 

,33 -0,02 
meisjes 389 13,32 ,13 0,88 2,49 -,89 ,65 

Sociale flexibiliteit 
jongens 389 12,52 ,13 1,12 2,64 -,65 ,27 

-1,93 0,15 
meisjes 389 12,87 ,12 0,83 2,36 -,56 ,42 

Sociale autonomie 
jongens 389 13,21 ,12 0,97 2,43 -,63 ,09 

-,24 0,02 
meisjes 389 13,25 ,12 0,87 2,35 -,48 -,32 

Impulsbeheersing 
jongens 389 12,10 ,16 0,95 3,17 -,55 -,51 

-7,16** 0,59 
meisjes 389 13,56 ,13 0,88 2,48 -,92 ,40 

Inlevings-
vermogen 

jongens 389 12,78 ,12 0,95 2,30 -,43 ,07 
-4,20** 0,32 

meisjes 389 13,44 ,10 0,85 2,05 -,52 ,23 
1 df=776;  **  p< ,01;  * p< ,05 

 

Op de meeste schalen van ZIEN! 1-4 zijn de verschillen tussen de gemiddelden van jongens en meisjes 

significant. De effectgrootte op de schalen waar zich de significante verschillen voordoen, is gemiddeld. 

Voor de meeste schalen van ZIEN! 1-4 kan worden gesteld dat er verschil is tussen jongens en meisjes. 

Op drie van de zeven schalen van ZIEN! 5-8 zijn de verschillen van jongens en meisjes significant. De ef-

fectgroottes op die schalen zijn gemiddeld. Voor drie schalen van ZIEN! 5-8 kan worden gesteld dat er 

verschil is tussen jongens en meisjes. 
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Nadat de vier steekproeven hierboven beschreven zijn, is de vraag in hoeverre ze representatief 

zijn voor de populatie leerlingen waarvoor ZIEN! bedoeld is. Vandaar dat de verdeling van de leerlingen 

in de vier steekproeven over de regio’s en de schoolcategorieën afgezet wordt tegen de landelijke 

verdeling. De resultaten zijn in tabel 5.5 te zien. 

 

Tabel 5.5. Demografische gegevens normeringssteekproeven. 
 

 
Landelijk  
1-4 

ZIEN! 1-4 

Landelijk 5-8 

ZIEN! 5-8 

Jongens 

(N=465)  

Meisjes 

(N=500) 

Jongens 

(N=389) 

Meisjes 

(N=389) 

Regio 

noord 10,27% 7,74% 8,40% 10,27% 10,03% 9,77% 

oost 22,95% 25,16% 26,40% 22,95% 25,71% 24,42% 

west 46,24% 49,68% 47,00% 46,24% 49,10% 48,59% 

zuid 20,54% 17,42% 18,20% 20,54% 15,17% 17,22% 

Schoolcategorie 

1 70,51% 70,75% 70,40% 68,66% 68,64% 68,64% 

2 13,58% 13,55% 13,60% 13,23% 13,11% 13,11% 

3 9,93% 9,89% 10,00% 9,67% 9,77% 9,77% 

4 4,60% 4,52% 4,60% 4,48% 4,37% 4,37% 

5 1,38% 1,29% 1,40% 3,96% 4,11% 4,11% 

 

De landelijke verdeling naar regio en schoolcategorie wordt in de vier normeringssteekproeven goed te-

ruggevonden. De regio’s ‘noord’ en ‘zuid’ zijn in de normeringssteekproeven van ZIEN! enigszins on-

dervertegenwoordigd ten gunste van de beide andere regio’s. De verdeling over de schoolcategorieën 

wijkt in de normeringssteekproeven nauwelijks af van de landelijke verdeling. 

Voor wat betreft de (onafhankelijke) variabelen ‘regio’ en ‘schoolcategorie’ is (via een t-toets) 

nagegaan of er verschillen zijn tussen de gemiddelden van de zeven schalen van ZIEN! 1-4 en ZIEN! 5-8. 

Een overzicht van de uitkomsten is te zien in de bijlage 6.1 en bijlage 6.2. Zowel de uitsplitsing over 

regio’s als de uitsplitsing over schoolcategorieën laat voor bepaalde schalen enkele significante 

verschillen zien tussen gemiddelden. Bij de gemiddelden van ZIEN! 1-4 zijn minder significante 

verschillen dan bij die van ZIEN! 5-8. Er is wat betreft deze verschillen geen duidelijke trend te 

ontdekken. 

 

5.3  NORMTABELLEN 

Om de ruwe scores van leerlingen voor wie ZIEN! wordt ingevuld te kunnen interpreteren, zijn 

normtabellen opgesteld. Bij de omzetting van de ruwe scores naar de afgeleide scores is gekozen voor 

normen gebaseerd op rangorde (Drenth & Sijtsma, 2006). Hierbij is de normgroepindeling van het Cito-

leerlingvolgsysteem aangehouden, met dien verstande dat niveau D (15% leerlingen die boven de 

laagste 10% scoort) en niveau E (10% laagst scorende leerlingen) bij elkaar zijn genomen in het vierde 

niveau. De motivering voor het feit dat er afzonderlijke normtabellen gemaakt zijn voor jongens en 

meisjes is gegeven in paragraaf 5.2.  
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Tabel 5.6. Normtabel voor ZIEN! 1-4 (jongens en meisjes). 

 

ZIEN! 1-4 

Rood   
(0 t/m 24%) 

Oranje  
(25 t/m 49%) 

Groen  
(50 t/m 74%) 

Blauw  
(75 t/m 100%) 

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 

Betrokkenheid 4-10 4-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16 

Welbevinden 4-11 4-11 12-13 12-13 14-15 14-15 16 16 

Sociaal initiatief 4-11 4-11 12-13 12-13 14-15 14-15 16 16 

Sociale flexibiliteit 4-10 4-11 11-12 12 13-14 13-14 15-16 15-16 

Sociale autonomie 4-10 4-11 11-12 12-13 13-15 14-15 16 16 

Impulsbeheersing 4-9 4-11 10-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16 

Inlevingsvermogen 4-10 4-11 11 12-13 12-14 14-15 15-16 16 

 

 
Tabel 5.7. Normtabel voor ZIEN! 5-8 (jongens en meisjes). 

 

ZIEN! 5-8 

Rood  
 (0 t/m 24%) 

Oranje  
(25 t/m 49%) 

Groen  
(50 t/m 74%) 

Blauw  
(75 t/m 100%) 

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 

Betrokkenheid 4-10 4-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16 

Welbevinden 4-11 4-11 12-13 12-13 14-15 14-15 16 16 

Sociaal initiatief 4-11 4-11 12-13 12-13 14-15 14-15 16 16 

Sociale flexibiliteit 4-10 4-11 11 12 12-14 13-14 15-16 15-16 

Sociale autonomie 4-11 4-11 12 12 13-15 13-15 16 16 

Impulsbeheersing 4-9 4-11 10-11 12-13 12-14 14-15 15-16 16 

Inlevingsvermogen 4-10 4-11 11 12 12-14 13-14 15-16 15-16 
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6. BETROUWBAARHEID 
De betrouwbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van een test. Een test is be-

trouwbaar als hij nauwkeurig en zuiver meet. Dat wil zeggen dat de uitkomst niet afhankelijk mag zijn 

van toeval. Het is gebruikelijk om de betrouwbaarheid van een test op meerdere manieren vast te 

stellen. De betrouwbaarheid van ZIEN! is op drie manieren vastgesteld. In de eerste plaats is de interne 

consistentie bepaald. Vervolgens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vastgesteld. Ook is er 

onderzoek gedaan naar de stabiliteit (test-hertest betrouwbaarheid). Tenslotte was de vraagonzuiverheid 

onderwerp van onderzoek. 

 

6.1 INTERNE CONSISTENTIE 

Interne consistentie is de mate waarin delen van een instrument (bijvoorbeeld items of schalen) 

onderling samenhangen. Het bepalen hiervan is gedaan met de data van de representatieve 

normeringssteekproeven (zie paragraaf 5.2). Om de betrouwbaarheid van de schalen te kunnen 

vaststellen, is voor iedere schaal de alpha-coëfficiënt voor interne consistentie (Cronbach’s alpha) 

berekend. Deze maat geeft aan in hoeverre van item tot item hetzelfde wordt gemeten en vormt een 

indicatie voor de homogeniteit van elke schaal. In tabel 6.1 worden de uitkomsten van deze analyse 

weergegeven. 

 

Tabel 6.1.  Alpha coëfficiënten van de schalen per normgroep. 

 

Subschaal 
ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

jongens (N=465) meisjes (N=500) jongens (N=389) meisjes (N=389) 

Betrokkenheid  ,87 ,82 ,88 ,88 

Welbevinden  ,87 ,86 ,86 ,88 

Sociaal initiatief  ,87 ,89 ,87 ,88 

Sociale flexibiliteit  ,83 ,85 ,82 ,83 

Sociale autonomie  ,88 ,86 ,84 ,87 

Impulsbeheersing  ,91 ,86 ,91 ,88 

Inlevingsvermogen  ,87 ,84 ,83 ,85 

 

Geconcludeerd kan worden, dat de alpha-coëfficiënten van de schalen in de beide versies van ZIEN! el-

kaar niet veel ontlopen. Alle alpha-coëfficiënten liggen ruim boven de grens van ,80 en dus kan worden 

gesteld dat de betrouwbaarheid van (de schalen van) ZIEN! in termen van interne consistentie zeer 

bevredigend is. 

In bijlage 6.3 zijn de gegevens over de afzonderlijke items te zien. Er is een uitsplitsing gemaakt 

voor de vier normeringssteekproeven. Voor de afzonderlijke items per schaal zijn de inter-item 

correlaties weergegeven. Het grootste deel daarvan is groter dan ,70. Van de meeste items met een rit 

lager dan ,70  ligt de rit tussen ,60 en ,70. Van het overgrote deel van de items kan worden gesteld dat 

ze wat rit betreft in voldoende mate passen in de schaal waartoe ze dienen te behoren. Van de items met 

een rit lager dan ,60 is nagegaan wat weglating van het item zou betekenen voor de betrouwbaarheid van 

de schaal. Van alle items met een rit lager dan ,60 kan worden gezegd, dat door het weglaten van zo’n 

item de betrouwbaarheid van de schaal niet groter wordt.  
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6.2  INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID 

Naast de berekening van de alpha coëfficiënten is er een analyse uitgevoerd die moest leiden tot 

vaststelling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

6.2.1 PROCEDURE DATAVERZAMELING 

Om dit onderzoek te kunnen doen, zijn alle scholen die ZIEN! gebruikten in januari 2010 schriftelijk be-

naderd met de vraag om deelname. De duoleerkrachten die zich opgaven voor deelname werden uitge-

breid geïnstrueerd met betrekking tot de procedure (zie bijlage 5). Deze leerkrachten hadden de 

verplichte standaardtraining gevolgd die bij de aanschaf van ZIEN! door een daarvoor opgeleide trainer 

wordt gegeven.  

De duoleerkrachten vulden in de periode februari-april 2010 de ZIEN!-vragenlijst in voor een 

totale groep van 253 leerlingen. Voor ieder van die 253 leerlingen werden dus twee ZIEN!-vragenlijsten 

ingevuld. De leerkrachten vulden de lijst voor een leerling onafhankelijk van elkaar in, binnen het 

tijdsbestek van een maand. Per school werden vervolgens de overzichten met scores geretourneerd. Dit 

leverde de data op voor het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Demografische 

gegevens betreffende regio, schoolcategorie en basisschoolgroep zijn te zien in bijlage 6.4. De gegevens 

betreffende regio en schoolcategorie konden worden vergeleken met landelijke gegevens. Over de 

basisschoolgroepen waren geen landelijke gegevens bekend. 

 

6.2.2 INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID 

Berekening van de Pearson product-momentcorrelatiecoëfficiënt levert het beeld op zoals weergegeven in 

tabel 6.2. De hoogte van deze correlaties maakt nog niet duidelijk of de persoonlijke kenmerken van de 

beoordelaar geen invloed hebben op het gebruik van het instrument. 

 

Tabel 6.2  Interbeoordelaarscorrelaties. 

 

 
ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

jongens (N=64) meisjes (N=51) jongens (N=75) meisjes (N=63) 

Betrokkenheid  ,71 ,66 ,58 ,59 

Welbevinden  ,70 ,67 ,53 ,65 

Sociaal initiatief  ,56 ,65 ,48 ,61 

Sociale flexibiliteit  ,72 ,45 ,45 ,46 

Sociale autonomie  ,59 ,67 ,61 ,59 

Impulsbeheersing  ,80 ,68 ,80 ,70 

Inlevingsvermogen  ,66 ,73 ,51 ,38 

 

Op de gegevens van de groep leerlingen in het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

werd een t-toets voor gepaarde metingen uitgevoerd per normgroep. De gegevens in tabel 6.3 laten zien 

dat de gemiddelden van de beide beoordelaars slechts in één geval significant van elkaar verschillen. Dat 

betreft de schaal ‘betrokkenheid’ van ZIEN! 1-4 voor wat betreft de jongens. In alle andere gevallen 

waren er geen significante verschillen tussen de gemiddelden van de beide beoordelaars. 
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Tabel 6.3. Gegevens van de t-toets toegepast op de uitkomsten van beide beoordelaars. 

 

 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

jongens (N=64) meisjes (N=51) jongens (N=75) meisjes (N=63) 

M SD t1 M SD t2 M SD t3 M SD t4 

Betrokkenheid  
1 11,88 2,96 

2,56* 
12,84 2,60 

,46 
11,96 2,99 

-,50 
12,76 2,75 

-,66 
2 11,16 2,98 12,71 2,57 12,11 2,52 12,97 2,75 

Welbevinden  
1 12,28 2,76 

,96 
12,90 2,55 

-,96 
12,71 2,49 

1,21 
12,95 2,56 

-,52 
2 12,03 2,62 13,18 2,53 12,36 2,60 13,10 2,61 

Sociaal initiatief  
1 12,42 2,91 

,05 
12,37 2,93 

-1,58 
12,75 2,73 

-,35 
13,13 2,98 

,96 
2 12,41 2,82 13,90 2,83 12,85 2,46 12,81 3.00 

Sociale flexibiliteit  
1 10,80 3,20 

,55 
11,90 2,44 

-,11 
11,63 2,89 

-,55 
12,10 2,43 

-,87 
2 10,64 2,79 11,94 2,56 11,81 2,71 12,37 2,32 

Sociale autonomie  
1 12,03 2,87 

,39 
12,31 3,39 

-,87 
12,81 2,34 

,68 
12,89 2,60 

,33 
2 11,91 2,77 12,63 2,82 12,65 2,30 12,78 3,20 

Impulsbeheersing  
1 11,00 3,70 

,66 
13,22 2,52 

1,29 
11,21 3,72 

,35 
12,52 3,24 

-,82 
2 10,81 3,48 12,82 2,85 11,12 3,70 12,79 3,55 

Inlevingsvermogen  
1 11,44 2,70 

-,17 
12,73 2,43 

-,70 
12,31 2,48 

1,16 
12,86 2,45 

-,70 
2 11,48 2,62 12,90 2,48 11,97 2,55 13,10 2,39 

1 df=63;  2 df=50;  3 df=74;  4 df=62; * p< ,05 

 

Berekening van de intraclass coëfficiënt laat zien dat voor de beide afzonderlijke versies (uitgesplitst voor 

jongens en meisjes) een aanzienlijk deel van de variantie wordt verklaard (zie tabel 6.4).  

 

Tabel 6.4.  Intraclass correlation coefficient (average measures). 

 

 
ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

jongens (N=64) meisjes (N=51) jongens (N=75) meisjes (N=63) 

Betrokkenheid  ,82 ,80 ,73 ,75 

Welbevinden  ,82 ,81 ,69 ,79 

Sociaal initiatief  ,72 ,79 ,66 ,76 

Sociale flexibiliteit  ,83 ,62 ,62 ,63 

Sociale autonomie  ,74 ,79 ,76 ,74 

Impulsbeheersing  ,89 ,81 ,89 ,83 

Inlevingsvermogen  ,80 ,85 ,68 ,55 

 

Het geheel van de bovenstaande analyses overziende, kan worden gesteld dat de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid van ZIEN! bevredigend is. Dat wil zeggen dat de resultaten van het gebruik van het in-

strument niet afhankelijk zijn van de persoon die het hanteert. 
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6.3 STABILITEIT 

De test-hertest betrouwbaarheid geeft aan of de resultaten op verschillende afnamemomenten stabiel 

zijn. Bij een stabiele test zullen de resultaten van de verschillende afnamemomenten in hoge mate 

overeenstemmen. Verschillende resultaten op verschillende momenten geven aan dat momentfactoren 

kennelijk een rol spelen bij de testafname. De test-hertest betrouwbaarheid wordt bepaald aan de hand 

van twee meetmomenten. De tijd tussen deze meetmomenten moet lang genoeg zijn om het effect van 

herinnering uit te schakelen, maar niet zo lang dat mogelijke tussentijdse veranderingen gemeten 

worden. De correlatie tussen beide metingen geeft een schatting van de test-hertest betrouwbaarheid. 

 De hoogte van deze correlatie hangt samen met de interne consistentie van een test. Met de 

interne consistentie wordt aangegeven of verschillende onderdelen van een test in voldoende mate 

samenhangen. Bij een lage interne consistentie worden bijvoorbeeld meerdere constructen gemeten of is 

het gekozen construct te breed. Een lage interne consistentie van een test is oorzaak dat de maximale 

waarde van de test-hertest betrouwbaarheid ook laag is. In paragraaf 6.1 is vastgesteld dat de interne 

consistentie van de schalen van ZIEN! zeer bevredigend is (zie tabel 6.1). Een onderzoek naar de 

stabiliteit van ZIEN! werd dus zinvol geacht. 

6.3.1 PROCEDURE DATAVERZAMELING 

In september 2011 zijn alle scholen die ZIEN! gebruikten schriftelijk benaderd met de vraag om mee te 

doen aan het onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid. Eerst werd de reden van dit onderzoek 

uiteengezet. Vervolgens werd gevraagd hoeveel leerkrachten met hoeveel leerlingen wilden meedoen aan 

het onderzoek. De leerkrachten die zich aanmeldden, ontvingen instructies via de contactpersoon van de 

school (zie bijlage 5). Deze leerkrachten hadden de verplichte standaardtraining gevolgd die bij de 

aanschaf van ZIEN! door een daarvoor opgeleide trainer wordt gegeven. 

Iedere deelnemende leerkracht heeft ZIEN! tweemaal ingevuld voor dezelfde leerling(en) met een 

tussenperiode van vijf weken. Bij dit onderzoek, dat plaats vond in de periode oktober-november 2011, 

waren 311 leerlingen betrokken. Per school zijn vervolgens de overzichten met scores geretourneerd. Op 

basis hiervan konden de analyses betreffende de test-hertestbetrouwbaarheid worden uitgevoerd. 

Demografische gegevens bij deze steekproeven zijn te vinden in bijlage 6.5. De gegevens betreffende 

regio en schoolcategorie konden worden vergeleken met landelijke gegevens. Over de 

basisschoolgroepen waren geen landelijke gegevens bekend. 

6.3.2 TEST-HERTESTBETROUWBAARHEID  

In tabel 6.5 is te zien dat voor ZIEN! 1-4 alle correlaties ,70 of hoger zijn (met uitzondering van Inle-

vingsvermogen bij meisjes 1-4, deze is ,69). Ook wordt duidelijk dat de t-waarden nergens significant 

zijn. De overeenstemming tussen de oordelen op de beide afnamemomenten is dus groot. Tabel 6.6 laat 

hetzelfde beeld zien voor ZIEN! 5-8. De correlaties zijn in de meeste gevallen ,70 of hoger, met uitzonde-

ring van ‘sociaal initiatief’ ( ,56) en ‘sociale autonomie’ ( ,59) bij de meisjes en ‘inlevingsvermogen’ ( ,68) 

bij de jongens. Voor de t-waarden geldt dat bij de jongens op een drietal schalen de t-waarde significant 

is en bij de meisjes is op één schaal de t-waarde significant.  

De uitslag van het onderzoek naar de test-hertestbetrouwbaarheid wijst uit dat ZIEN! een stabiel 

instrument is. Dit ligt in lijn met de hoge mate van interne consistentie. 
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Tabel 6.5. Test-hertest gegevens ZIEN! 1-4. 

 

 
jongens (N=67) meisjes (N=66) 

M SD r t1 M SD r t2 

Betrokkenheid  
13,55 2,48 

,74 -,07 
14,33 1,79 

,74 1,47 
13,54 2,44 14,10 1,90 

Welbevinden  
14,28 2,13 

,88 -,23 
14,52 2,02 

,75 1,98 
14,31 2,24 14,17 1,98 

Sociaal initiatief  
14,13 2,49 

,82 ,17 
14,11 2,64 

,88 ,98 
14,10 2,41 13,95 2,41 

Sociale flexibiliteit  
12,70 3,16 

,85 ,40 
13,52 1,96 

,77 ,66 
12,61 3,35 13,45 2,12 

Sociale autonomie  
13,45 2,50 

,80 -1,35 
14,02 2,51 

,84 ,36 
13,72 2,64 13,86 2,42 

Impulsbeheersing  
12,82 3,38 

,89 -,07 
13,76 2,45 

,85 -1,13 
12,84 3,74 13,94 2,29 

Inlevingsvermogen  
13,43 2,26 

,78 -1,44 
13,94 1,98 

,69 -,23 
13,70 2,31 13,98 2,10 

1  df=66;  2  df=65 

 

Tabel 6.6. Test-hertest gegevens ZIEN! 5-8. 

 

 
jongens (N=91) meisjes (N=87) 

M SD r t1 M SD r t2 

Betrokkenheid  
12,14 2,86 

,79 -2,96** 
13,56 2,43 

,77 -,60 
12,70 2,65 13,67 2,20 

Welbevinden  
13,25 2,56 

,79 -4,35** 
13,74 2,63 

,71 -,55 
13,89 2,15 13,85 2,37 

Sociaal initiatief  
13,43 2,75 

,83 -1,95 
13,74 2,67 

,56 -1,02 
13,76 2,59 13,99 2,20 

Sociale flexibiliteit  
12,45 2,80 

,71 -1,37 
13,01 2,78 

,76 -,51 
12,87 2,56 13,11 2,63 

Sociale autonomie  
13,53 2,36 

,77 -1,98 
13,69 2,45 

,59 -2,00* 
13,80 2,02 14,14 2,10 

Impulsbeheersing  
11,36 3,41 

,72 -,22 
13,53 2,90 

,85 1,20 
11,53 2,98 13,32 2,97 

Inlevingsvermogen  
12,51 2,61 

,68 -2,32* 
13,80 2,31 

,70 -,68 
13,05 2,42 13,93 2,14 

1  df=90;  2  df=86; * p <  ,05;  ** p < ,01 
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6.4 VRAAGONZUIVERHEID 

Onzuiverheid van vragen, DIF (differential item functioning), treedt op wanneer er een samenhang is tus-

sen groepslidmaatschap en de respons op een vraag. Met andere woorden, de kans op een bepaald ant-

woord hangt niet alleen af van de vaardigheid van de leerling, maar ook van bijvoorbeeld sekse. Omdat 

de normtabellen van ZIEN! rekening houden met het geslacht van de leerlingen is het van belang om de 

sekse-gerelateerde vraagonzuiverheid van ZIEN! te bepalen. 

Daarom is nagegaan of de kans op een bepaalde reactie niet alleen afhangt van de sociaal-

emotionele kenmerken van de leerlingen, maar ook van het geslacht. Er is voor beide versies van ZIEN! 

gekeken of er DIF optreedt tussen jongens en meisjes. Daartoe werd gebruikt gemaakt van de Mantel-

Haenszel (M-H) procedure. Deze is uitgevoerd op de gegevens van de normeringssteekproeven.  Nadat 

geconstateerd is dat er geen lege cellen zijn, berekent deze procedure per item de 2-score en de 

effectgrootte. Beide gegevens worden gebruikt om de vraagonzuiverheid van een item vast te stellen. De 

M-H procedure is in beide versies van ZIEN! uitgevoerd op de afzonderlijke zeven schalen. 

In bijlage 6.6 zijn de resultaten van de M-H procedure vermeld voor beide versies van ZIEN!. Per 

item is de 2-score weergegeven met de bijbehorende p-waarde. Zo is eenvoudig te zien voor welke 

items de scores van jongens en meisjes significant verschillen. Ook de effectgrootte met de daarbij 

behorende grenzen van het betrouwbaarheidsinterval worden weergegeven. Daarbij geldt, dat een 

waarde van ‘0’ betekent dat er geen DIF is, een positieve waarde betekent DIF ten voordele van de 

focusgroep (jongens) en een negatieve waarde duidt op DIF ten voordele van de referentiegroep 

(meisjes). In de laatste kolom (class) wordt per item het eindoordeel over de vraagonzuiverheid 

gegeven. Er zijn drie klassen: AA duidt op een te verwaarlozen DIF (chi-kwadraat is niet significant; ES is 

kleiner dan 1,00), BB geeft een gematigde DIF aan (chi-kwadraat is significant; ES ligt tussen 1,00 en 

1,50) en CC staat voor een grote DIF (chi-kwadraat is significant; ES is 1,50 of groter). 

Uit bijlage 6.6 blijkt dat er weliswaar bij bepaalde items een significant verschil is tussen de 

scores van jongens en meisjes, maar dat de effectgrootte in alle gevallen zeer klein is. De conclusie is 

daarom dat bij geen enkel item vraagonzuiverheid een rol speelt.  

  

6.5  CONCLUSIE 

Uit de in dit hoofdstuk beschreven onderzoeken die zijn gedaan naar ZIEN! blijkt dat het om een be-

trouwbaar instrument gaat. De interne consistentie van ZIEN! is groot. De resultaten die het instrument 

oplevert, zijn niet afhankelijk van de persoon die het gebruikt, of het geslacht van de leerling voor wie de 

ZIEN!-vragenlijst wordt ingevuld. Daarbij komt dat ZIEN! een stabiel instrument is. 
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7. BEGRIPSVALIDITEIT 
Een instrument is valide als het daadwerkelijk het begrip meet dat het beoogt te meten. Daartoe is het 

theoretische construct beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4. De validiteit van een instrument omvat vele 

facetten die allemaal op een verschillende manier worden onderzocht en beoordeeld. 

Om na te gaan in hoeverre de begrippen binnen ZIEN! daadwerkelijk meten wat ze beogen te 

meten, werd er een valideringsonderzoek gedaan. ZIEN! is niet bedoeld om een bepaald criterium te 

voorspellen, maar wel om onderscheid te kunnen maken tussen leerlingen op bepaalde kenmerken en om 

het sociaal-emotioneel functioneren vast te stellen. Vandaar dat hier niet de predictieve validiteit, maar 

de begripsvaliditeit aan de orde is. 

Met betrekking tot de begripsvaliditeit zal eerst de interne structuur van ZIEN! worden nagegaan. 

In de tweede plaats zal worden nagegaan in hoeverre ZIEN! correleert met andere instrumenten die op 

onderdelen vergelijkbare constructen hanteren. Dit laatste sluit aan bij paragraaf 4.10. 

7.1  INTERNE STRUCTUUR 

Voor het bepalen van de interne structuur zijn de data van de normeringssteekproeven gebruikt (zie 

paragraaf 5.2). Aanvankelijk werd op de gegevens van de sample of convenience een principale 

componenten factoranalyse met varimaxrotatie toegepast. Er werd a priori gezocht naar een 

zevenfactorenoplossing. Voor zowel ZIEN! 1-4 als ZIEN! 5-8 werd de gezochte structuur nagenoeg 

perfect gevonden. 

In tweede instantie werd de genoemde analyse uitgevoerd op de gegevens van de 

normeringssteekproeven. In bijlage 6.7 en bijlage 6.8 zijn de uitkomsten van deze analyses te zien. Voor 

de normeringssteekproeven van ZIEN! zijn de zeven schalen (Betrokkenheid, Welbevinden, Sociaal 

initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen) goed te 

herkennen als onafhankelijke factoren.  

Er zijn enkele uitzonderingen. In de normeringssteekproeven ‘ZIEN! 1-4 – jongens’ en ‘ZIEN! 1-4 

– meisjes’ laadt item 1 iets hoger op de schaal Welbevinden dan op de schaal Betrokkenheid waar het 

item eigenlijk deel van zou moeten uitmaken. In de normeringssteekproef ‘ZIEN! 1-4 – meisjes’ laden de 

items 17-20 hoog op dezelfde schaal als de items 9-12 (Sociaal initiatief). Verondersteld werd echter dat 

zij de schaal Sociale autonomie zouden vormen. Bij de normeringssteekproeven ‘ZIEN! 5-8 – jongens’ en 

‘ZIEN! 5-8 – meisjes’ laden twee items (17-18) hoog op de schaal Sociaal initiatief terwijl zij geacht 

worden te behoren tot de schaal Sociale autonomie.  

De zeven factoren verklaren bij de twee normeringssteekproeven van ZIEN! 1-4 bij elkaar 

respectievelijk 75,72 procent en 73,62 procent van de variantie (zie tabel 7.1). Voor de twee 

normeringssteekproeven van ZIEN! 5-8 verklaren ze respectievelijk 74,84 procent en 75,31 procent van 

de variantie (zie tabel 7.2). 
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Tabel 7.1. Eigenwaarden ZIEN! 1-4. 
 

Jongens Meisjes 

component totaal % variantie cumulatief % Component totaal % variantie cumulatief % 

Impuls-
beheersing 

11,46 40,94 40,94 Sociaal initiatief 10,53 37,60 37,60 

Welbevinden 4,47 15,96 56,90 Sociale autonomie 4,52 16,14 53,75 

Sociale 
autonomie 

1,48 5,29 62,19 Welbevinden 1,57 5,62 59,37 

Sociaal initiatief 1,25 4,48 66,66 Impuls-beheersing 1,36 4,87 64,24 

Inlevings-
vermogen 

1,13 4,03 70,69 Sociale flexibiliteit 1,10 3,93 68,17 

Betrokkenheid 0,77 2,73 73,42 Betrokkenheid ,89 3,17 71,34 

Sociale 
flexibiliteit 

0,64 2,30 75,72 
Inlevings-
vermogen 

,64 2,28 73,62 

 

 
Tabel 7.2. Eigenwaarden ZIEN! 5-8. 
 

Jongens Meisjes 

component totaal % variantie cumulatief % Component totaal % variantie cumulatief % 

Sociaal initiatief 10,59 37,81 37,81 Sociaal initiatief 10,57 37,74 37,74 

Impuls-
beheersing 

4,05 14,46 52,27 Betrokkenheid 4,74 16,92 54,66 

Betrokkenheid 1,97 7,03 59,30 Impuls-beheersing 1,74 6,21 60,87 

Welbevinden 1,37 4,91 64,21 Welbevinden 1,36 4,86 65,73 

Sociale 
flexibiliteit 

1,34 4,79 68,99 Sociale flexibiliteit 1,14 4,07 69,80 

Inlevings-
vermogen 

,85 3,05 72,05 
Inlevings-
vermogen 

,83 2,97 72,77 

Sociale 
autonomie 

,78 2,79 74,84 Sociale autonomie ,71 2,54 75,31 

 

Tabel 7.3 en tabel 7.4 laten voor beide versies van ZIEN! de correlaties zien tussen de diverse schalen, 

die door de factoranalyse zijn onderbouwd. Deze analyse is gebaseerd op de data uit de normerings-

steekproeven (zie paragraaf 5.2). Het gaat in de tabel om de correlaties tussen de schalen van de beide 

versies van ZIEN!, onderscheiden voor jongens en meisjes. Nagenoeg alle correlaties zijn significant op 

1%-niveau. Slechts de correlaties tussen de schalen Sociaal initiatief en Impulsbeheersing (van alle 

normeringssteekproeven) zijn dat niet. Ook de correlaties tussen de schalen Sociale autonomie en 

Impulsbeheersing (van drie normeringssteekproeven) zijn niet significant. In het algemeen zijn de cor-

relaties tussen de schalen in beide versies van ZIEN! tamelijk hoog.  
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Tabel 7.3. Correlaties tussen de schalen van ZIEN! 1-4. 
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Betrokkenheid   ,64 ,45 ,59 ,48 ,51 ,67   ,56 ,38 ,53 ,41 ,44 ,58 

Welbevinden     ,63 ,57 ,53 ,25 ,55     ,67 ,50 ,55 ,12 ,49 

Sociaal initiatief       ,34 ,74 -,03* ,52       ,36 ,78 -,08* ,50 

Sociale flexibiliteit         ,34 ,59 ,62         ,33 ,53 ,61 

Sociale autonomie           ,04* ,47           ,02* ,48 

Impulsbeheersing             ,50             ,46 

Inlevingsvermogen                             

* niet significant op .05-niveau 

 

 

Tabel 7.4. Correlaties tussen de schalen van ZIEN! 5-8. 
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Betrokkenheid   ,50 ,26 ,40 ,41 ,59 ,46   ,60 ,42 ,57 ,45 ,50 ,65 

Welbevinden     ,62 ,54 ,58 ,26 ,51     ,65 ,54 ,54 ,20 ,53 

Sociaal initiatief       ,45 ,70      ,04* ,42       ,35 ,76 -,04* ,51 

Sociale flexibiliteit         ,42 ,54 ,56         ,34 ,57 ,62 

Sociale autonomie           ,22 ,42           ,04* ,47 

Impulsbeheersing             ,51             ,50 

Inlevingsvermogen                             

* niet significant op .05-niveau 

 

In paragraaf 2.1 wordt duidelijk gemaakt dat ZIEN! pretendeert het pro-sociale gedrag te meten. Een 

kind dat zeer pro-sociaal is, scoort op alle vijf de vaardigheden hoog en er zal een grote samenhang zijn 

tussen de scores. Dat er veel significante correlaties zijn, ondersteunt het uitgangspunt van ZIEN! dat 

alle vijf de vaardigheden nodig zijn voor pro-sociaal gedrag. De positieve significante correlaties tussen 

de vijf vaardigheden, Betrokkenheid en Welbevinden bevestigen bovendien de opvatting dat pro-sociale 

kinderen positief staan tegenover school. 

Een niet significante correlatie is te vinden tussen Impulsbeheersing’ en Sociaal initiatief. Dit 

bevestigt de theorie zoals die onder andere beschreven staat in paragraaf 3.3.4.2. Daar wordt toegelicht 

dat egocontrole bestaat uit een continuüm met aan de ene kant Impulsbeheersing en aan de andere kant 

Sociaal initiatief. Wanneer er sprake is van pro-sociaal gedrag, zullen beide vaardigheden in grote mate 

aanwezig zijn. Lang niet alle kinderen zijn echter pro-sociaal. Bij minder of ontbrekend pro-sociaal gedrag 

zullen één van beide vaardigheden of beide vaardigheden minder getoond worden. Als er weinig 
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Impulsbeheersing is en veel Sociaal initiatief, neemt het kind veel ruimte in, wat ten koste gaat van de 

ander. Als er weinig Sociaal initiatief is en veel Impulsbeheersing, neem het kind weinig ruimte in en 

geeft het veel ruimte aan de ander, wat betreft het omgaan met impulsen. De niet significante correlatie 

geeft aan dat er geen verband is tussen de score op Impulsbeheersing en Sociaal initiatief. De mate 

waarin een kind deze twee vaardigheden toont, houdt dus geen verband met elkaar. 

De andere niet significante correlatie is te vinden tussen Impulsbeheersing en Sociale autonomie. 

Sociale autonomie is, net als Sociaal initiatief, een vaardigheid waarbij het kind ruimte vraagt voor zich-

zelf. Uit de factoranalyses blijkt dat Sociaal initiatief en Sociale autonomie niet voor alle normgroepen 

volledig van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hoogste cor-

relaties in tabel 7.3 en tabel 7.4 te vinden zijn tussen deze twee vaardigheden. Bovendien zijn de niet-

significante correlaties in de beide tabellen te vinden tussen deze twee vaardigheden enerzijds en 

Impulsbeheersing anderzijds. 

7.2 RELATIES MET EXTERNE CRITERIA  

7.2.1 BESCHRIJVING ONDERZOEK  

Er is ook onderzoek gedaan waarin is nagegaan in hoeverre ZIEN! correleert met andere instrumenten 

die op onderdelen vergelijkbare constructen hanteren. Hiervoor zijn twee vragenlijsten gekozen: de 

Blikvanger en de Teachers Report Form (‘Gedragsvragenlijst voor leerkrachten’/TRF). Bij de selectie van 

vragenlijsten zijn de volgende criteria gehanteerd: ze hebben minimaal een voldoende beoordeling van 

de COTAN, ze worden net als de ZIEN!-vragenlijst ingevuld door een volwassene op basis van 

observaties, ze hebben betrekking op kinderen van 4 tot en met 12 jaar en ze hebben betrekking op het 

sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. 

Aan dit onderzoek naar de begripsvaliditeit hebben 34 scholen meegedaan. Aan de deelnemende 

leerkrachten werd gevraagd om drie vragenlijsten in te vullen voor de betreffende leerling: de Blikvanger, 

de TRF en de ZIEN!-vragenlijst. Deze vragenlijsten zijn voor 298 leerlingen ingevuld in de periode 

februari-april 2010. Demografische gegevens van de leerlingen zijn te vinden in bijlage 6.9. De gegevens 

betreffende regio en schoolcategorie konden worden vergeleken met landelijke gegevens. Over de 

basisschoolgroepen waren geen landelijke gegevens bekend. 

De leerkrachten kregen instructie over de volgorde waarin de vragenlijsten moesten worden 

ingevuld. Deze instructie is te vinden in bijlage 5. Verschillende volgorden werden aangehouden om 

volgorde-effecten onder controle te houden. Dit resulteerde in twaalf verschillende versies van de 

instructie voor de leerkrachten. Ingedeeld op basis van geslacht (2) en daarna op basis van de volgorde 

van het invullen van de vragenlijsten (6). Een overzicht daarvan is te zien in tabel 7.5. 

 

Tabel 7.5. Indeling van de volgorde voor het invullen van de vragenlijsten, per versie.  

 

Meisje  Volgorde Jongen  Volgorde 

Versie 1a Blikvanger, TRF, ZIEN!  Versie 2a Blikvanger, TRF, ZIEN!  

Versie 1b Blikvanger, ZIEN!, TRF Versie 2b Blikvanger, ZIEN!, TRF 

Versie 1c TRF, Blikvanger, ZIEN!  Versie 2c TRF, Blikvanger, ZIEN!  

Versie 1d TRF, ZIEN!, Blikvanger Versie 2d TRF, ZIEN!, Blikvanger  

Versie 1e ZIEN!, Blikvanger, TRF Versie 2e ZIEN!, Blikvanger, TRF 

Versie 1f ZIEN!, TRF, Blikvanger  Versie 2f ZIEN!, TRF, Blikvanger 
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De Blikvanger 5-13 (Elphick, Slotboom & Kohnstamm, 2002) is een beoordelingslijst voor individuele 

verschillen tussen kinderen en brengt aspecten van de persoonlijkheid van kinderen in kaart op de vol-

gende schalen: Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotionele stabiliteit en Ontwikkeling. De 

schalen worden weer onderverdeeld in subschalen. Deze vragenlijst is genormeerd voor vaders en moe-

ders die de lijst invullen voor hun kind van 5 tot en met 13 jaar. Omdat bij dit onderzoek gebruik wordt 

gemaakt van de ruwe scores op de Blikvanger en niet van de normscores, was het mogelijk om deze lijst 

door leerkrachten te laten invullen.  

In 2005 heeft de COTAN de Blikvanger beoordeeld. De kwaliteit van het testmateriaal vindt men 

‘goed’. Uitgangspunten bij de testconstructie, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid en validiteit 

zijn voldoende. De normen krijgen geen voldoende, omdat de representativiteit van de steekproeven niet 

is aangetoond. Dit is niet relevant voor het ZIEN!-onderzoek, omdat geen gebruik wordt gemaakt van de 

normen. Wat wel relevant is, betreft de opmerking over de betrouwbaarheid van de subschalen. Drie 

subschalen worden als onvoldoende betrouwbaar beschouwd: Zorgvuldigheid, Creativiteit en 

Schoolgerichtheid. Deze subschalen zijn daarom niet meegenomen in het ZIEN!-onderzoek.  

Gekeken is naar de samenhang tussen de schalen van ZIEN! en negen subschalen van de 

Blikvanger, waarvan werd verwacht op basis van literatuur dat er een samenhang zou zijn. Het streven 

was dat iedere ZIEN!-schaal met minimaal één subschaal vergeleken zou worden. Er is vooraf niet 

bepaald op grond van theorie of er met meer subschalen een samenhang werd verwacht.  

De tweede vragenlijst die is afgenomen betreft de Teacher Report Form/Gedragsvragenlijst voor 

leerkrachten (TRF). Deze brengt eventuele gedragsproblemen in beeld (Verhulst, Van der Ende & Koot, 

1997). In 1999 is deze gedragsvragenlijst door de COTAN beoordeeld. Op alle punten werd een ‘goed’ of 

‘voldoende’ gegeven, Wat betreft de betrouwbaarheid wordt opgemerkt dat alleen de totaalscores goed 

betrouwbaar zijn. Daarom zijn alleen die scores meegenomen in het ZIEN!-onderzoek. 

Daarbij is gekeken naar de relatie tussen de schalen van ZIEN! en de totale uitslag van de TRF en 

de twee clusters, Internaliserende problemen en Externaliserende problemen van de TRF. 

Gedragsproblemen kunnen namelijk hun weerslag hebben op de noodzakelijke voorwaarden voor het 

sociaal functioneren (Van Lieshout, 2009) en kunnen het sociaal-emotioneel functioneren ook 

beïnvloeden (Van der Ploeg, 2007). Ook hier was het streven dat iedere bekeken ZIEN!-schaal met 

minimaal één onderdeel vergeleken zou worden en is er vooraf niet bepaald op grond van theorie of er 

met meer onderdelen een samenhang werd verwacht.  

 

7.2.2 HYPOTHESETOETSING  

In paragraaf 4.10 zijn de hypothesen beschreven die in dit onderzoek werden getoetst. Daartoe werd op 

de gegevens van de betreffende schalen van de Blikvanger, de TRF en ZIEN! een correlatieberekening 

(Pearson product-momentcorrelatie) uitgevoerd. Tabel 7.6 en tabel 7.7 geven de correlaties weer die 

deze berekening opleverde. In de tabellen zijn de correlaties gemarkeerd die betrekking hebben op de in 

paragraaf 4.10 geformuleerde hypothesen.  
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Tabel 7.6. Correlaties tussen de schalen van ZIEN 1-4 en die van andere instrumenten. 
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B
lik

v
a
n
g
e
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Toenadering ,09* ,57 ,70 ,15* ,49 -,46 ,28** ,26* ,64 ,77 ,13* ,67 -,45 ,08* 

Positieve 
Emotionaliteit 

,33 ,67 ,54 ,37 ,46 -,13* ,41 ,42 ,76 ,62 ,40 ,59 -,29** ,29** 

Dominantie ,00* -,39 -,70 ,15* -,66 ,51 -,15* -,35** -,55 -,71 ,02* -,70 ,40 -,09* 

Meegaandheid ,47 ,10* -,03* ,60 -,12* ,65 ,47 ,17* ,03* -,08* ,40 -,10* ,42 ,38 

Impulsiviteit ,43 -,14* -,27** ,28** -,08* ,80 ,22* ,29** -,17* -,25* ,14* -,05* ,73 ,32** 

Emotionele 

stabiliteit 
,50 ,43 ,06* ,43 ,13* ,43 ,29** ,29** ,49 ,41 ,42 ,40 ,13* ,24* 

Nieuwsgierigheid ,46 ,48 ,57 ,38 ,57 ,13* ,58 ,64 ,56 ,57 ,30** ,69 ,04* ,53 

Autonomie ,42 ,26** ,49 ,22* ,66 ,27** ,37 ,60 ,47 ,42 ,13* ,65 ,17* ,31** 

T
R
F
 

Externaliserende 

problemen 
-,46 -,01* ,20* -,28** -,02* -,69 -,35 -,19* ,16* ,16* -,35** ,10* -,69 -,39 

Internaliserende 

problemen 
-,42 -,57 -,29** -,16* -,27** -,05* -,23 -,39 -,67 -,70 -,34** -,67 ,11* -,30** 

Totaalscore -,67 -,35 -,13* -,32 -,32 -,58 -,48 -,52 -,33** -,36 -,40 -,43 -,47 -,50 

* niet significant op ,05-niveau;  ** niet significant op ,01-niveau (tweezijdig) 

 

 

Tabel 7.7. Correlaties tussen de schalen van ZIEN! 5-8 en die van andere instrumenten. 
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v
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Toenadering ,18* ,59 ,66 ,04* ,52 -,40 ,13* ,14* ,54 ,70 ,11* ,62 -,28** ,07* 

Positieve 
Emotionaliteit 

,35 ,70 ,54 ,27 ,47 -,13* ,36 ,34 ,74 ,43 ,30 ,34 ,03* ,26** 

Dominantie -,11* -,40 -,61 ,29 -,50 ,64 ,10* ,15* -,14* -,68 ,31 -,60 ,67 ,31 

Meegaandheid ,27 ,14* -,09* ,58 -,05* ,70 ,50 ,35 ,32 -,20* ,54 -,15* ,74 ,65 

Impulsiviteit ,18* -,20* -,24** ,27 -,16* ,72 ,30 ,46 ,09* -,24** ,41 -,02* ,78 ,45 

Emotionele 

stabiliteit 
,35 ,34 ,15* ,60 ,19* ,33 ,29 ,38 ,44 ,06* ,59 ,26** ,50 ,34 

Nieuwsgierigheid ,62 ,56 ,45 ,15* ,51 ,06* ,31 ,38 ,43 ,41 ,21* ,52 ,14* ,28** 

Autonomie ,45 ,24** ,21** ,17* ,36 ,15* ,23** ,50 ,32 ,27** ,46 ,55 ,45 ,39 

T
R
F
 

Externaliserende 

problemen 
-,24** -,05* ,23** -,48 ,14* -,75 -,36 -,32 -,13* ,29** -,50 ,19* -,72 -,52 

Internaliserende 

problemen 
-,22** -,52 -,34 -,36 -,36 -,07* -,18* -,30 -,48 -,19* -,39 -,38 -,23** -,21* 

Totaalscore -,36 -,32 -,08* -,53 -,18* -,62 -,42 -,47 -,38 ,03* -,58 -,14* -,66 -,54 

* niet significant op ,05-niveau;  ** niet significant op ,01-niveau (tweezijdig) 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina | 68   Verantwoording ZIEN!  

In de tabellen 7.6 en 7.7 is te zien dat Betrokkenheid negatief samenhangt met de totaalscore van de 

TRF. Welbevinden hangt negatief samen met Internaliserende problemen en Sociale flexibiliteit hangt 

negatief samen met Externaliserende problemen. Deze negatieve correlaties tussen TRF en ZIEN! beves-

tigen de hypothesen die werden geformuleerd. 

De gemarkeerde correlaties in de bovenstaande tabellen bevestigen voor het overgrote deel de 

hypothesen die vooraf zijn geformuleerd. De hypothesen 1 tot en met 3, 5 tot en met 8, 10 tot en met 11 

worden erdoor bevestigd. Hypothese 9 moet voor alle normeringssteekproeven worden verworpen. 

Hypothese 4 moet worden verworpen voor de beide normeringssteekproeven van ZIEN! 5-8. Voor wat 

betreft hypothese 12 kan worden opgemerkt dat de correlatie tussen Sociaal functioneren en 

Externaliserende problemen, zoals verwacht, negatief is en significant op 5%-niveau. 

De correlatie tussen de schaal Inlevingsvermogen van ZIEN! en de subschaal Dominantie van de 

Blikvanger is niet significant. Op grond daarvan moet de betreffende hypothese 9 worden verworpen. 

Tussen Inlevingsvermogen en Dominantie bestaat geen samenhang. Dat betekent dat sommige kinderen 

die graag de baas spelen, nadrukkelijk aanwezig zijn en die willen winnen bij sport en spel het eigen ge-

drag prima afstemmen op de gedachten en gevoelens van de ander, anderen zullen dit echter niet kun-

nen. Beide kan voorkomen. 

Dat er geen significant positief verband blijkt te zijn tussen Inlevingsvermogen en Dominantie 

(hypothese 9), is achteraf ook begrijpelijk. Van Beemen (2006) maakt een onderscheid tussen kinderen 

die relatief overheersend en autoritair zijn, waarbij ze anderen dwarsbomen en hun wil opleggen, en 

kinderen die bazig, maar creatief zijn, die altijd leuke en spannende ideeën hebben. Zo’n kind kan door 

anderen als leider worden geaccepteerd.  

Hypothese 4 (Sociale flexibliteit hangt positief samen met de (omgepoolde) score op de subschaal 

Dominantie) wordt ook niet bevestigd. Blijkbaar is er geen relatie tussen de vaardigheid om het eigen 

gedrag aan te passen op veranderende omstandigheden en situaties in het sociale verkeer en het tegen-

overgestelde van de baas willen spelen, nadrukkelijk aanwezig zijn en winnen bij sport en spel. Omdat de 

schalen ook niet exact hetzelfde pretendeerden te meten, is dat geen probleem voor de validiteit van het 

instrument.  

Uit het onderzoek blijkt dat er naast de correlaties op basis van de hypothesen, veel meer 

correlaties significant zijn. Dat is in veel gevallen verklaarbaar. Wat betreft de correlaties tussen ZIEN! en 

de TRF blijkt dat vrijwel alle correlaties negatief zijn. Dat sluit aan bij het uitgangspunt van ZIEN! dat 

pro-sociaal gedrag (waarvan ZIEN! in kaart brengt in welke mate het aanwezig is) impliceert dat er 

(vrijwel) geen problemen zijn. Pro-sociaal gedrag geeft immers aan dat er sprake is van sociaal 

competent gedrag en wordt getypeerd door gedragingen als helpen, samenwerken, samen delen, zorg 

geven, troosten, begrip tonen en geruststellen (van der Ploeg, 2011). Dat is het tegenovergestelde van 

probleemgedrag.  

De enkele positieve correlaties tussen de TRF en de ZIEN! zijn in geen enkel geval significant. In 

die zin zijn ze niet heel relevant voor de analyse. Wel kan worden opgemerkt dat de positieve richting 

verklaarbaar is. Externaliserende problemen (vaak samengaand met weinig ruimte geven aan een 

ander), hangen positief samen met Sociaal initiatief en Sociale autonomie bij drie van de vier 

normgroepen. Die twee ZIEN!-schalen geven ook aan dat er sprake is van ruimte nemend gedrag.  

De overige correlaties tussen schalen van de Blikvanger en schalen van ZIEN! zijn ook te 

verklaren. Op vrijwel alle schalen van de Blikvanger komt de correlatie op Sociaal initiatief overeen met 

die op Sociale autonomie. In beide gevallen is hij bij allebei positief of negatief en al dan niet significant. 

Dit geeft aan dat Sociaal initiatief en Sociale autonomie overeenkomsten hebben, zoals blijkt uit de 
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theoretische verantwoording (beiden geven een bepaald aspect aan van het ruimte vragen voor zichzelf) 

en uit de factoranalyse en de correlatieberekening tussen deze twee categorieën.  

Het feit dat sommige schalen van de Blikvanger wel of niet samenhangen met schalen van ZIEN! 

valt te verklaren. Bijvoorbeeld Betrokkenheid hangt voor alle normgroepen óok significant positief samen 

met Positieve emotionaliteit en Autonomie (naast Nieuwsgierigheid, hypothese 1). Iemand die vrolijk, en-

thousiast en opgewekt is (Positieve emotionaliteit) en iemand die zijn/haar zaakjes regelt en goed alleen 

kan werken (Autonomie), zal meestal ook meer verbondenheid met de taak of activiteit laten zien 

(Betrokkenheid).  

Een ander voorbeeld is de positieve significante samenhang tussen Welbevinden en Toenadering, 

Emotionele stabiliteit en Nieuwsgierigheid (naast Positieve emotionaliteit, hypothese 2)  en de negatieve 

significante samenhang met de omgepoolde schaal Dominantie. Iemand die vrij in de omgang en niet 

verlegen is (Toenadering), evenwichtig is en zich goed aanpast in nieuwe situaties (Emotionele stabi-

liteit), zich overal voor interesseert (Nieuwsgierigheid), en weinig dominant is, zal dat vooral kunnen als 

hij of zij zich emotioneel prettig voelt (Welbevinden).  

Deze gegevens zijn een extra ondersteuning dat de schalen van ZIEN! ook daadwerkelijk het 

bedoelde begrip meten en dat de begripsvaliditeit in orde is. 

 

7.3 CONCLUSIE  

De zeven begrippen van ZIEN!, die op theoretische gronden worden onderscheiden, zijn door het empiri-

sche onderzoek daadwerkelijk aan het licht gebracht. Deze zeven factoren (schalen) samen verklaren het 

overgrote deel van de variantie. De samenhang tussen deze schalen is in het algemeen groot, wat goed 

te verklaren valt vanuit de meetpretentie van ZIEN!. De hypothesen die met betrekking tot de 

(cor)relaties tussen ZIEN! en externe criteria werden geformuleerd, konden door middel van het 

onderzoek naar de begripsvaliditeit voor het overgrote deel worden bevestigd. Voor de overige correlaties 

kunnen zinvolle verklaringen worden aangedragen. Geconcludeerd kan worden dat ZIEN! een valide 

instrument is. 
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BIJLAGE 1. STELLINGEN EN TOELICHTINGEN 

GROEP 1 T/M 4 

BETROKKENHEID 

 

1.  Heeft plezier in wat het doet. Het kind heeft duidelijk plezier (toont voldoening/tevredenheid) in 
schoolse activiteiten.  
Signalen kunnen zijn: 

- (glim)lachen tijdens activiteiten;  
- bewegingen (van benen of armen);  
- verbale positieve uitingen over de activiteiten; 
- tevreden geluiden (neuriën, uitroepen);  
- snel aan het werk gaan; 
- na belsignaal doorwerken; 
- nauwkeurig werken; 
- rode kleur in het gezicht. 

2.  Gaat een tijdlang geconcentreerd 
op in de activiteit. 

 

 
 

Het kind is intens, vol overgave, bezig met een activiteit. Het is bijna 
niet af te leiden en is alert. Het kind laat de activiteit niet los.  
Signalen kunnen zijn: 

- voorovergebogen of juist rechtop zitten; 
- op het puntje van de stoel zitten; 
- ingespannen blik; 
- oogbewegingen gericht op de prikkels die voor de activiteit 

belangrijk zijn. 

3.  Toont belangstelling voor het 
activiteitenaanbod. 

Belangstelling blijkt uit nieuwsgierigheid, aandachtig meedoen, vragen 
stellen, luisteren en volgen wat anderen zeggen, vragen (blijven) stellen 
over de aangeboden activiteiten.  
Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken; 
- activiteiten volgen met de ogen; 
- hoofd toewenden; 
- levendige oogopslag en in de schoolsituatie inbrengen. 

4.  Toont doorzettingsvermogen. Als de activiteit moeilijker wordt of tegenvalt in de ogen van het kind, 
gaat het kind toch door. Het kind wil het niet opgeven en zoekt naar 
oplossingen om verder te kunnen en probeert het nogmaals.  
Signalen kunnen zijn: 

- andere materialen erbij pakken; 
- doorgaan met een moeilijk werkje; 

- vragen aan een ander hoe het verder moet;  
- doorgaan na hulp. 

 

WELBEVINDEN 

 

5.  Komt opgewekt over. Het kind maakt op u een opgewekte, blije indruk. Het kind lacht 

regelmatig. 

Signalen kunnen zijn: 

- rimpels rond de ogen hebben; 

- neurieën of zingen; 

- grapjes maken of in zijn voor een grapje; 

- lachen naar anderen. 

6.  Maakt een vitale, levenslustige 

indruk. 

Het kind heeft veel energie en het kan genieten van dingen. 

Signalen kunnen zijn: 

- huppelen of springen; 

- levendige oogopslag; 

- luid spreken; 

- handelingen in een vlot tempo uitvoeren; 

- rode kleur; 

- rechtop zitten of staan. 
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7.  Komt ontspannen en open over. Het kind durft zichzelf te zijn. Het kind deelt eigen interesses en 

ervaringen met anderen. 

Signalen kunnen zijn: 

- ontspannen lichaamshouding; 

-  regelmatig oogcontact maken; 

- zich vrij in de klas bewegen;  

- zichtbaar genieten van activiteiten; 

- spontane opmerkingen tegen anderen maken. 

Tegenover ontspannen staat gespannen. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in het in de gaten houden van anderen, in clownesk of juist 

teruggetrokken reageren. Het kind is dan niet zichzelf. 

8.  Gaat graag naar school. Het kind zegt, of laat door zijn gedrag zien, dat het graag naar school 

gaat.  

Signalen kunnen zijn:  

- ’s morgens veerkrachtig binnenkomen; 

- iets voor de leerkracht meenemen; 

- zich positief uiten over naar school gaan; 

- makkelijk afscheid nemen van ouders. 

 

SOCIAAL INITIATIEF 

 

9.  Stapt uit eigen beweging op 

anderen af. 

 

Het kind maakt uit zichzelf contact. Het kind laat merken dat het mee wil 

doen met een activiteit. Het kind zoekt toenadering.  

Signalen kunnen zijn:  

- af en toe naar een andere spelhoek of werktafel lopen;  

- ongevraagd meedoen met anderen. 

10.  Heeft duidelijk een eigen inbreng 

tijdens gezamenlijke activiteiten. 

Het kind komt tijdens contacten met medeleerlingen, bijvoorbeeld bij 

groepsopdrachten of samenspel, met eigen ideeën. 

Signalen kunnen zijn:  

- praten over eigen ideeën (“ik denk …, ik heb ook, of, een ander 

idee"); 

- ideeën/voorbeelden aan anderen laten zien (“Kijk eens wat ik 

heb”). 

11.  Vertelt uit zichzelf in de groep.  In de kring of tijdens interactiemomenten vertelt het kind uit zichzelf. Dit 

doet het op een ontspannen manier. Het komt uit zichzelf met 

antwoorden. Het reageert op wat anderen zeggen. 

Signalen kunnen zijn: 

- (soms) voor de beurt praten; 

- (uitgebreide) verhalen vertellen over bijvoorbeeld thuis of naar 

aanleiding van een onderwerp; 

- reageren op wat een ander zegt; 

- oogcontact maken tijdens spreken (klas rondkijken tijdens 

spreken); 

- duidelijk verstaanbaar spreken.  

(Misschien vind je dat een kind dit juist te vaak doet, mogelijk dominant 

is. Beantwoord hier dan de vraag toch positief.) 

12.  Spreekt uit eigen beweging met 

andere kinderen. 

 

 

Het kind maakt met andere kinderen (niet alleen met het vriendje of 

vriendinnetje) een praatje, zegt iets tegen hen, stelt hen een vraag, 

zonder dat een ander het initiatief heeft genomen. Met name in meer 

open en vrije situaties is dit zichtbaar, zoals tijdens hoekenwerk. 

Signalen kunnen zijn: 

- praatje maken met kinderen dichtbij in de kring; 

- praten met andere kinderen in de gang of op het plein; 

- vragen of het mee mag doen. 
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SOCIALE FLEXIBILITEIT 

 

13.  

 

 

Sluit makkelijk een compromis 

met een medeleerling. 

Samenwerken of -spelen vraagt geven en nemen. Er is sprake van 

onderhandelen.  

Het kind accepteert de inbreng van anderen in het spel. Het past 

het eigen spelidee aan of verzint bijvoorbeeld een variant op het 

idee van de ander.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig conflicten hebben; 

- uitingen zoals: “goed, dan doe jij dat en ik dit”; 

- overleggen door uitingen als “zullen we eerst doen wat jij 

wilt en daarna…?”. 

- delen van materiaal. 

14.  Staat open voor nieuwe plannen, 

ideeën en activiteiten. 

Bij nieuwe plannen, ideeën en activiteiten, veranderingen in het 

dagprogramma, aanwijzingen over hoe iets moet verlopen, gaat 

het kind ermee akkoord. Het haakt in op het nieuwe plan of de 

verandering, draagt zelf ook andere ideeën aan. Het gaat hier 

soepel mee om.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig tegensputteren als nieuwe of gewijzigde plannen 

zich voordoen; 

- actief meedoen met de activiteit; 

- actieve lichaamshouding; 

- open gezichtsuitdrukking. 

15.  Laat een eigen werkwijze of 

eigen idee makkelijk los. 

Het kind staat open voor aanwijzingen voor hoe het dingen anders 

kan doen. Het kost de leerling weinig moeite om een eigen idee, 

aanpak of werkwijze te laten varen.  

Signalen kunnen zijn:  

- suggesties worden teruggezien in het werk of spel; 

- overgaan op een ander onderwerp of activiteit;  

- ogen staan open, gezicht is ontspannen; 

- lichaamshouding blijft ontspannen.  

 

(Misschien vind je dat een kind dit juist té makkelijk doet. 

Beantwoord hier dan de vraag positief.) 

16.  Toont veerkracht. Een kind met veerkracht kan zich vrij makkelijk en snel over 

frustraties of teleurstellingen heen zetten. Veerkracht en zelf 

dingen kunnen oplossen horen hier bij elkaar. 

Signalen kunnen zijn: 

- gillen van ergernis, maar vervolgens toch doorgaan met 

het bouwen van die toren (kleuter);  

- niet mee mogen doen met het spel van medeleerlingen in 

groep 3, even sip of beteuterd kijken maar daarna met 

andere kinderen gaan spelen.  

SOCIALE AUTONOMIE 

 

17.  Zegt wat het ergens van vindt. 

 

 

 

Het kind zegt makkelijk hoe het ‘erover’ denkt. Het benoemt de eigen 

gevoelens  en geeft de eigen mening over de gang van zaken op een 

directe manier.  

Signalen kunnen zijn:  

- "Ik vind het oneerlijk/vals, ik ben het helemaal met je eens!  
- gezicht drukt emotie uit; 
- op duidelijk verstaanbare toon de mening zeggen; 
- gestrekte armen, stevige knuisten, schouders naar achteren 

(stevige lichaamshouding).  
LET OP: de vraag is hier NIET of de leerling dit op een gepaste wijze 
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 doet. Dat is een andere vaardigheid! 

18.  Komt verbaal voor zichzelf op. 

 

Nee zeggen, iets weigeren te doen of juist heel duidelijk aangeven dat 

het iets graag wil doen of hebben, geven aan dat het kind verbaal voor 

zichzelf opkomt. Het kind laat zich niet de kaas van zijn brood eten. Het 

verweert zich verbaal voldoende (heeft handen en voeten dus niet 

nodig). 

Signalen kunnen zijn: 

- op duidelijk verstaanbare toon zeggen wat het wel of niet wil; 

- stevige lichaamshouding; 

- nadrukkelijk het hoofd schudden; 

- verbalisaties zoals:  "Nee, dat wil ik niet!, Dat doe ik wél" 

..."Stop daarmee!... Blijf af".  

19.  Maakt eigen keuzes. Het kind maakt eigen keuzes en laat zich dus niet afleiden door wat 

andere kinderen kiezen of doen.  

Dit laat zich goed observeren in meer open situaties die een beroep 

doen op zelf kiezen en eigen ideeën: opdrachten tijdens zaakvakken, 

buitenspel, expressieonderwijs.  

Signalen kunnen zijn:  

- keuze maken met wie het wil samenwerken; 

- naar andere kinderen kijken, maar toch bij de eigen keuze (dit 

bijvoorbeeld ook verwoorden) blijven; 

- niet ingaan op kinderen die zijn naam roepen/fluisteren; 

- over het algemeen bij de gemaakte keuzes blijven; 

- keuze maken (bijvoorbeeld bij planbord) zonder naar anderen 

te kijken (ogen gericht op degene die de keus voorlegt). 

20.  Regelt eigen zaken. 

 

 

Het kind gaat zijn eigen gang, heeft hierin weinig ondersteuning of 

bevestiging nodig. Het kind weet doorgaans wat het wil en voert dat ook 

uit.Het lost problemen zelf op.  

Signalen kunnen zijn: 

- weinig vragen of hij/zij het goed doet; 

- weinig afkijken bij anderen; 

- een duw geven om aan de beurt komen; 

- bij uitdelen vooraan staan. 

 

IMPULSBEHEERSING 

 

21.  Praat niet voor zijn beurt.    

 

 

Het kind valt de leerkracht of een medeleerling niet in de rede, maar 

laat deze uitpraten. 

Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken en geen geluid maken; 

- oogcontact maken voor het gaat praten; 

- niet door het gesprek van een ander kind heen praten. 

22.  Denkt na voor het iets 

onderneemt, heeft controle over 

eigen gedrag. 

 

 

Het kind handelt nadenkend. Het verkeert zelden in een gevaarlijke 

situatie en zoekt zulke situaties niet op.  

Signalen kunnen zijn: 

- zelden betrokken zijn bij een conflictsituatie; 

- weten waar zijn spullen zijn en ze makkelijk kunnen vinden; 

- goed kunnen ordenen (bijvoorbeeld tijdens opruimen); 

- even stilstaan, niets zeggen of even staren voordat het iets 

doet. 

23.  Eist weinig aandacht op. 

 

Het kind gedraagt zich meestal rustig en dringt zich niet op aan 
anderen. 
Signaal kan zijn: 

- de beurt afwachten. 
Kinderen die veel aandacht opeisen, dringen vaak dicht op de juf aan, 
dringen voor, duwen met ellebogen anderen weg of roepen vaak ‘juf, 



  

 

Verantwoording ZIEN!   Pagina | 77 

 juf!’ 

24.  Houdt zich aan de regels.  

 

 

Het kind houdt zich normaal gesproken aan de binnen de groep 

geldende regels. Heeft weinig correctie nodig.  

Signalen kunnen zijn: 

- op de beurt wachten; 

- snel gehoorzaam reageren (opruimen, armen over elkaar 

zitten, stil zijn);  

- weinig klachten van anderen kinderen over verstoring van 

regels;  

- stil kunnen zitten. 

 

INLEVINGSVERMOGEN 

 

25.  Luistert met aandacht naar wat 

anderen zeggen of vertellen. 

Het kind luistert echt, het zou kunnen navertellen wat er gezegd wordt. 

Signalen kunnen zijn: 

- licht (in)gespannen lichaamshouding; 

- het hoofd toegewend houden naar de spreker; 

- expressie in het gezicht (lachen of verdrietig kijken); 

- knikken of schudden met het hoofd; 

- mond bewegen. 

26.  Toont belangstelling voor wat 

andere kinderen zeggen of doen. 

Het kind volgt wat anderen doen. Toont zich nieuwsgierig richting 

bezigheden van medeleerlingen. Stelt geregeld vragen aan anderen 

over henzelf of over hun bezigheden.  

Signalen kunnen zijn: 

- anderen aankijken;  

- zich geïnteresseerd voorover buigen; 

- naar anderen toelopen om te kijken wat ze doen. 

27.  Zegt aardige dingen tegen 

medeleerlingen. 

 

 

De leerling zegt aardige dingen over bijvoorbeeld het werk, de tekening 

of de bijdrage die de medeleerling levert aan het spel of werk. Het 

kunnen ook complimenten over het uiterlijk zijn. 

Signalen kunnen zijn: 

- iets aardigs zeggen: “jij hebt een mooie toren gebouwd”; 

- ik vind je werkje mooi; 

- ik vind je lief. 

28.  Gedraagt zich behulpzaam. 

 

 

Het kind troost als iemand pijn of verdriet heeft, neemt zorghandelingen 

op zich en toont meeleven met de personen uit een verhaal. Het kind 

toont begrip voor andere standpunten en meningen.   

Signalen kunnen zijn: 

- gezicht toont mimiek (passend bij emotie); 

- naast een ander gaan zitten; 

- hand op iemands schouder leggen; 

- een ander kind steunen in mening of gevoel (“Ik snap/begrijp  

dat je…”). 

 



 

Pagina | 78   Verantwoording ZIEN!  

GROEP 5 T/M 8  

 

BETROKKENHEID 

 

1.  Heeft plezier in het schoolwerk 
(de kernvakken!). 

Het kind heeft duidelijk plezier (toont voldoening/tevredenheid) in 

schoolse activiteiten.  

Signalen kunnen zijn: 

- (glim)lachen tijdens activiteiten;  

-  bewegingen (van benen of armen);  

- verbale positieve uitingen over de activiteiten; 

-  tevreden geluiden (neuriën, uitroepen);  

-  snel aan het werk gaan; 

- na belsignaal doorwerken; 

- nauwkeurig werken; 

- rode kleur in het gezicht. 

KERNVAKKEN zijn: rekenen, taal, begrijpend lezen, zaakvakkenonderwijs. 

2.  Gaat geconcentreerd op in het 

werk op school (kernvakken). 

Het kind is intens, vol overgave, bezig met een activiteit, bijvoorbeeld 

tijdens rekenen, taal of een zaakvak. Het kind is bijna niet af te leiden 

en is alert. Het kind laat de activiteit niet los.  

Signalen kunnen zijn:  

- voorovergebogen of juist rechtop zitten; 

- op het puntje van de stoel zitten; 

- ingespannen blik; 

- oogbewegingen gericht op de activiteit. 

KERNVAKKEN zijn: rekenen, taal, begrijpend lezen, zaakvakkenonderwijs. 

3.  Toont belangstelling voor de 

kernvakken. 

Belangstelling blijkt uit nieuwsgierigheid, aandachtig meedoen, vragen 

stellen, luisteren en volgen wat anderen zeggen, vragen (blijven) stellen 

over de aangeboden activiteiten.  

Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken; 

-  activiteiten volgen met de ogen; 

- hoofd toewenden; 

- levendige oogopslag en in de schoolsituatie inbrengen. 

KERNVAKKEN zijn: rekenen, taal, begrijpend lezen, zaakvakkenonderwijs. 

4.  Toont doorzettingsvermogen bij 

de kernvakken. 

 

Als een activiteit moeilijker wordt of tegenvalt in de ogen van het kind, 

gaat het toch door. Het kind wil het niet opgeven en zoekt naar 

oplossingen om verder te kunnen en probeert het nogmaals.  

Signalen kunnen zijn:  

- andere materialen erbij pakken; 

- even zuchten en zich met hernieuwde energie weer over het 

werk buigen; 

- vragen aan een ander hoe het verder moet;  

-  doorgaan na hulp. 

KERNVAKKEN zijn: rekenen, taal, begrijpend lezen, zaakvakkenonderwijs. 

 

WELBEVINDEN 

 

5.  Komt opgewekt over. Het kind maakt op u een opgewekte, blije indruk. Het kind lacht 

regelmatig. 

Signalen kunnen zijn: 

- rimpels rond de ogen hebben; 

- neurieën of zingen; 

- grapjes maken of in zijn voor een grapje; 

- lachen naar anderen. 
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6.  Maakt een vitale, levenslustige 

indruk. 

Het kind heeft veel energie en het kan genieten van dingen. 

Signalen kunnen zijn: 

- huppelen of springen; 

- levendige oogopslag; 

- luid spreken; 

- handelingen in een vlot tempo uitvoeren; 

- rode kleur; 

- rechtop zitten of staan. 

7.  Komt ontspannen en open over. Het kind durft zichzelf te zijn. Het kind deelt eigen interesses en 

ervaringen met anderen. In nieuwe situaties reageert het kind rustig en 

open.  

Signalen kunnen zijn: 

- ontspannen lichaamshouding; 

-  regelmatig oogcontact maken; 

- zich vrij in de klas bewegen;  

- zichtbaar genieten van activiteiten; 

- spontane opmerkingen tegen anderen maken. 

 

Tegenover ontspannen staat gespannen. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in het in de gaten houden van anderen, in een behoedzame 

gelaatsuitdrukking, in druk, clownesk of juist teruggetrokken reageren. 

Het kind is dan niet zichzelf. 

8.  Gaat graag naar school. Het kind zegt, of laat door zijn gedrag zien, dat het graag naar school 

gaat.  

Signalen kunnen zijn:  

- ’s morgens veerkrachtig binnenkomen; 

- zich positief uiten over naar school gaan of over de activiteiten. 

 

SOCIAAL INITIATIEF 

 

9.  Stapt uit eigen beweging op 

anderen af.   

  

Het kind maakt uit zichzelf contact. Het kind laat merken dat het mee wil 

doen met een activiteit. Het kind zoekt toenadering.  

Signalen kunnen zijn:  

- op andere kinderen af lopen; 

- zich tussen kinderen mengen bij activiteiten. 

10.  Heeft duidelijk een eigen inbreng 
tijdens gezamenlijke activiteiten. 

Het kind komt tijdens contacten met medeleerlingen, bijvoorbeeld bij 
groepsopdrachten of samenspel, met eigen ideeën.  
Signalen kunnen zijn:  

- praten over eigen ideeën (“ik denk …, ik heb ook, of, een ander 
idee"); 

- ideeën/voorbeelden aan anderen laten zien (“Kijk eens wat ik 
heb”). 

(Misschien vind je dat een kind dit juist te vaak doet, mogelijk dominant 
is. Beantwoord hier dan de vraag toch positief.) 

11.  Vertelt uit zichzelf in de groep.  Tijdens interactiemomenten (instructie of tijdens interactieve lessen, 
zoals bij zaakvakken en taal) vertelt het kind uit zichzelf. Dit doet het op 
een ontspannen manier. Het komt uit zichzelf met antwoorden. Het 
reageert op wat anderen zeggen. 
Signalen kunnen zijn:  

- (soms) voor de beurt praten; 
- (uitgebreide) verhalen vertellen over bijvoorbeeld thuis of naar 

aanleiding van een onderwerp; 
- reageren op wat een ander zegt; 
- oogcontact maken tijdens het spreken (klas rondkijken tijdens 

spreken); 
- duidelijk verstaanbaar spreken. 

(Misschien vind je dat een kind dit juist te vaak doet, mogelijk dominant 
is. Beantwoord hier dan de vraag toch positief.) 
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12.  Spreekt uit eigen beweging met 

andere kinderen. 

Het kind maakt met andere kinderen (niet alleen met het vriendje of 

vriendinnetje) een praatje, zegt iets tegen hen, stelt hen een vraag, 

zonder dat een ander het initiatief heeft genomen.  

Signalen kunnen zijn:  

- in vrije situaties, voor schooltijd en in pauzes naar anderen 

gaan om een praatje te maken; 

- praten met andere kinderen in de gang; 

- vragen of het mee mag doen. 

 

SOCIALE FLEXIBILITEIT 

 

13.  Sluit makkelijk een compromis 

met een medeleerling. 

 

Samenwerken of -spelen vraagt geven en nemen. Er is sprake van 

onderhandelen.  

Het kind accepteert de inbreng van anderen in het spel. Het past het 

eigen spelidee aan of verzint bijvoorbeeld een variant op het idee van 

de ander.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig conflicten; 

- uitingen zoals: “goed, dan doe jij dat en ik dit”; 

- overleggen door uitingen als “zullen we eerst doen wat jij wilt 

en daarna …?”. 

14.  Staat open voor nieuwe plannen, 

ideeën en activiteiten. 

Bij nieuwe plannen, ideeën en activiteiten, veranderingen in het 

dagprogramma, aanwijzingen over hoe iets moet verlopen, gaat het 

kind ermee akkoord. Het haakt in op het nieuwe plan of de verandering, 

draagt zelf ook andere ideeën aan. Het gaat hier soepel mee om.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig tegensputteren als nieuwe of gewijzigde plannen zich 

voordoen; 

- actief meedoen met de activiteit; 

- actieve lichaamshouding; 

- open gezichtsuitdrukking. 

15.  Laat een eigen werkwijze of eigen 

idee makkelijk los. 

Het kind staat open voor aanwijzingen voor hoe het dingen anders kan 

doen. Het kost het kind weinig moeite om een eigen idee, aanpak of 

werkwijze te laten varen.  

Signalen kunnen zijn: 

- aanwijzingen/verbetersuggesties worden positief opgepakt 

(“goed idee, dat ga ik doen!”);  

- suggesties worden teruggezien in het werk of spel;  

- ogen staan open, gezicht is ontspannen; 

- lichaamshouding blijft ontspannen. 

(Misschien vind je dat een kind dit juist té makkelijk doet. Beantwoord 

hier dan de vraag positief.) 

16.  Toont veerkracht.  Een kind met veerkracht kan zich vrij makkelijk en snel over frustraties 

of teleurstellingen heen zetten. Veerkracht en zelf dingen kunnen 

oplossen horen hier bij elkaar. Het kind kan een ‘stootje’ hebben. 

Signalen kunnen zijn:  

- de schouders ophalen: ‘geeft niks’; 

- verdrietige momenten zijn kortdurend; 

- reageren met ‘jammer, gaat wel over, andere keer beter’. 

 

 

 

 



  

 

Verantwoording ZIEN!   Pagina | 81 

SOCIALE AUTONOMIE 

 

17.  Zegt wat het ergens van vindt. 

 

Het kind zegt makkelijk hoe het ‘erover’ denkt. Het benoemt de eigen 

gevoelens  en geeft de eigen mening over de gang van zaken op een 

directe manier.  

Signalen kunnen zijn:  

- "Ik vind het oneerlijk/vals, ik ben het helemaal met je eens!  
- gezicht drukt emotie uit; 
- op duidelijk verstaanbare toon de mening zeggen; 
- gestrekte armen, stevige knuisten, schouders naar achteren 

(stevige lichaamshouding).  
LET OP: de vraag is hier NIET of de leerling dit op een gepaste wijze 

doet. Dat is een andere vaardigheid! 

18.  Komt verbaal voor zichzelf op. Nee zeggen, iets weigeren te doen of juist heel duidelijk aangeven dat 

het iets graag wil doen of hebben, geven aan dat het kind verbaal voor 

zichzelf opkomt. Het kind laat zich de kaas niet van het brood eten. Het 

verweert zich verbaal voldoende (heeft handen en voeten dus niet 

nodig). 

Signalen kunnen zijn:  

- op duidelijk verstaanbare toon zeggen wat het wel of niet wil; 
- stevige lichaamshouding; 
- nadrukkelijk het hoofd schudden; 
- verbalisaties zoals: "Inderdaad!" ... "Nee, dat wil ik niet!" 

..."Dit is wat ik bedoel!" ... "Stop daarmee!... Blijf af".  

19.  Maakt eigen keuzes. Het kind maakt eigen keuzes en laat zich dus niet afleiden door wat 

andere kinderen kiezen of doen.  

Dit laat zich goed observeren in meer open situaties die een beroep 

doen op zelf kiezen en eigen ideeën: opdrachten tijdens zaakvakken, 

buitenspel, expressieonderwijs.  

Signalen kunnen zijn:  

- keuze maken met wie het wil samenwerken; 
- naar andere kinderen kijken, toch bij de eigen keuze (dit 

bijvoorbeeld ook verwoorden) blijven; 
- niet ingaan op kinderen die zijn naam roepen/fluisteren; 
- over het algemeen bij de gemaakte keuzes blijven. 

20.  Regelt eigen zaken. 

 

Het kind gaat zijn eigen gang, heeft hierin weinig ondersteuning of 

bevestiging nodig. Het kind weet doorgaans wat het wil en voert dat ook 

uit.Het lost problemen zelf op.  

Signalen kunnen zijn: 

- weinig vragen of hij/zij het goed doet; 

- weinig afkijken bij anderen; 

- een duw geven om aan de beurt komen; 

- bij uitdelen vooraan staan. 

 

IMPULSBEHEERSING 

 

21.  Praat niet voor zijn beurt. 

  

Het kind valt de leerkracht of een medeleerling niet in de rede, maar 
laat deze uitpraten. 
Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken en wachten op de beurt; 
- oogcontact maken voor het gaat praten; 
- niet door het gesprek van een ander kind heen praten. 

22.  Denkt na voor het iets 

onderneemt, heeft controle over 

eigen gedrag. 

 

Het kind handelt nadenkend. Het verkeert zelden in een gevaarlijke 
situatie en zoekt zulke situaties niet op.  
Signalen kunnen zijn:  

- zelden betrokken zijn bij een conflictsituatie; 
- weten waar zijn spullen zijn en ze makkelijk kunnen vinden; 
- goed kunnen ordenen (bijvoorbeeld tijdens opruimen); 
- even stilstaan, niets zeggen of even staren voordat het iets 

doet.  
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23.  Eist weinig aandacht op. 

 

Het kind gedraagt zich meestal rustig en dringt zich niet op aan 

anderen. 

Signalen kunnen zijn:  

- de beurt afwachten; 

- beheerste bewegingen maken, waar een ander geen last van 

heeft; 

- alleen functionele en beheerste geluiden maken. 

 

24.  Houdt zich aan de regels. Het kind houdt zich normaal gesproken aan de binnen de groep 

geldende regels. Heeft weinig correctie nodig.  

Signalen kunnen zijn:  

- op de beurt wachten; 

- de bezigheden van anderen niet verstoren;  

- weinig kletsen op momenten dat het niet is toegestaan; 

- stil kunnen zitten. 

 

INLEVINGSVERMOGEN 

 

25.  Luistert met aandacht naar wat 

anderen zeggen of vertellen. 

Het kind luistert echt, het zou kunnen navertellen wat er gezegd wordt.  

Signalen kunnen zijn:  

- degene die vertelt aankijken; 

- licht (in)gespannen lichaamshouding; 

- het hoofd toegewend houden naar de spreker; 

- kleine reacties laten zien; 

- expressie in het gezicht; 

- knikken of schudden met het hoofd; 

- mond bewegen. 

26.  Toont belangstelling voor wat 

andere kinderen zeggen en doen. 

 

Het kind volgt wat anderen doen. Toont zich nieuwsgierig richting 

bezigheden van medeleerlingen. Stelt geregeld vragen aan anderen 

over henzelf of over hun bezigheden. 

Signalen kunnen zijn:  

- anderen aankijken;  

- zich geïnteresseerd voorover buigen; 

- naar anderen toelopen om te kijken wat ze doen. 

27.  Zegt aardige dingen tegen 

medeleerlingen. 

 

De leerling zegt aardige dingen over bijvoorbeeld het werk, de tekening 

of de bijdrage die de medeleerling levert aan het spel of werk. Het 

kunnen ook complimenten over het uiterlijk zijn.  

Signalen kunnen zijn: 

- positieve opmerkingen zoals: “jij hebt een mooie tekening 

gemaakt!”. 

28.  Gedraagt zich behulpzaam. 

 

Het kind troost als iemand pijn of verdriet heeft, neemt zorghandelingen 

op zich en toont meeleven met de personen uit een verhaal. Het kind 

toont begrip voor andere standpunten en meningen.   

Signalen kunnen zijn: 

- mimiek in het gezicht (passend bij emotie); 

- naast een ander gaan zitten; 

- hand op iemands schouder leggen; 

- een ander kind steunen in mening of gevoel (‘Ik snap/begrijp  

dat je …' ). 
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BIJLAGE 2. VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

Term Omschrijving 

  
Autonomie Zelfstandigheid 

Betrokkenheid Een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een 

activiteit of taak waarmee het kind bezig is. 

Competentie Een gevoel van bekwaamheid. 

Effectvariabele Het resultaat, het zichtbare functioneren. 

Egocontrole De neiging impulsen en gevoelens te onderdrukken of juist meteen 

aan bod te laten komen. 

Egoveerkracht De vaardigheid om je flexibel aan veranderende omstandigheden 

aan te passen en vasthoudend te reageren in probleemsituaties. 

Emotionele reacties/ 

ontwikkelingsdimensies 

Egoveerkracht, egocontrole en empathie. 

Empathie Hetzelfde voelen als een ander, omdat die ander het voelt. 

Graadmeters De twee voorwaardelijke procesvariabelen voor de ontwikkeling van 

kinderen, geoperationaliseerd in de twee begrippen Welbevinden en 

Betrokkenheid. 

Impulsbeheersing De vaardigheid om in sociaal verband het eigen gedrag te reguleren 

door het onderdrukken van impulsen. 

Indicatie-uitspraak Uitspraak met betrekking tot de zorgbehoefte van het kind.  

Inlevingsvermogen De vaardigheid het eigen gedrag af te stemmen op de gedachten en 

gevoelens van een ander. 

Interactionele benadering Een benadering van gedragsproblemen waarbij zowel met betrekking 

tot het ontstaan en het voortbestaan van de problematiek als de 

behandeling hiervan (preventief en curatief) de interactie tussen 

kind en belangrijke anderen (zoals volwassenen en leeftijdgenoten) 

een cruciale rol speelt. 

Ontwikkelingsopgave Verzameling van een groot aantal kleinere deeltaken waarvoor ieder 

mens in een bepaalde levensfase staat en waarin hij of zij zich moet 

ontwikkelen. In de basisschoolleeftijd is dit de ontwikkelingsopgave 

‘omgaan met leeftijdgenoten’. 

Ontwikkelingstaken Deeltaken van een ontwikkelingsopgave. Voor de 

ontwikkelingsopgave ‘omgaan met leeftijdgenoten’ betreft het: 

Sluiten van vriendschap, oplossen van ruzies / conflicten, een ander 

helpen, kunnen samenwerken en aansluiting zoeken bij een groep. 

(Ortho)pedagogische 

vraagstelling 

Zorgvraag die een kind stelt aan de opvoeder door zijn gedrag. 
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Term Omschrijving 

Procesvariabelen De graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid die gedurende het 

onderwijsleerproces voorwaardelijk zijn om zich te kunnen 

ontwikkelen. 

Relatie Verbondenheid tussen twee of meerdere personen. 

Responsiviteit Het bieden van ondersteuning wanneer het kind daar behoefte aan 

heeft, waarbij geldt dat de reactie van de leerkracht aansluit bij het 

signaal van het kind én bij de eigen initiatieven van het kind (door 

tijdens zijn respons te letten op nieuwe signalen van het kind). 

Sensitiviteit De gevoeligheid om signalen of problemen bij een ander waar te 

nemen en de gevoeligheid om de emotionele betekenis ervan waar 

te nemen. 

Sociaal initiatief De vaardigheid om in sociale situaties contact te zoeken en te 

maken, zowel non-verbaal als verbaal. 

Sociale autonomie De vaardigheid de eigen mening en behoeften tot uitdrukking te 

brengen en hieraan trouw te blijven. 

Sociale competentie Gevoel van bekwaamheid in een sociale context. 

Sociale flexibiliteit De vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen op veranderende 

omstandigheden en situaties in het sociale verkeer. 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Het oplossen van een reeks ontwikkelingsopgaven. 

Sociaal functioneren / 

sociaal gedrag 

Gedragingen, ideeën en gevoelens die betrokken zijn op andere 

mensen. In ZIEN! zijn deze uitgewerkt in vijf vaardigheden, die pro-

sociaal zijn ingevuld en nodig zijn voor het oplossen van de 

ontwikkelingsopgave ‘omgaan met leeftijdgenoten’.  

Vaardigheden Specifieke sociale gedragingen die worden beheerst. 

Welbevinden Een momentane, actuele toestand van een zich goed voelen. Dit 

manifesteert zich binnen de groep waarin het kind zich bevindt. 
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BIJLAGE 3. FACTORANALYSES TIJDENS DE ONTWIKKELING 

VAN DE VRAGENLIJST (2008-2009) 
 
De plaats van deze factoranalyses in het ontwikkelproces van ZIEN! wordt toegelicht in paragraaf 1.4 van 

dit verantwoordingsdocument. Bij deze factoranalyses is er geen onderscheid gemaakt tussen groep 1-4 

en groep 5-8.  

 
Tabel B3.1. Factoranalyse van versie 1 - begin  Tabel B3.2. Factoranalyse van versie 2 - begin 
2008. 2009. 

 
Zie tabel B3.1 en B3.2. De zeven schalen die in ZIEN! worden onderscheiden, komen in beide versies na 

factoranalyse niet alle tevoorschijn. In versie 1, begin 2008, zijn de schalen 1, 3, 5, 6 en 7 goed 

herkenbaar. De items van de schalen 3 en 5 laden echter hoog op dezelfde factor. Na herformulering van 

versie 1 ontstond versie 2, begin 2009. Zie tabel B3.3 op de volgende pagina voor de verschillen in 

formulering tussen versie 1 en versie 2. 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

v01 ,137 ,144 ,303 ,689 ,293 ,154 -,039 

v02 ,087 ,509 ,010 ,713 -,072 ,094 ,064 

v03 ,231 ,148 ,139 ,755 ,176 ,168 ,076 

v04 ,225 ,474 ,158 ,608 ,168 -,018 ,045 

v05 ,185 ,262 ,762 ,157 ,250 ,119 ,070 

v06 ,232 ,017 ,300 ,286 ,702 ,222 -,032 

v07 ,320 ,072 ,298 ,092 ,713 ,207 ,123 

v08 ,320 ,421 ,264 ,076 ,605 -,008 ,145 

v09 ,520 ,129 ,507 ,017 ,299 ,261 ,046 

v10 ,629 -,082 ,086 ,262 ,356 ,169 ,012 

v11 ,560 -,326 ,101 ,158 ,353 ,337 ,093 

v12 ,604 -,022 ,400 ,048 ,277 ,251 ,086 

v13 ,229 ,204 ,802 ,156 ,156 ,188 ,086 

v14 ,124 ,183 ,634 ,208 ,206 ,121 ,280 

v15 ,462 ,403 ,324 ,119 ,328 ,036 ,164 

v16 ,024 ,145 ,255 ,059 ,098 ,123 ,913 

v17 ,805 -,235 ,063 ,080 ,118 ,117 -,016 

v18 ,808 ,005 ,215 ,058 ,012 ,109 -,049 

v19 ,629 ,439 ,072 ,239 ,107 -,131 ,093 

v20 ,730 ,315 ,034 ,145 ,111 ,047 ,019 

v21 ,113 ,620 ,063 ,564 -,043 ,130 ,025 

v22 ,092 ,697 ,228 ,301 ,032 ,211 ,066 

v23 -,086 ,819 ,205 ,113 ,082 ,129 ,077 

v24 -,116 ,732 ,198 ,247 ,107 ,274 ,045 

v25 ,066 ,549 ,006 ,302 ,056 ,573 ,032 

v26 ,352 ,241 ,138 ,202 ,113 ,701 ,056 

v27 ,206 ,203 ,303 ,064 ,219 ,704 ,079 

v28 ,011 ,482 ,369 ,080 ,153 ,525 ,144 

 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

v01 ,275 ,676 ,129 ,067 ,466 -,056 ,054 

v02 ,046 ,812 ,063 ,310 ,212 ,047 ,018 

v03 ,058 ,771 ,097 ,392 ,160 ,019 -,051 

v04 ,370 ,368 ,177 -,013 ,647 -,082 ,160 

v05 ,220 ,760 ,233 ,098 -,118 -,047 ,049 

v06 ,497 ,364 ,437 ,006 ,092 -,194 ,239 

v07 ,619 ,352 ,418 ,030 ,178 -,216 ,113 

v08 ,409 ,212 ,567 ,244 ,158 -,309 ,197 

v09 ,825 ,037 ,237 ,051 ,079 ,052 ,048 

v10 ,832 ,106 ,218 -,031 ,014 -,012 -,019 

v11 ,889 ,031 ,119 ,014 ,003 ,130 ,086 

v12 ,788 ,091 ,016 -,076 ,260 ,008 ,117 

v13 ,458 ,138 ,514 ,379 ,173 ,101 -,329 

v14 ,420 ,126 ,569 ,080 ,317 -,216 -,010 

v15 ,081 ,119 ,880 ,072 ,058 ,090 ,096 

v16 ,310 ,158 ,688 ,225 ,188 ,175 -,083 

v17 ,605 ,276 ,174 -,067 ,196 -,082 ,310 

v18 ,364 ,052 ,069 -,025 ,069 ,246 ,759 

v19 ,583 ,111 -,016 ,153 ,241 ,174 ,387 

v20 ,122 -,014 ,051 -,237 -,037 ,810 ,197 

v21 ,037 ,654 ,061 ,503 ,218 ,005 ,136 

v22 ,105 ,470 ,283 ,602 ,231 -,175 -,191 

v23 -,069 ,245 ,066 ,826 ,101 -,068 -,069 

v24 -,083 ,202 ,081 ,600 ,522 -,272 -,081 

v25 ,276 ,197 ,253 ,265 ,718 ,003 ,060 

v26 ,537 ,042 ,249 ,272 ,459 ,281 ,088 

v27 ,515 ,078 ,345 ,283 ,393 ,145 -,133 

v28 ,089 ,318 ,205 ,688 -,041 -,093 ,181 
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Tabel B3.3. Stellingen in versie 1 – begin 2008 en in versie 2 - begin 2009.  

Versie 1 - begin 2008 Versie 2 - begin 2009 

Betrokkenheid Betrokkenheid 

1. Heeft plezier in wat het doet.  1. Heeft zichtbaar plezier in wat het doet.  

2. Kan zich goed concentreren EN die concentratie ook 
een tijd lang vasthouden 

2. Is doorgaans geconcentreerd bezig met zijn activitei-
ten.  

3. Toont belangstelling voor het activiteitenaanbod. 3. Houdt deze concentratie dan ook een langere tijd vol. 

4. Toont doorzettingsvermogen. 4. Toont belangstelling voor het activiteitenaanbod. 

Welbevinden Welbevinden 

5. Kan goed overweg met de meeste kinderen EN met 
de leerkracht.  

5. Toont zelfvertrouwen in wat het doet.  

6. Maakt een vitale, levenslustige, blije indruk.  6. Maakt een vitale, levenslustige, blije indruk.  

7. Komt ontspannen en open over. 7. Komt ontspannen en open over. 

8. Toont veerkracht.  8. Toont veerkracht.  

Initiatief Initiatief 

9. Stapt makkelijk op anderen af EN doet dit ook 
‘handig’.  

9. Maakt makkelijk contact met andere leerlingen.  

10. Heeft duidelijk een inbreng tijdens gezamenlijke 
activiteiten.  

10. Stapt in meer open situaties zoals buitenspel op an-
dere leerlingen af.  

11. Vertelt uit zichzelf in de groep. Doet dit op 
vrijmoedige wijze.   

11. Begint uit eigen beweging gesprekjes met andere 
kinderen.  

12. Spreekt uit eigen beweging met andere kinderen.  12. Spreekt uit eigen beweging met andere kinderen.  

Flexibiliteit Flexibiliteit 

13. Kan met de meeste kinderen goed overweg. 13. Sluit makkelijk een compromis met een medeleerling.  

14. Kan probleempjes met andere kinderen doorgaans 
zelf oplossen. 

14. Staat open voor nieuwe plannen, ideeën en activi-
teiten. 

15. Past zich makkelijk aan nieuwe situaties aan. 15. Laat een eigen werkwijze of eigen idee makkelijk los 

16. Laat in gezamenlijke activiteiten het eigen idee of 
standpunt makkelijk los.  

16. Laat in gezamenlijke activiteiten het eigen plan of 
idee makkelijk los.  

Autonomie (eigenheid) Autonomie (eigenheid) 

17. Zegt wat hij ergens van vindt. 17. Heeft eigen ideeën en plannetjes.  

18. Komt verbaal voor zichzelf op. 18. Heeft een eigen mening.  

19. Is zelfstandig. 19. Heeft eigen interesses. 

20. Maakt eigen keuzes. 20. Toont duidelijke voorkeuren. 

Impulsbeheersing Impulsbeheersing 

21. Werkt of speelt door. 
21. Sluit zich tijdens het werken/spelen op school af voor 
prikkels van buiten.     

22. Denkt na voor hij iets doet, heeft controle over eigen 
gedrag. 

22. Denkt na voor hij iets doet, heeft controle over eigen 
gedrag.  

23. Vraagt weinig aandacht.   23. Vraagt weinig aandacht.   

24. Houdt zich aan de regels. 24. Houdt zich aan de regels.  

Inlevingsvermogen Inlevingsvermogen 

25. Luistert met aandacht naar wat anderen zeggen of 
vertellen. 

25. Luistert met aandacht naar wat anderen zeggen of 
vertellen.  

26. Toont belangstelling voor wat andere kinderen 
zeggen of doen. 

26. Toont belangstelling voor wat andere kinderen zeggen 
of doen. 

27. Toont sympathie. 27. Toont sympathie.  

28. Sluit in het samen spelen/werken aan op wat 
anderen zeggen en doen. 

28. Sluit in het samen spelen/werken aan op wat anderen 
zeggen en doen. 

 

Schaal 1 (Betrokkenheid) was in versie 1 als één complete schaal te herkennen die bovendien één factor 

vormde. Achteraf gezien was het daarom beter geweest als er niets aan de stellingen was veranderd.

 Schaal 2 (Welbevinden) was in versie 1 nagenoeg als één schaal te herkennen die bovendien één 

factor vormde. Alleen item 5 laadde hoog op een andere factor. Dat item is geherformuleerd, maar laadt 

nu hoog op de factor waar ook de items van schaal 1 hoog op laden. Dat is dus geen verbetering. 
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Schaal 3 (Sociaal initiatief) was in versie 1 als één complete schaal te herkennen die samen met 

de complete schaal 5 één factor vormde. Na herformulering van schaal 3 is deze nog steeds goed 

herkenbaar. Maar hij laadt samen met items uit andere schalen hoog op één factor. De geherformuleerde 

items 9, 10 en 11 komen inhoudelijk eigenlijk op hetzelfde neer. 

Schaal 4 (Sociale flexibiliteit) is na herformulering herkenbaar als zelfstandige schaal die samen 

met item 8 hoog laadt op één factor. De geherformuleerde items 13 – 16 komen inhoudelijk op hetzelfde 

neer. Item 8 past daar bij. 

Schaal 5 (Sociale autonomie) was in versie 1 als één complete schaal te herkennen die samen 

met de items van schaal 3 (Sociaal initiatief) hoog laadde op één factor. Er was dus geen aanleiding om 

daar iets aan te veranderen. Na herformulering is deze schaal uiteengevallen. 

Schaal 6 (Impulsbeheersing) was in versie 1 als één complete schaal te herkennen die bovendien 

één factor vormde. Achteraf gezien was het daarom beter geweest als er niets aan de stellingen was 

veranderd.  

Schaal 7 (Inlevingsvermogen) was in versie 1 als één complete schaal te herkennen die bo-

vendien één factor vormde. Er was dus geen aanleiding om daar iets aan te veranderen. 

 

Conclusie 

Factoranalyse op de gegevens van versie 2, begin 2009, levert een meer verbrokkeld beeld op dan die 

van versie 1, begin 2008. Er zijn slechts twee schalen compleet herkenbaar: schaal 3 (ook in versie 1) en 

schaal 4 (nieuw). De factoranalyse op de gegevens van versie 1 maakte een herformulering zoals ge-

schiedt niet noodzakelijk. Slechts een aantal herformuleringen zijn later in het voorjaar 2009 (deels) 

meegenomen vanuit de testomgeving naar de reguliere omgeving waarin ZIEN! wordt aangeboden. Zie 

paragraaf 1.4 voor meer informatie over de ontwikkeling van ZIEN! vanaf 2009 tot de huidige versie. 
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BIJLAGE 4. NORMERING WEERGEGEVEN OP 

PERCENTIELNIVEAU 
 

Onderstaande tabellen bevatten de normering van ZIEN! die als definitief in het systeem is ingevoerd op 

10 februari 2012. De weergave is in percentielen, deze worden zonder decimalen weergegeven. Door 

middel van de kleurtjes worden de kwartielen in een oogopslag duidelijk.  

 

 0-24e percentiel  = rood | laag 

 25-49e percentiel  = oranje | benedengemiddeld 

 50-74e percentiel  = groen | bovengemiddeld 

 75-100e percentiel = blauw | hoog 

 

BETROKKENHEID 

Ruwe 

score 
Percentielen Betrokkenheid 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 1 0 0 0 

 5 1 1 1 2 

 

6 1 3 1 3 

7 1 4 2 6 

8 2 8 3 9 

9 4 13 5 14 

10 7 20 11 21 

11 13 29 19 30 

12 32 46 39 48 

13 44 58 49 58 

14 57 67 58 68 

15 72 77 67 79 

16 100 100 100 100 

 



  

 

Verantwoording ZIEN!   Pagina | 89 

WELBEVINDEN 

Ruwe 

score 
Percentielen Welbevinden 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 0 1 1 0 

 5 0 1 1 1 

 

6 1 1 1 2 

7 1 2 1 3 

8 2 4 2 4 

9 3 6 4 8 

10 7 10 7 14 

11 12 18 14 21 

12 30 33 38 41 

13 41 45 49 49 

14 51 54 56 60 

15 64 67 70 72 

16 100 100 100 100 

 

 

 

SOCIAAL INITIATIEF 

Ruwe 

score 
Percentielen Sociaal initiatief 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 1 0 1 0 

 5 1 1 3 0 

 

6 2 2 3 1 

7 3 3 3 3 

8 5 7 4 5 

9 8 11 8 8 

10 13 16 13 12 

11 21 24 19 21 

12 37 39 39 37 

13 45 49 49 47 

14 53 59 58 57 

15 67 68 73 71 

16 100 100 100 100 
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SOCIALE FLEXIBILITEIT 

Ruwe 

score 
Percentielen Sociale flexibiliteit 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 0 0 0 1 

 5 1 1 1 2 

 

6 1 2 2 3 

7 2 4 2 4 

8 5 9 4 7 

9 8 13 7 13 

10 13 20 13 20 

11 19 28 24 30 

12 43 49 49 53 

13 53 60 60 61 

14 69 73 70 72 

15 79 85 81 84 

16 100 100 100 100 

 

 

 

 

SOCIALE AUTONOMIE 

Ruwe 

score 
Percentielen Sociale autonomie 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 0 1 0 1 

 5 1 2 0 1 

 

6 1 3 1 2 

7 3 4 1 2 

8 5 7 3 3 

9 8 10 6 6 

10 17 18 11 14 

11 21 25 20 22 

12 39 46 45 42 

13 49 53 53 53 

14 60 65 64 62 

15 73 73 72 73 

16 100 100 100 100 
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IMPULSBEHEERSING 

Ruwe 

score 
Percentielen Impulsbeheersing 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 0 3 1 1 

 5 1 5 1 4 

 

6 1 7 2 7 

7 3 10 2 9 

8 5 14 4 14 

9 7 19 7 22 

10 10 25 11 30 

11 16 33 18 37 

12 33 49 36 53 

13 43 59 45 63 

14 54 67 53 70 

15 68 77 67 81 

16 100 100 100 100 

 

 

 

INLEVINGSVERMOGEN 

Ruwe 

score 
Percentielen Inlevingsvermogen 

 1-4 meisjes 1-4 jongens 5-8 meisjes 5-8 jongens 

 4 0 0 0 1 

 5 0 1 0 1 

 

6 1 2 1 1 

7 1 4 1 2 

8 3 8 2 4 

9 5 13 4 7 

10 9 19 6 14 

11 16 28 11 25 

12 37 51 40 50 

13 49 60 52 63 

14 63 71 65 71 

15 71 80 76 84 

16 100 100 100 100 

 

 

 



 

Pagina | 92   Verantwoording ZIEN!  

BIJLAGE 5. INSTRUCTIES VOOR BETROUWBAARHEIDS- EN 

VALIDERINGSONDERZOEK  

INSTRUCTIE BETROUWBAARHEIDSONDERZOEK (INTERBEOORDELAARS) 

 

[N.B. Er zijn twee versies van de instructies verstuurd. Bij de ene versie werd als eerste een jongen 

geselecteerd en bij de andere versie als eerste een meisje.] 

 

Instructie  

Vergelijking ZIEN!-vragenlijsten ingevuld door duoleerkrachten 
 

Inhoud envelop 

 Instructie vergelijking ZIEN!-vragenlijsten ingevuld door duoleerkrachten 

 Printinstructie  

 2 gelijkgenummerde etiketten  

 

Wanneer u al een ZIEN!-vragenlijst heeft ingevuld voor de vergelijking met andere vragenlijsten, dan 

kunt u die ZIEN!-vragenlijst nogmaals afdrukken en de stappen 3 en 4 van deze instructie te doorlopen. 

De duoleerkracht dient in dat geval stap 2b, 2c en stap 3 en 4 te doorlopen.  

 

Het is belangrijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de instructies, zodat het betrouwbare 

resultaten zal opleveren.  

 

Stap 1: Selecteren leerling 

1a. Selecteer de 1e jongen van de alfabetische klassenlijst.  

Wanneer u de vragenlijsten voor meerdere leerlingen in uw klas invult:  

1b. Selecteer het 1e meisje van de alfabetische klassenlijst. 

1c. Selecteer de 2e jongen van de alfabetische klassenlijst. 

 

Stap 2: Invullen ZIEN!-vragenlijst 

Let op: beide leerkrachten dienen de vragenlijst op verschillende dagen in te vullen!  

2a. Leerkracht vult ZIEN!-vragenlijst in voor betreffende leerling.  

2b. Duoleerkracht vult ZIEN!-vragenlijst in voor betreffende leerling. 

Vul de vragenlijst in februari 2010 in. Het is niet mogelijk een eerder ingevulde vragenlijst te 

gebruiken!  

2c. Druk beide ingevulde vragenlijsten af (zie Printinstructie).  

 

Stap 3: Etiketten 

3a. Geef op de drie etiketten aan of de leerling een jongen of een meisje is en vul de leeftijd en de 

groep in.  

3b. Plak de etiketten op de afgedrukte ZIEN!-vragenlijst. Zorg dat de naam van de leerling niet meer 

zichtbaar is.  

Door te werken met nummers en etiketten worden de vragenlijsten geanonimiseerd, maar kunnen 

de vragenlijsten van dezelfde leerling wel met elkaar vergeleken worden.  

 

Let goed op dat de nummers van de vragenlijsten van dezelfde leerling overeenkomen! 

 

Stap 4: Retourneren 

4a. Doe de twee vragenlijsten in de envelop, (let op dat het etiket overeenkomt met de etiketten op de 

vragenlijsten), en lever deze in bij de contactpersoon zodat deze alle vragenlijsten voor 1 maart 2010 

terug kan sturen.  
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INSTRUCTIE VALIDERINGSONDERZOEK 

 

[N.B. Van deze instructie zijn er zes versies. Afhankelijk van de volgorde waarin de vragenlijsten ingevuld 

worden.] 

 

Instructie  
Vergelijking drie vragenlijsten 

 

Inhoud van envelop: 

 Instructie vergelijking drie vragenlijsten (dit blad) 
 Printinstructie 

 Vragenlijst ‘Blikvanger’ (wit), met genummerd etiket 
 Vragenlijst ‘Gedragsvragenlijst voor kinderen’ (groen), met genummerd etiket 
 Los genummerd etiket 

 

Het is belangrijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de instructies, zodat het betrouwbare 

resultaten zal opleveren.  

 

Stap 1: Selecteren leerling 

1a. Selecteer de 1e jongen van de alfabetische klassenlijst.  

Wanneer u de vragenlijsten voor meerdere leerlingen in uw klas invult:  

1b. Selecteer ook het 1e meisje van de alfabetische klassenlijst. 

1c. Selecteer ook de 2e jongen van de alfabetische klassenlijst, etc.  

 

Stap 2: Invullen vragenlijsten  

Houd deze volgorde aan! 

2a. Vul de ‘Blikvanger’ (witte vragenlijst) in voor betreffende leerling.  

2b. Vul de ‘Gedragsvragenlijst’ (groene vragenlijst) in voor betreffende leerling.   

2c. Vul de ZIEN!-vragenlijst in voor betreffende leerling.  

Vul de vragenlijst in februari 2010 in. Het is niet mogelijk een eerder ingevulde vragenlijst te gebruiken!  

2d. Druk de ZIEN!-vragenlijst af (zie Printinstructie).  

 

Stap 3: Etiketten 

3a. Geef op de drie etiketten aan of de leerling een jongen of een meisje is en vul de leeftijd en de 

groep in.  

3b. Plak het losse etiket op de afgedrukte ZIEN!-vragenlijst. Zorg dat de naam van de leerling niet 

zichtbaar is.   

Door te werken met nummers en etiketten worden de vragenlijsten geanonimiseerd, maar kunnen de 

vragenlijsten wel per leerling met elkaar vergeleken worden.  

 

Let goed op dat de nummers op de etiketten van de vragenlijsten van dezelfde leerling 

overeenkomen! 

 

Stap 4: Retourneren 

4a. Doe de drie vragenlijsten terug in de A4-envelop, (let op dat het etiket overeenkomt met de etiketten 

op de vragenlijsten), en lever deze in bij de contactpersoon zodat deze alle vragenlijsten voor 1 maart 

2010 terug kan sturen.  
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INSTRUCTIE BETROUWBAARHEIDSONDERZOEK (TEST-HERTEST) 

 

Instructie  

Test-hertest ZIEN!: vragenlijst tweemaal invullen door leerkracht 

 

Het is belangrijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de instructies, zodat het betrouwbare 

resultaten zal opleveren.  

 

Stap 1: Selecteren leerlingen 

1a. Voor hoeveel leerlingen gaat u de vragenlijst tweemaal invullen? Deel dit aantal door twee, zodat u 

weet over hoeveel meisjes en hoeveel jongens u de vragenlijst tweemaal in moet vullen.  Als u een 

oneven aantal leerlingen hebt toegezegd, dan kunt u zelf beslissen of u de vragenlijst voor een jongen of 

voor een meisje extra invult.  

Het is namelijk de bedoeling dat we uiteindelijk voor ongeveer evenveel meisjes als jongens gegevens terug 

krijgen.  
 

1b. Neem de alfabetische leerlinglijst voor u en begin bovenaan de lijst met het selecteren van het juiste 

aantal meisjes en jongens.  

 

Stap 2: Invullen en printen ZIEN!-vragenlijst 

2a. Vul de ZIEN!-vragenlijst tweemaal in voor de betreffende leerlingen.  

 

Let op: het is belangrijk dat er vijf weken zit tussen de eerste invulronde (test) en de tweede invulronde 

(hertest)! Uw contactpersoon kent de data van de invulmomenten voor uw school. 
 

2b. Print de overzichten (stellingen op leerlingniveau) van de ingevulde ZIEN!-vragenlijsten. De 

printinstructies vindt u op het bijgevoegde papier.  

 

Stap 3: Etiketten 

3a. Geef op de etiketten (twee per leerling) aan of de leerling een jongen of meisje is, en vul de datum 

van invullen, de leeftijd en de groep in. 
 

3b. Plak de etiketten op de afgedrukte ZIEN!-vragenlijsten. Zorg dat de naam van de leerling niet meer 

zichtbaar is.  

Door te werken met nummers en etiketten worden de vragenlijsten geanonimiseerd, maar kunnen de 

vragenlijsten van dezelfde leerling wel met elkaar vergeleken worden.  

 

Let op: zorg dat dezelfde leerling bij beide rondes etiketten met hetzelfde nummer krijgt! Bijvoorbeeld: u 

plakt voor Jan Jansen op beide vragenlijsten een etiket met ‘nummer leerling: 56’. Enkel het nummer van 

het invulmoment en de invuldatum verschillen.  

 

Stap 4: Retourneren 

4a. Doe de vragenlijsten (twee per leerling, aan elkaar gehecht) weer in de A4-envelop. 
 

4b. Lever deze gevulde envelop in bij de contactpersoon zodat deze alle vragenlijsten uiterlijk 16 

december terug kan sturen.  
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BIJLAGE 6. AANVULLENDE TABELLEN HOOFDSTUK 5 - 7 
In deze bijlage is een aantal tabellen weergegeven waarnaar verwezen wordt op diverse plaatsten in 

hoofdstuk 5, 6 en 7. In sommige van die tabellen gaat het onder andere over (significante) verschillen 

tussen gemiddelden. De weergave heeft de volgende betekenis. Tussen de gemiddelden in de 

gemarkeerde cellen bestaan significante verschillen. Een vet en cursief weergegeven gemiddelde is 

significant hoger dan een normaal weergegeven gemiddelde. 

 

BIJLAGE 6.1 GEGEVENS VAN DE SCHALEN UITGESPLITST OVER DE REGIO’S 

 

Tabel B6.1.1. Gegevens van de schalen uitgesplitst over de regio’s. 

 

Schaal Regio 
ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

Noord 78 12,94 2,83 77 12.48 2.71 

Oost 249 13,50 2,42 195 13.19 2.43 

Zuid 172 13,24 2,47 126 12.98 2.95 

West 466 13,14 2,43 380 13.09 2.63 

Welbevinden 

Noord 78 13,42 2,61 77 12.43 2.49 

Oost 249 14,08 2,19 195 13.36 2.48 

Zuid 172 14,03 2,12 126 13.25 2.53 

West 466 13,51 2,33 380 13.69 2.24 

Sociaal initiatief 

Noord 78 12,91 3,02 77 12.71 2.25 

Oost 249 13,83 2,57 195 13.24 2.64 

Zuid 172 13,01 2,86 126 13.14 2.80 

West 466 13,30 2,49 380 13.61 2.33 

Sociale flexibiliteit 

Noord 78 12,47 2,68 77 11.65 1.98 

Oost 249 13,02 2,59 195 12.71 2.84 

Zuid 172 13,30 2,46 126 12.76 2.46 

West 466 12,61 2,36 380 12.88 2.40 

Sociale autonomie 

Noord 78 12,85 3,02 77 12.39 2.19 

Oost 249 13,57 2,60 195 13.27 2.54 

Zuid 172 12,78 2,94 126 12.79 2.67 

West 466 12,98 2,50 380 13.52 2.20 

Impulsbeheersing 

Noord 78 13,17 3,11 77 12.26 2.67 

Oost 249 13,11 3,10 195 12.72 2.91 

Zuid 172 12,92 3,07 126 12.68 3.09 

West 466 12,90 2,76 380 13.04 2.94 

Inlevingsvermogen 

Noord 78 12,58 2,85 77 12.64 1.65 

Oost 249 13,39 2,44 195 13.22 2.35 

Zuid 172 12,95 2,66 126 12.85 2.27 

West 466 13,00 2,34 380 13.23 2.18 
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BIJLAGE 6.2 GEGEVENS VAN DE SCHALEN UITGESPLITST OVER DE SCHOOLCATEGORIEËN 

 

Tabel B6.2.1. Gegevens van de schalen uitgesplitst over de schoolcategorieën.  

 

Schaal Schoolcategorie 
ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

N M SD N M SD 

Betrokkenheid 

<15%gewogenleerlingen 681 13,21 2,52 534 13,21 2,56 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 13,18 2,09 102 12,37 2,99 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 13,80 2,45 76 13,13 2,38 

>50%gewogenleerlingen 44 12,80 2,82 34 12,76 3,35 

Sbo 13 12,15 1,46 32 12,37 2,42 

Welbevinden 

<15%gewogenleerlingen 681 13,83 2,27 534 13,56 2,33 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 13,55 2,21 102 13,10 2,59 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 14,11 2,09 76 13,30 2,25 

>50%gewogenleerlingen 44 12,77 2,96 34 13,65 2,51 

Sbo 13 11,85 1,68 32 11,91 2,62 

Sociaal initiatief 

<15%gewogenleerlingen 681 13,49 2,58 534 13,44 2,43 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 13,34 2,48 102 13,24 2,51 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 12,77 2,83 76 13,14 2,59 

>50%gewogenleerlingen 44 12,89 3,31 34 13,76 2,62 

Sbo 13 11,85 2,64 32 12,31 3,03 

Sociale flexibiliteit 

<15%gewogenleerlingen 681 12,87 2,50 534 12,97 2,46 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 12,78 2,05 102 12,29 2,28 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 13,47 2,39 76 12,67 2,47 

>50%gewogenleerlingen 44 11,66 2,58 34 12,24 2,20 

Sbo 13 10,54 3,31 32 9,97 2,66 

Sociale 
autonomie 

<15%gewogenleerlingen 681 13,24 2,65 534 13,38 2,33 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 12,98 2,57 102 13,08 2,27 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 12,63 2,58 76 13,05 2,59 

>50%gewogenleerlingen 44 12,61 3,11 34 12,88 2,72 

Sbo 13 10,85 1,91 32 11,88 2,50 

Impuls-
beheersing 

<15%gewogenleerlingen 681 13,00 2,93 534 13,13 2,84 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 12,62 2,68 102 12,07 3,10 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 13,56 2,98 76 12,62 2,81 

>50%gewogenleerlingen 44 12,77 3,27 34 12,24 3,41 

Sbo 13 11,62 3,33 32 11,28 2,90 

Inlevings-
vermogen 

<15%gewogenleerlingen 681 13,10 2,51 534 13,33 2,13 

15-24,9%gewogenleerlingen 131 13,37 1,83 102 12,50 2,20 

25-49,9%gewogenleerlingen 96 12,96 2,68 76 12,67 2,25 

>50%gewogenleerlingen 44 12,25 2,90 34 13,21 2,03 

Sbo 13 11,46 2,60 32 12,31 2,69 
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BIJLAGE 6.3 ITEMGEGEVENS PER NORMGROEP 

 

Tabel B6.3.1. Itemgegevens per normgroep. 

 

s
c
h
a
a
l 

Item 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

Jongens (N=465) Meisjes (N=500) Jongens (N=389) Meisjes (N=389) 

M SD Rit M SD Rit M SD Rit M SD Rit 

B
e
tro

k
k
e
n
h
e
id

 

v01 3,37 ,68 ,66 3,52 ,56 ,60  3,16   ,76  ,75 3,41 ,64 ,72 

v02 3,00 ,90 ,72 3,34 ,72 ,62  3,00   ,88  ,78 3,30 ,77 ,72 

v03 3,28 ,77 ,75 3,48 ,63 ,68  3,26   ,73  ,74 3,42 ,62 ,79 

v04 3,09 ,86 ,77 3,36 ,69 ,70  3,09   ,82  ,78 3,34 ,74 ,76 

W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

v05 3,46 ,68 ,76 3,49 ,64 ,77  3,27   ,75  ,79 3,38 ,67 ,81 

v06 3,43 ,73 ,75 3,46 ,67 ,78  3,26   ,78  ,75 3,40 ,64 ,80 

v07 3,22 ,80 ,74 3,30 ,73 ,73  3,10   ,82  ,75 3,28 ,71 ,75 

v08 3,49 ,64 ,65 3,64 ,53 ,58  3,35   ,71  ,59 3,51 ,57 ,66 

S
o
c
ia

a
l in

itia
tie

f 

v09 3,38 ,71 ,73 3,41 ,70 ,79  3,29   ,72  ,68 3,33 ,71 ,74 

v10 3,12 ,92 ,74 3,27 ,83 ,75  3,19   ,79  ,68 3,29 ,78 ,76 

v11 3,28 ,84 ,72 3,31 ,80 ,70  3,25   ,81  ,69 3,29 ,77 ,71 

v12 3,45 ,67 ,76 3,48 ,66 ,80  3,38   ,70  ,75 3,41 ,65 ,75 

S
o
c
ia

le
 

 fle
x
ib

ilite
it 

v13 3,09 ,82 ,68 3,21 ,75 ,72  3,05   ,79  ,73 3,24 ,71 ,70 

v14 3,33 ,73 ,65 3,51 ,62 ,66  3,24   ,68  ,74 3,39 ,65 ,70 

v15 3,00 ,84 ,70 3,15 ,72 ,72  2,90   ,85  ,73 3,08 ,78 ,67 

v16 3,14 ,77 ,61 3,21 ,75 ,63  3,10   ,78  ,67 3,16 ,75 ,58 

S
o
c
ia

le
 

 a
u
to

n
o
m

ie
 

v17 3,17 ,86 ,77 3,22 ,83 ,74  3,20   ,81  ,64 3,24 ,76 ,77 

v18 3,21 ,86 ,77 3,25 ,82 ,79  3,20   ,77  ,72 3,26 ,74 ,78 

v19 3,31 ,74 ,73 3,38 ,68 ,68  3,24   ,72  ,68 3,35 ,64 ,70 

v20 3,23 ,79 ,71 3,38 ,69 ,62  3,21   ,75  ,62 3,39 ,65 ,62 

Im
p
u
ls

- 

b
e
h
e
e
rs

in
g
 

v21 3,10 ,95 ,77 3,37 ,80 ,72  3,00   ,95  ,71 3,36 ,80 ,74 

v22 3,01 ,91 ,76 3,38 ,69 ,65  2,91   ,93  ,75 3,37 ,67 ,72 

v23 3,05 ,97 ,83 3,31 ,81 ,74  2,91   ,99  ,84 3,34 ,80 ,77 

v24 3,18 ,84 ,82 3,52 ,62 ,71  3,10   ,84  ,76 3,49 ,62 ,73 

In
le

v
in

g
s
- 

v
e
rm

o
g
e
n
 

v25 3,14 ,80 ,72 3,36 ,69 ,65  3,16   ,71  ,65 3,37 ,62 ,68 

v26 3,22 ,77 ,78 3,37 ,66 ,72  3,19   ,69  ,70 3,37 ,61 ,74 

v27 3,05 ,80 ,70 3,24 ,71 ,67  2,99   ,76  ,65 3,25 ,64 ,67 

v28 3,22 ,74 ,71 3,48 ,65 ,63  3,23   ,72  ,60 3,44 ,59 ,66 
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BIJLAGE 6.4 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS STEEKPROEVEN INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID 

 

Tabel 6.4.1. Verdeling per regio en schoolcategorie.  

 

 
Landelijk  
1-4 

ZIEN! 1-4 

Landelijk 5-8 

ZIEN! 5-8 

jongens 
(N=64)  

Meisjes 
(N=51) 

jongens 
(N=75) 

Meisjes 
(N=63) 

Regio 

noord 10,27% 6,30% 0,00% 10,27% 0,00% 3,2% 

oost 22,95% 21,90% 23,50% 22,95% 20,00% 22,2% 

west 46,24% 67,20% 72,50% 46,24% 78,70% 73,00% 

zuid 20,54% 4,70% 3,90% 20,54% 1,30% 1,60% 

School-
categorie 

1 70,51% 40,60% 27,5% 68,66% 32,00% 28,60% 

2 13,58% 10,90% 23,5% 13,23% 14,70% 14,30% 

3 9,93% 23,40% 27,5% 9,67% 13,30% 15,90% 

4 4,60% 0,00% 0,00% 4,48% 0,00% 0,00% 

5 1,38% 25,00% 21,60% 3,96% 40,00% 41,30% 

 
 

Tabel B6.4.2. Verdeling over de basisschoolgroepen. 

 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

 
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

N % N % N % N % 

Groep 1 16 25 17 33 Groep 5 30 40 20 32 

Groep 2 10 16 6 12 Groep 6 16 21 15 24 

Groep 3 17 27 18 35 Groep 7 9 12 14 22 

Groep 4 21 33 10 20 Groep 8 20 27 14 22 

Totaal 64 100 51 100 Totaal  75 100 63 100 
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BIJLAGE 6.5 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS STEEKPROEVEN TEST-HERTESTBETROUWBAARHEID 

 

Tabel B6.5.1. Verdeling per regio en schoolcategorie.  

 

 
Landelijk  
1-4 

ZIEN! 1-4 

Landelijk 5-8 

ZIEN! 5-8 

jongens 
(N=67)  

Meisjes 
(N=66) 

jongens 
(N=91) 

Meisjes 
(N=87) 

Regio 

noord 10,27% 19,40% 15,20% 10,27% 14,30% 9,20% 

oost 22,95% 6,00% 7,60% 22,95% 2,20% 1,10% 

west 46,24% 70,10% 74,20% 46,24% 82,40% 88,50% 

zuid 20,54% 4,50% 3,00% 20,54% 1,10% 1,10% 

School-
categorie 

1 70,51% 62,70% 54,50% 68,66% 44,00% 44,80% 

2 13,58% 13,40% 16,70% 13,23% 18,70% 18,40% 

3 9,93% 16,40% 22,70% 9,67% 17,60% 18,40% 

4 4,60% 3,00% 1,50% 4,48% 3,30% 1,10% 

5 1,38% 4,50% 4,50% 3,96% 16,50% 17,20% 

 

 

Tabel B6.5.2. Verdeling over de basisschoolgroepen. 

 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

 
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

N % N % N % N % 

Groep 1 7 10 8 12 Groep 5 18 33 17 20 

Groep 2 14 21 13 20 Groep 6 25 24 22 25 

Groep 3 25 37 22 33 Groep 7 23 14 23 26 

Groep 4 21 31 23 35 Groep 8 25 29 25 29 

Totaal  67 100 66 100 Totaal  91 100 87 100 
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BIJLAGE 6.6 ITEMGEGEVENS VRAAGONZUIVERHEID PER NORMGROEP  

 

Tabel B6.6.1. Itemgegevens vraagonzuiverheid per normgroep.  

 

Item 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

2 p N ES (95% CI) Class   2 p N ES (95% CI) Class   

v01 1,89 0,17 704 0,04 (-0,02   0,10) AA                                            0,03 0,85 560 0,01 (-0,05   0,07) AA                                            

v02 7,14 0,01 714 -0,09 (-0,16  -0,03) AA                                            2,87 0,09 560 -0,06 (-0,12   0,01) AA                                            

v03 2,32 0,13 714 0,05 (-0,01   0,10) AA                                            4,48 0,03 560 0,05 (-0,01   0,11) AA                                            

v04 0,04 0,84 714 0,01 (-0,05   0,07) AA                                            0,09 0,77 560 0,00 (-0,06   0,05) AA                                            

v05 3,32 0,07 629 0,04 (-0,01   0,08) AA                                            7,32 0,01 538 0,07 ( 0,01   0,12) AA                                            

v06 4,88 0,03 624 0,05 ( 0,01   0,10) AA                                            0,61 0,44 548 0,02 (-0,03   0,08) AA                                            

v07 0,86 0,35 622 0,02 (-0,02   0,07) AA                                            0,39 0,53 543 -0,02 (-0,08   0,04) AA                                            

v08 18,52 0,00 629 -0,11 (-0,17  -0,06) AA   5,16 0,02 548 -0,07 (-0,13  -0,01) AA   

v09 1,12 0,29 649 0,02 (-0,02   0,07) AA                                            0,00 0,99 550 0,00 (-0,05   0,06) AA                                            

v10 10,14 0,00 644 -0,09 (-0,14  -0,03) AA                                            1,67 0,20 536 -0,04 (-0,10   0,02) AA                                            

v11 1,35 0,25 649 0,03 (-0,03   0,09) AA                                            0,37 0,54 550 0,01 (-0,04   0,07) AA                                            

v12 2,22 0,14 649 0,03 (-0,01   0,07) AA                                            0,58 0,45 550 0,03 (-0,02   0,07) AA                                            

v13 0,75 0,39 788 0,03 (-0,03   0,09) AA                                            5,17 0,02 635 -0,07 (-0,14  -0,01) AA                                            

v14 8,74 0,00 788 -0,09 (-0,14  -0,03) AA                                            0,61 0,43 635 -0,01 (-0,07   0,04) AA                                            

v15 0,10 0,76 783 -0,02 (-0,07   0,04) AA                                            0,00 1,00 631 0,00 (-0,06   0,06) AA                                            

v16 3,90 0,05 788 0,08 ( 0,01   0,14) AA                                            6,72 0,01 631 0,09 ( 0,01   0,16) AA                                            

v17 1,45 0,23 689 0,04 (-0,01   0,09) AA                                            4,84 0,03 562 0,06 ( 0,00   0,13) AA                                            

v18 2,40 0,12 693 0,04 (-0,00   0,09) AA                                            0,36 0,55 558 0,02 (-0,03   0,08) AA                                            

v19 0,01 0,92 698 -0,00 (-0,05   0,05) AA                                            0,08 0,78 562 0,00 (-0,05   0,06) AA                                            

v20 6,66 0,01 698 -0,08 (-0,13  -0,02) AA                     7,62 0,01 558 -0,09 (-0,16  -0,02) AA                     

v21 4,13 0,04 677 0,08 ( 0,01   0,14) AA                                            5,35 0,02 556 0,11 ( 0,03   0,20) AA                                            

v22 8,45 0,00 677 -0,10 (-0,16  -0,03) AA                                            2,04 0,15 569 -0,07 (-0,15   0,00) AA                                            

v23 11,65 0,00 677 0,09 ( 0,04   0,15) AA                                            1,34 0,25 556 0,03 (-0,03   0,09) AA                                            

v24 7,73 0,01 677 -0,07 (-0,12  -0,02) AA                                            5,18 0,02 569 -0,07 (-0,14  -0,01) AA                                            

v25 0,09 0,76 720 -0,02 (-0,08   0,04) AA                                            1,12 0,29 612 -0,02 (-0,08   0,05) AA                                            

v26 6,02 0,01 725 0,05 ( 0,00   0,10) AA                                            1,41 0,24 618 0,03 (-0,03   0,08) AA                                            

v27 0,49 0,49 725 0,03 (-0,03   0,09) AA                                            0,00 0,97 615 0,01 (-0,05   0,07) AA                                            

v28 6,55 0,01 725 -0,06 (-0,12  -0,00) AA                                            0,00 0,96 618 -0,02 (-0,09   0,05) AA                                            
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BIJLAGE 6.7 FACTORANALYSE ZIEN! 1-4 

 

Tabel B6.7.1. Resultaten factoranalyse ZIEN! 1-4.  

 

Ite
m

 

Jongens Meisjes 

B
e
tro

k
k
e
n
h
e
id

 

W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

S
o
c
ia

a
l in

itia
tie

f 

S
o
c
ia

le
 fle

x
ib

ilite
it 

S
o
c
ia

le
 a

u
to

n
o
m

ie
 

Im
p
u
ls

b
e
h
e
e
rs

in
g
 

In
le

v
in

g
s
-

v
e
rm

o
g
e
n
 

B
e
tro

k
k
e
n
h
e
id

 

W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

S
o
c
ia

a
l in

itia
tie

f 

S
o
c
ia

le
 fle

x
ib

ilite
it 

S
o
c
ia

le
 a

u
to

n
o
m

ie
 

Im
p
u
ls

b
e
h
e
e
rs

in
g
 

In
le

v
in

g
s
-

v
e
rm

o
g
e
n
 

01 ,44 ,61 ,11 ,09 ,15 ,14 ,30 ,50 ,54 ,11 ,27 ,06 ,23 -,05 

02 ,74 ,17 ,03 ,09 ,17 ,39 ,17 ,78 ,04 ,07 ,10 ,28 ,13 ,19 

03 ,65 ,37 ,19 ,13 ,19 ,13 ,34 ,57 ,37 ,20 ,05 ,15 ,46 ,13 

04 ,69 ,25 ,09 ,25 ,27 ,27 ,17 ,75 ,28 ,21 ,23 ,17 ,02 ,03 

05 ,06 ,82 ,18 ,18 ,14 ,06 ,17 ,13 ,77 ,25 ,27 -,04 ,08 ,05 

06 ,19 ,74 ,24 ,14 ,20 ,03 ,20 ,12 ,77 ,36 ,09 ,00 ,16 ,02 

07 ,05 ,68 ,32 ,18 ,31 ,14 ,17 ,03 ,70 ,40 ,16 ,00 ,11 ,15 

08 ,26 ,71 ,22 ,13 ,05 ,11 ,05 ,27 ,68 ,18 ,13 ,21 -,04 ,09 

09 ,05 ,31 ,76 ,17 ,25 -,09 ,11 -,02 ,45 ,66 ,17 -,12 ,09 ,15 

10 ,28 ,18 ,62 ,09 ,41 -,09 ,25 ,11 ,27 ,77 ,03 -,06 ,14 ,16 

11 ,08 ,28 ,66 -,07 ,34 -,09 ,23 -,06 ,40 ,60 ,06 -,20 ,20 ,23 

12 ,03 ,24 ,80 ,10 ,24 -,04 ,18 -,05 ,40 ,70 ,18 -,09 ,18 ,15 

13 ,11 ,14 ,18 ,71 ,02 ,37 ,17 ,08 ,14 ,06 ,76 ,27 ,20 ,15 

14 ,31 ,28 ,22 ,58 ,16 ,22 ,22 ,20 ,30 ,20 ,64 ,18 ,12 ,13 

15 ,09 ,14 -,01 ,76 -,02 ,37 ,19 ,11 ,10 ,00 ,79 ,28 ,10 ,23 

16 ,08 ,42 -,03 ,58 ,36 ,16 ,21 ,15 ,34 ,27 ,66 ,20 ,05 -,05 

17 ,05 ,09 ,45 ,03 ,71 -,14 ,20 ,04 ,23 ,80 -,02 -,08 ,10 ,17 

18 ,07 ,13 ,45 ,04 ,70 -,16 ,19 ,05 ,23 ,85 -,02 -,08 ,03 ,08 

19 ,16 ,22 ,22 ,12 ,79 ,13 ,08 ,28 ,04 ,77 ,14 ,14 ,02 -,05 

20 ,27 ,21 ,18 ,06 ,77 ,10 ,11 ,30 -,01 ,70 ,29 ,10 ,12 -,11 

21 ,02 ,01 -,13 ,19 -,05 ,86 ,11 ,06 -,05 -,13 ,12 ,86 ,07 ,00 

22 ,27 ,06 ,03 ,19 ,09 ,78 ,22 ,16 ,08 ,12 ,21 ,71 ,34 -,06 

23 ,17 ,10 -,09 ,22 ,03 ,85 ,09 ,12 ,02 -,09 ,27 ,82 ,00 ,10 

24 ,16 ,15 -,06 ,17 -,06 ,82 ,24 ,25 ,06 -,12 ,22 ,73 ,14 ,23 

25 ,33 ,17 ,09 ,10 ,16 ,36 ,66 ,24 ,12 ,16 ,23 ,37 ,70 ,16 

26 ,29 ,14 ,23 ,14 ,16 ,22 ,73 ,09 ,16 ,29 ,21 ,17 ,76 ,23 

27 ,06 ,22 ,26 ,24 ,12 ,20 ,71 ,11 ,17 ,25 ,30 ,20 ,32 ,62 

28 ,11 ,24 ,19 ,23 ,17 ,19 ,71 ,23 ,12 ,36 ,25 ,14 ,18 ,69 
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BIJLAGE 6.8 FACTORANALYSE ZIEN! 5-8 

 

Tabel B6.8.1. Resultaten factoranalyse ZIEN! 5-8.  
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Jongens Meisjes 
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b
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W
e
lb

e
v
in

d
e
n
 

S
o
c
ia

a
l in

itia
tie

f 

S
o
c
ia

le
 fle

x
ib

ilite
it 

S
o
c
ia

le
 a

u
to

n
o
m

ie
 

Im
p
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b
e
h
e
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in
g
 

In
le

v
in

g
s
-

v
e
rm

o
g
e
n
 

01 ,75 ,38 ,07 ,09 ,12 ,21 ,06 ,75 ,27 ,15 ,11 ,08 ,11 ,18 

02 ,77 ,05 ,07 ,11 ,17 ,39 ,07 ,79 ,06 -,04 ,11 ,03 ,29 ,08 

03 ,78 ,17 ,18 ,05 -,02 ,16 ,28 ,76 ,23 ,14 ,11 ,15 ,15 ,28 

04 ,76 ,12 ,11 ,08 ,13 ,35 ,08 ,83 ,12 ,13 ,10 ,08 ,24 ,07 

05 ,21 ,80 ,31 ,11 ,06 ,02 ,17 ,18 ,81 ,33 ,11 ,06 ,09 ,13 

06 ,27 ,76 ,27 ,16 ,09 -,01 ,11 ,19 ,75 ,37 ,18 ,16 ,00 ,15 

07 ,06 ,71 ,43 ,19 ,16 ,09 ,12 ,17 ,71 ,38 ,18 ,07 ,06 ,16 

08 ,37 ,55 ,05 ,27 ,32 ,11 ,19 ,44 ,57 ,19 ,17 ,13 ,10 ,24 

09 ,00 ,34 ,66 ,30 ,20 ,04 ,02 ,04 ,25 ,80 ,21 ,03 -,02 -,01 

10 ,27 ,05 ,77 ,12 ,15 -,04 ,14 ,20 ,20 ,81 ,03 ,13 -,05 ,12 

11 ,01 ,27 ,81 -,01 -,02 -,06 ,17 ,08 ,15 ,78 -,04 ,02 -,08 ,21 

12 -,03 ,26 ,75 ,29 ,09 -,03 ,05 ,03 ,21 ,79 ,28 ,04 -,01 ,12 

13 ,06 ,17 ,21 ,68 -,01 ,36 ,23 ,17 ,14 ,08 ,71 -,01 ,39 ,18 

14 ,13 ,16 ,17 ,76 ,20 ,15 ,25 ,18 ,19 ,18 ,74 ,21 ,19 ,19 

15 ,07 ,06 ,14 ,81 -,03 ,30 ,12 ,10 ,14 -,01 ,74 ,00 ,28 ,26 

16 ,13 ,43 ,20 ,63 ,17 ,21 ,07 ,28 ,39 ,20 ,44 ,36 ,24 ,11 

17 ,19 ,09 ,69 ,08 ,38 -,10 ,10 ,05 ,14 ,78 -,07 ,36 -,08 ,10 

18 ,09 ,18 ,65 ,09 ,50 -,04 ,09 ,04 ,17 ,80 -,04 ,36 -,06 ,03 

19 ,11 ,12 ,36 ,03 ,77 ,16 ,14 ,19 ,13 ,47 ,02 ,68 ,10 ,15 

20 ,21 ,22 ,31 ,17 ,67 ,25 ,05 ,15 ,14 ,39 ,18 ,74 ,09 -,01 

21 ,18 -,07 -,19 ,25 ,04 ,76 ,09 ,17 -,03 -,09 ,22 ,10 ,80 ,12 

22 ,27 ,12 ,02 ,25 ,25 ,72 ,15 ,21 ,13 ,00 ,28 ,04 ,74 ,17 

23 ,31 ,03 -,05 ,23 ,08 ,80 ,14 ,24 ,05 -,10 ,22 ,01 ,82 ,04 

24 ,28 ,09 -,03 ,15 ,05 ,76 ,25 ,18 ,07 -,09 ,05 ,03 ,79 ,32 

25 ,29 ,06 -,03 ,18 ,19 ,29 ,74 ,48 ,02 ,04 ,21 ,17 ,30 ,61 

26 ,21 ,09 ,15 ,27 ,12 ,03 ,81 ,32 ,12 ,16 ,21 ,16 ,17 ,72 

27 -,04 ,25 ,27 ,27 -,02 ,29 ,63 ,08 ,19 ,31 ,32 -,12 ,27 ,64 

28 ,06 ,28 ,37 -,06 -,02 ,38 ,58 ,12 ,29 ,17 ,17 ,00 ,20 ,73 
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BIJLAGE 6.9 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS STEEKPROEVEN ONDERZOEK NAAR EXTERNE VALIDITEIT 

 

Tabel B6.9.1. Verdeling per regio en schoolcategorie.  

 

 
Landelijk  
1-4 

ZIEN! 1-4 

Landelijk 5-8 

ZIEN! 5-8 

jongens 

(N=74)  

Meisjes 

(N=51) 

jongens 

(N=96) 

Meisjes 

(N=77) 

Regio 

noord 10,27% 2,70% 5,90% 10,27% 3,01% 2,60% 

oost 22,95% 28,4% 33,30% 22,95% 27,01% 27,30% 

west 46,24% 60,80% 51,00% 46,24% 67,70% 64,90% 

zuid 20,54% 8,10% 9,80% 20,54% 2,10% 5,20% 

Schoolcategorie 

1 70,51% 44,60% 29,40% 68,66% 38,50% 24,70% 

2 13,58% 24,30% 27,50% 13,23% 16,70% 18,20% 

3 9,93% 14,90% 25,50% 9,67% 16,70% 20,80% 

4 4,60% 4,10% 3,90% 4,48% 4,20% 3,90% 

5 1,38% 12,20% 13,70% 3,96% 24,00% 32,50% 

 

 

Tabel B6.9.2. Verdeling over de basisschoolgroepen. 

 

ZIEN! 1-4 ZIEN! 5-8 

 
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

N % N % N % N % 

Groep 1 8 11 7 14 Groep 5 23 24 16 21 

Groep 2 13 18 9 18 Groep 6 26 27 20 26 

Groep 3 21 28 14 28 Groep 7 25 26 23 30 

Groep 4 32 43 21 41 Groep 8 22 23 18 23 

Totaal 74 100 51 100 Totaal  96 100 77 100 

 

 


