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Informatie vooraf 

 

ZIEN! wordt via een internetbrowser gebruikt en wordt in ParnasSys aangeboden. ZIEN! en ParnasSys zijn 

een ‘webbased’ service die als SAAS (Software As A Service) wordt aangeboden. Voordeel hiervan is onder 

meer dat er weinig eisen gesteld worden aan de hardware van de gebruiker. 

  

Welke informatie is voor handen om ZIEN! goed te gebruiken? 

 In het hoofdscherm van het programma onder de optie [Informatief] en op de website 

www.zienvooronderwijs.nl is de gebruikershandleiding te vinden. 

 Gebruikers kunnen met inhoudelijke vragen over ZIEN! contact opnemen via het hoofdscherm van het 

programma door te klikken op [Contact], waardoor een e-mail wordt verzonden naar de helpdesk van 

ZIEN!. Hulp zit bij het abonnement inbegrepen.  

 Vier keer per jaar wordt de ZIEN!-nieuwsbrief verstuurd aan alle gebruikers, met daarin 

achtergrondartikelen, nieuwe ontwikkelingen en dergelijke. Nieuwsberichten zijn terug te lezen op 

www.driestar-educatief.nl/nieuwsbrieven/zien!-po.  

 Voor de bediening van het programma ParnasSys, waarin ZIEN! als module geïntegreerd is, zijn 

handleidingen beschikbaar via de, altijd zichtbare, helpfunctie binnen ParnasSys. Via deze functie 

kunnen ook technische vragen met betrekking tot ZIEN! gesteld worden. Ook het melden van 

problemen is op deze manier mogelijk. 

 In het programma wordt soms extra informatie gegeven. Het komt in beeld als de muis op het knopje 

met de ‘?’ wordt geplaatst (zie schermafbeelding hieronder). 

 Het gebruiken van de test wordt behandeld op de verplichte standaardbijeenkomst. Driestar 

Onderwijsadvies heeft als voorwaarde bij de aankoop van ZIEN! een studiebijeenkomst van minimaal 

2,5 uur. Daarin wordt naast instructie met name aandacht besteed aan de zeven begrippen, het 

theoretisch construct en de afweging van het team hoe het systeem effectief kan zijn in hun school. 

 

 

 

http://www.zienvooronderwijs.nl/
www.driestar-educatief.nl/nieuwsbrieven/zien!-po
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Inleiding  
 

ZIEN! helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te 

brengen. Op basis van jouw observaties komt ZIEN! met uitspraken die je helpen om het gedrag van de 

leerling te begrijpen. Beter gezegd: om achter het gedrag van een leerling de zorgbehoefte(n) te zien. De 

ruim 220 concrete doelen en suggesties in ZIEN! helpen je om een leerling of groep planmatig te 

ondersteunen.  

 

Deze gebruikshandleiding helpt je om stap voor stap te begrijpen hoe het proces van signaleren tot en met 

handelen binnen ZIEN! functioneert, op groepsniveau en op individueel niveau. In deze gebruikshandleiding 

worden praktische tips en richtlijnen gegeven. De gebruikshandleiding wil dienen als een instructie voor 

leerkrachten en interne begeleiders.  

 

Wij adviseren gebruikers van ZIEN! om minstens één keer grondig door de gebruikshandleiding heen te 

kruipen. Ook het volgen van scholing waarin je geleerd wordt te werken met ZIEN! is noodzakelijk. Alleen 

dan kun je de mogelijkheden van het programma optimaal benutten!  

 

Interne begeleiders kennen de gebruikshandleiding liefst van binnen naar buiten. We raden aan om aan 

het begin van het schooljaar de ‘Instructiekaart afname ZIEN!’ onder aandacht van teamleden te brengen. 

Deze instructiekaart vind je op de volgende bladzijden.  

 

Meer informatie over de (theoretische) achtergrond van ZIEN! is te vinden in het 

verantwoordingsdocument, dat te vinden is op de website www.zienvooronderwijs.nl. Daar wordt ook 

nieuws over ontwikkelingen rond ZIEN! vermeld.  

 

Ik hoop dat ZIEN! ook voor jou positief bijdraagt aan het bevorderen van het welzijn van de leerlingen!  

 

Bart Vollmuller       

Projectmanager ZIEN!      

A.M.Vollmuller@driestar-educatief.nl     
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Instructiekaart Afname ZIEN! – 1 

ZIEN! kan op elk moment van het jaar ingevuld worden. We adviseren een planmatige aanpak, die 

zou kunnen verlopen als hieronder beschreven. 

Aanbevelingen met betrekking tot afname:  

Groep 1 

Rond de herfstvakantie alleen Betrokkenheid en Welbevinden scoren. Rond de 

voorjaarsvakantie de volledige lijst invullen. Let op: kies voor de ingang ‘Groep’. 

Groep 2 t/m 8 

Periode rond herfstvakantie en rond de voorjaarsvakantie. Je blijft dan alert als leerkracht of 

het functioneren van de kinderen optimaal blijft én je kunt effecten van interventies bekijken. 

Bovendien kun je dan de informatie meenemen in de groepsbespreking naar aanleiding van 

de toetsgegevens. Je kunt de cognitieve ontwikkeling namelijk nooit los zien van de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Welbevinden en Betrokkenheid zijn helemaal direct verbonden aan 

de mogelijkheid om tot leren te komen.  

Alle groepen 

Om de werkdruk te verminderen is het een optie om in het voorjaar ZIEN! alleen in te vullen 

voor leerlingen waar je een plan voor had gemaakt na de eerste keer invullen of waar je op 

dat moment vragen over hebt.  

Een andere optie is dat je in het voorjaar alleen de stellingen voor Welbevinden en 

Betrokkenheid invult voor alle leerlingen en dat je voor de leerlingen die dan laag scoren ook 

nog de overige stellingen invult (doe dat onder de ingang ‘Leerling’!). 

 

A. VOOR DE AFNAME 

Nieuwe leerkrachten: weet je wat met de zeven ZIEN!-dimensies wordt bedoeld? Zo nee, zorg eerst 

dat je hier een goed beeld bij krijgt. Gebruik hiervoor de ‘Toelichting op de zeven ZIEN!-dimensies’ 

onder de knop [Informatief]. (Tip voor interne begeleiders: neem dit op in het inwerkplan.) 

Lees voordat je een signaleringslijst invult eerst de vragen en de toelichtingen door. In het 

hoofdscherm onder de knop [Informatief] tref je een printversie hiervan aan. Het is raadzaam deze 

lijst een twee- of drietal weken vóór de invulling op het bureau te hebben liggen, zodat op 

momenten dat de kinderen bezig zijn in meer open werkvormen een beeld van hun gedrag gekregen 

kan worden. 

Om goed in te kunnen vullen, is nodig dat je de leerlingen kent. Kennen wil zeggen dat je 

weet hoe de leerlingen zich gewoonlijk in allerlei situaties gedragen. Je hebt de kinderen 

meegemaakt in vrije en gestructureerde situaties, in situaties die vertrouwd zijn en die onbekend 

zijn voor hen, in situaties die makkelijk en die moeilijk voor hen waren.  

Probeer in die weken tot de herfstvakantie voldoende van dit soort situaties te organiseren. Geef 

je ogen goed de kost. Wat ook handig is: lees de ‘Toelichting bij de ZIEN!-dimensies’ en ga voor 

jezelf bij elke dimensie na: in welke situaties zou ik dit gedrag het beste kunnen observeren?  

Merk je dat je observeren nog lastig vindt? Begin dan klein. Maak een paar proefscores. Je 

kunt vragenlijsten altijd weer verwijderen dus schroom niet. Het kan ook handig zijn om proefscores 

te maken van kinderen die je goed kent. Of van jezelf, van toen je bijvoorbeeld in groep zes zat.  

Wanneer je jezelf prikkelt om naar aanleiding van de stellingen gedrag te observeren, zul je merken 

dat je gaandeweg bewuster gaat waarnemen en dat het observeren je makkelijker afgaat.  

Je kunt er als school ook voor kiezen om gedurende een periode van ongeveer vier weken steeds 

met elkaar in te zoomen op één van de zeven ZIEN!-dimensies. Met als doel om met elkaar per 

begrip goed te gaan inzoomen op wat er mee bedoeld wordt, in welke situaties je dit het beste kunt 

zien, enzovoort. Gebruik elkaars ervaringen. Maak er met elkaar een leerproces van! Leerkrachten 

die zich op basis van video-opnamen geoefend hebben in het scoren van Betrokkenheid geven 

naderhand aan zich nu veel competenter te voelen in het scoren.  



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 5 van 53 

 

 

 

Instructiekaart Afname ZIEN! - 2 

 

B. DE AFNAME  

 

1. Weten wat onder de vier antwoordmogelijkheden verstaan wordt 

Per stelling nagaan welk antwoord van toepassing is:  

 

 Dat betekent:  

Dit klopt niet De leerling laat het gedrag niet (vaak) zien, ook niet in makkelijke 

situaties. 

Dit klopt een beetje De leerling laat het gedrag alleen in makkelijke situaties vaak zien, 

bijvoorbeeld op aansporing van de leerkracht. In moeilijke situaties 

laat de leerling het gedrag niet of nauwelijks zien. 

Dit klopt redelijk De leerling laat gedrag in makkelijke situaties vaak zien, soms in 

moeilijke situaties. 

Dit klopt helemaal De leerling laat het gedrag vaak zien in moeilijke situaties. 

 

Bij moeilijke situaties kun je denken aan situaties waarbij geen sturing van een 

volwassene/leidinggevende is, bij conflicten of als medeleerlingen weinig rekening houden met de 

wensen en mogelijkheden van de leerling. 

  

2. Lees de toelichtingen bij de stellingen! Onder de knopjes met de ‘?’.  

Doe dit net zolang totdat je voor jezelf vaststelt: nu weet ik goed wat bij elke stelling bedoeld wordt.  

 

3. Wat als ik bepaald gedrag nog nooit geobserveerd heb? 

Je baseert dan je oordeel op hoe je de leerling kent. Het kan ook zijn dat je tijdens het invullen 

moet constateren: ik ken deze leerling nog niet goed. Dan heeft invullen geen zin natuurlijk! Dan 

zul je eerst moeten observeren. Noteer wat je nog wilt observeren. Sluit de lijst af en heropen de 

lijst na observatie. Je kunt dan bijstellen. 

 

4. Sommige stellingen bestaan uit twee stellingen 

Dat klopt. Soms zijn zaken NIET uit elkaar te trekken. Hier geldt: is één van de stellingen ‘negatief’ 

(“dit klopt niet” of “dit klopt een beetje”), dan is de hele stelling negatief! 

 

5. Goed lezen bij de aanvullingsbladen! 

Als je voor een leerling na het invullen van de scorelijst één of meer aanvullingsbladen krijgt, dan 

moet je heel goed lezen. Een uitspraak moet helemaal kloppen voor de leerling voor je deze mag 

selecteren. Bij het aanvullingsblad ‘overige problematieken’ is er in verschillende uitspraken sprake 

van opsommingen. Ook dan geldt: het moet allemaal zo zijn voordat je deze uitspraak mag 

selecteren!  

 

Kruip minimaal één keer helemaal door de handleiding!  
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1. Starten met ZIEN! 

 

Twee opmerkingen vooraf:  

 

1. Vul je in onder ‘Leerling’, dan vind je het resultaat NIET terug onder ‘Groep’. Andersom is dit wel zo. In 

de praktijk betekent dit dat we scholen adviseren om in te vullen onder ‘Groep’.  

Het is belangrijk om de groep als uitgangpunt te nemen. De interactie in de groep beïnvloedt het gedrag 

van de leerlingen. Door de ondersteuningsbehoeften van de hele groep gestructureerd in kaart te 

brengen en erop te reflecteren, kan een leerkracht komen tot handelingsplannen voor de hele groep, 

groepjes leerlingen en in uitzonderingsgevallen voor een individuele leerling.  

 

2. Lees vooraf eerst de ‘Instructiekaart Afname ZIEN!’. (Zie pagina 4 en 5). 

 

Hoe kom ik in ZIEN! terecht? 

 

ZIEN! invullen voor alle leerlingen 

Klik in ParnasSys op het tabblad ‘Groep’. 

  

 

Klik op de juiste groep.  

 

 ZIEN! alleen voor sommige leerlingen invullen 

Klik in ParnasSys op het tabblad ‘Leerling’. 

 

 

Klik op de naam van de leerling. 

 

 

 

Klik op het tabblad ZIEN!. 

 

 

Het hoofdscherm van ZIEN! verschijnt.  
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Alternatief: 

Wanneer u een groep hebt op het grensgebied 4/5 (bijvoorbeeld in het (s)bo), wordt automatisch de 

vragenlijst geopend van de groep waarin de meeste leerlingen ingedeeld zijn. Wanneer dit groep 4 is, 

krijgt u automatisch de vragenlijst groep 1-4. Wanneer dit groep 5 is, krijgt u automatisch de vragenlijst 

voor groep 5-8. Wilt u hiervan afwijken, ga dan als volgt te werk: 

 

In plaats van op het tabblad ZIEN! te klikken, klikt u op het tabblad Begeleiding en kiest u vervolgens 

voor ‘Observatielijsten’. 

  

 

Links onderin het tabblad klikt u op ‘invoeren nieuwe observatielijst'. 

 

 

U krijgt een aantal opties te zien. U kiest voor ZIEN leerjaar 5-8 of ZIEN leerjaar 1-4. 
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Let op: De normering die gehanteerd wordt bij deze vragenlijst kan iets anders zijn dan bij de 

betreffende groep! Houd hier rekening mee bij de interpretatie. 
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2. Toelichting op het hoofdscherm 

 

 

 

 Signalering: nieuwe vragenlijst invullen.  

 Indicatie-uitspraak: ingevulde vragenlijsten en profielen inzien, wijzigen of verwijderen.  

 Handelen: database met handelingsdoelen en -suggesties voor leerkrachten (zie onder) 

 Informatief: hieronder staan artikelen, de handleiding, de scorelijsten met toelichting, documenten 

met doelen en handelingssuggesties, etc.  

 Nieuws: hier staan berichten m.b.t. belangrijke ontwikkelingen.  

 Ouders: database met doelen en suggesties voor ouders.  

 Contact: om een mail te sturen naar de Expertgroep Gedrag van Driestar Educatief (bijvoorbeeld 

wanneer je feedback wilt krijgen of geven, nader advies wilt over een bepaald profiel, enzovoort). 

Voor technische problemen: neem contact op met de helpdesk van ParnasSys! 

 Website: naar de ZIEN!-website.  
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3. Werken met ZIEN! (ingang Groep) 

3.1 Proces van signaleren tot handelen in vier stappen  

 

Lees altijd eerst de ‘Instructiekaart Afname ZIEN!’. (Zie hierboven)  

 

Klik op Signalering op het hoofdscherm.  

 

 

 

 

Stap 1 – Invullen vragenlijst 

 

Invullen per leerling of per stelling?  

Wij raden aan om te kiezen voor invullen per stelling, zeker als je nog niet zo gewend bent om 

gedragsvragenlijsten in te vullen. Reden: dit helpt je om meer zicht te krijgen op het kiezen van de juiste 

antwoordmogelijkheid.  

 

 

 

Invullen per stelling is ook handig wanneer je alleen wilt invullen voor bijvoorbeeld Betrokkenheid en 

Welbevinden (stelling 1-8).  

 

Let op: wanneer twee leerkrachten de vragenlijsten invullen voor dezelfde leerling, kan dit 

niet op dezelfde datum! Wanneer u de vragenlijst op dezelfde dag invult, pas dan in dit scherm 

de datum aan, zodat er twee verschillende data zijn voor één vragenlijst. Later kun je de 

datum niet meer aanpassen! 

 

Je kunt altijd tussentijds opslaan! 

 

Je ziet nu de stelling(en). Klik hier de antwoordmogelijkheid aan die je het meest op de leerling van 

toepassing vindt: 

 

Dit klopt niet – Dit klopt een beetje – Dit klopt redelijk – Dit klopt helemaal 

 

Houd tijdens het invullen de instructiekaart voor afname – 2 bij de hand! 
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Ga met de muis op de ‘?’ staan boven één van de vier antwoordmogelijkheden. Je krijgt dan een toelichting 

op deze antwoordmogelijkheid. 

 

 

 

De stellingen gaan (achtereenvolgens) over zeven categorieën:  

1. Betrokkenheid 

2. Welbevinden 

3. Sociaal Initiatief  

4. Sociale Flexibiliteit 

5. Sociale Autonomie 

6. Impulsbeheersing 

7. Inlevingsvermogen 

 

Per categorie worden vier vragen gesteld.  

Zie voor een uitleg van deze dimensies het document ‘toelichting bij de ZIEN!-dimensies’ onder de 

knop [Informatief] op het hoofdscherm.  

Onder [Informatief] vind je ook het plaatje hiernaast.  

Tip: afbeelding afdrukken in kleur, plastificeren en op je bureau leggen. 



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 12 van 53 

 

 

 

 

Elke stelling wordt toegelicht. Deze toelichting kun je onder de stelling lezen wanneer je invult per stelling. 

Vul je de vragenlijst in per leerling, dan kun je de toelichting nalezen door op het ? achter de stelling te 

gaan staan met de cursor. 

 

Lees de toelichting voor je de stelling beantwoordt! 

 

Beoordeel elke stelling als een op zichzelf staand aspect en laat je niet leiden door de algemene indruk die 

je van het kind hebt! Zie je dit bij dit kind, ja of nee? Zo ja, zie je dit heel duidelijk? Zo nee, zie je het 

gewoon echt niet of zie je het een beetje? 

Het is mogelijk gebruik te maken van de knop . Alle vragen worden dan beantwoord 

met ‘Dit klopt redelijk’. Daarna kun je de afwijkende scores aanvinken. Klik daarna op Opslaan. 

We adviseren om deze knop minimaal te gebruiken, omdat er dan een minder gedifferentieerd beeld 

ontstaat van de leerling. 

 

Stap 2 – Aanvullingsbladen 

 

De antwoorden kunnen aanleiding zijn om door te vragen. Dit gebeurt door middel van Aanvullingsbladen.  

Onder ‘Groep’ krijg je deze pas wanneer voor de leerling alle stellingen van één dimensie zijn ingevuld. 

Houd daar rekening mee als je invult ‘per stelling’ en tussentijds opslaat! 

 

 

 

Er verschijnen (maximaal drie) tabbladen. Klik per tabblad één keuze aan die het beste bij de leerling past.  

Let op: je moet de beschrijving echt herkennen. Zo niet, klik de laatste uitspraak aan: “geen van deze 

uitspraken is van toepassing” Bij opsommingen geldt: alles moet waar zijn voor je de uitspraak aan mag 

vinken! 

 

Heb je op alle tabbladen een keuze gemaakt, klik dan op Opslaan.  

Als dit niet lukt, betekent dit dat je nog niet elk tabblad hebt ingevuld! 

 

De criteria die bepalen of een of meer aanvullingsbladen worden getoond, staan beschreven bij ‘toelichting 

1’ verderop in dit document.  

 

Stap 3 – Profiel lezen en afwegen  

 

Eerst gaan we in op het lezen en wegen van profielen voor individuele leerlingen. De signaleringsfunctie op 

groepsniveau komt aan bod in 3.2.  
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Je komt nu in het weergavescherm (groepsoverzicht). Je ziet hier de profielen van de leerlingen in je groep. 

Dit scherm kun je in drie verschillende weergaves openen. Naast de standaardweergave kun je ervoor 

kiezen om de vaardigheden te groeperen op ruimtegevende en ruimtenemende vaardigheden, of op 

egocontrole, egoveerkracht en empathie. 

Klik op ‘Weergave’ om te kiezen voor een andere weergave. 

 

 

Rechts naast het leerlingprofiel zie je welke indicatie-uitspraken van toepassing zijn op de leerlingen. De 

indicatie-uitspraken hebben een nummer (1 t/m 18).  

 

 

 

 

De indicatie-uitspraken 6 tot en met 12 zijn A-uitspraken die gaan over graadmeters en komen voort 

uit het invullen van de aanvullingsbladen. 

De indicatie-uitspraken 1 tot en met 5 zijn B-uitspraken die gaan over de sociale vaardigheden. 

De indicatie-uitspraken 13 tot en met 18 zijn C-uitspraken die gaan over overige problematieken. 

Regelmatig wordt verwezen naar externe hulp. 

 

Aan de kopjes boven de indicatie-uitspraken kun je zien om welk soort uitspraak het gaat. 

 

Het groepsoverzicht: voor alle achttien mogelijke indicatie-uitspraken is af te lezen welke leerling hier 

mogelijk ondersteuning nodig heeft. Handig uit oogpunt van zorgmanagement!  

Een rood hokje staat voor "sterke match". Deze uitspraak is in sterke mate van toepassing. In een 

printoverzicht staat er dan de letter S in dit hokje.  

Oranje staat voor "redelijke match". Deze uitspraak is in minder sterke mate van toepassing.  
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Boven de hokjes zie je om welk soort uitspraak (A, B of C) het gaat. Ga met de muis op het nummer of 

het gekleurde hokje staan om te zien welke uitspraak hier van toepassing is.  

 

Klik op een gekleurd hokje (= indicatie-uitspraak) en je komt in het scherm handelingsdoelen.  

 

 

Ga met de muis op een afkorting staan om te zien waar de afkorting voor staat.  

 

 

 

De roze percentages boven het groepsoverzicht zijn aanklikbaar. Je kunt hier op klikken wanneer je 

handelingssuggesties wilt zien om aan Betrokkenheid of Welbevinden of een vaardigheid op groepsniveau 

te werken. Voor de vaardigheden wordt hier verwezen naar verschillende sova-methoden. 

 

  



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 15 van 53 

 

 

Het ZIEN!-ABC 

Aan de kopjes boven de uitspraken zie je om welk soort uitspraak het gaat. Ga met een muis op een rood 

of oranje hokje staan en je leest om welke uitspraak het gaat.  

 

 

 

Vuistregel 1 – Lees de toelichtingen bij de uitspraken. Neem nooit zomaar een uitspraak voor waar aan 

zonder deze toelichting te hebben gelezen! 

 

Vuistregel 2 – Staat het Welbevinden van het kind onder druk, dan is dit uitgangspunt in de ondersteuning 

die je biedt. Welke uitspraak biedt in dit opzicht de meeste kansen?  

 

Vuistregel 3 – Ga altijd na wat de leerling wel kan. Wat zijn de kwaliteiten of sterke kanten van het kind? 

Hoe kan ik daarbij aansluiten? Welke uitspraak biedt in dat opzicht kansen?  

 

Vuistregel 4 – Heb ik mijn handen vol aan klassenmanagement en het uitvoeren van methoden, dan 

wordt ondersteuning een lastig verhaal. Probeer toch te kijken: wat kan ik wel? Denk klein! 

 

 

 

Stap 4 – Van doel naar hulpplan  

Klik in het groepsoverzicht op het gekleurde hokje (de indicatie-uitspraak) achter het profiel van de leerling 

en je komt in het doelenscherm.  

Achter een uitspraak staat tussen haakjes een A, B of C. Bij meerdere uitspraken kunnen die helpen bij 

het maken van een afweging. Meer dan een richtlijn is dit niet.  

 

 

A-uitspraken (de indicatie-uitspraken 6 tot en met 12), beïnvloeden het leerrendement.  

B-uitspraken (de indicatie-uitspraken 1 tot en met 5), wijzen op een mogelijke zorgbehoefte ten aanzien 

van één van de vijf sociale vaardigheden.  

C-uitspraken (de indicatie-uitspraken 13 tot en met 18), wijzen op een mogelijke dieperliggende 

problematiek. Let op: uitspraak 16 en 17 bestaan niet! 

 

Ik krijg geen uitspraak! 

Het kan voorkomen dat je geen uitspraken (gekleurde hokjes) ziet achter het profiel, terwijl er wel wat 

aan de hand lijkt. Tot dusver laat zich dit altijd goed verklaren. Het kan ook zijn dat het gaat om een 

nog onbekend of nog onvoldoende 'bekend' leerlingprofiel. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op 

(klik op de knop [Contact] in het hoofdscherm!). Meestal wordt er binnen een week gereageerd. N.B: 

Als Betrokkenheid en Welbevinden beide groen of blauw zijn, geeft ZIEN! geen indicatie-uitspraak.  
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Klik op de knop ‘Toelichting downloaden’ achter het doel om het pdf-document met de toelichting te 

downloaden. 

 

Vuistregel 1 – Zeker bij een wat oudere leerling geldt: kies bij voorkeur een doel in samenspraak met de 

leerling! Oriënteer je daarvoor eerst op de doelen. Je kunt ook een selectie maken waar je de leerling uit 

laat kiezen.  

 

Vuistregel 2 – Voor een succesvolle uitvoering van een plan is nodig dat de leerling probleemeigenaar is. 

 

Lees een doel eerst globaal om na te gaan of je hier mogelijkheden ziet.  

De handelingssuggesties willen je op ideeën brengen en je helpen om een concreet beeld te vormen bij 

een mogelijke aanpak.  

 

 

Ga daarna echter altijd voor jezelf na: en wat zie ík mezelf hiervan doen? Ook hier geldt: dit is iets wat je 

moet leren = oefenen.  
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De knop ‘plan opstellen’ wijst zich vanzelf. Beschrijf hier heel kort in eigen woorden welke aanpak je kiest 

voor het kind. Geen lap tekst overnemen! Maak eigen keuzes! Maak een doel zo klein dat zowel jij als de 

leerling succes kunnen ervaren! 

Voor de vijf vaardigheidscategorieën zijn ook 

suggesties voor ouders ontwikkeld. Deze willen 

bijdragen aan de afstemming tussen school en 

thuis op pedagogisch gebied! 

 



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 18 van 53 

 

 

3.2 Signaleringsfunctie op groepsniveau 

 

Klik op de scores (percentages) bovenaan het groepsoverzicht om naar de schermen te gaan met 

groepsdoelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Schat in, aan de hand van jouw probleembeleving, hoe je aan een bepaalde voorwaarde kunt werken. 

 

Klik achter deze uitspraak op ‘Handelingsdoelen’. Klik op de knop ‘Toelichting downloaden’ om de 

bijbehorende teksten te lezen.  

 

Binnen ZIEN! gebruiken we de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden ook als vinger aan de pols 

van het pedagogisch klimaat. ZIEN! berekent van alle zeven categorieën de gemiddelde score en drukt 

die uit in een percentage.  

 

In de schermen bij Betrokkenheid en Welbevinden geven we aan welke factoren of voorwaarden op 

groepsniveau van invloed zijn op Betrokkenheid en/of Welbevinden. Simpel gezegd: laat de score bij 

Betrokkenheid/Welbevinden te wensen over, dan heeft dat een vrij beperkt aantal oorzaken en die 

worden genoemd. 
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Merk op dat we hier geregeld werken met ‘uitlegdoelen’. Uitlegdoelen bevatten waardevolle informatie over 

onder meer zaken als groepsdynamica.  

 

Het groepsoverzicht heeft doorgaans voorspellende waarde m.b.t. de dynamiek/pikorde binnen de groep. 

Het vergt enige oefening om groepsoverzichten op die manier te leren lezen, maar wordt door leerkrachten 

wel als verrijkend en zinvol ervaren. Gebruik de verschillende weergaves om een goed beeld te vormen. 

 

Doorklikken op de percentages boven sociale vaardigheden geeft handelingssuggesties met verwijzingen 

naar hoofdstukken uit methoden en aanpakken. 

 

Overweging 

Reflecteren op het niveau van je groep is in zekere zin spannend. Wij realiseren ons dat een 

signaleringsfunctie op groepsniveau het invullen van de vragenlijsten kan beïnvloeden. Plat gezegd kan 

een leerkracht die de bui al voelt hangen of zich niet veilig voelt binnen een team op voorhand de 

vragen over Betrokkenheid en Welbevinden te positief invullen.  

 

Binnen ZIEN! is uitgangspunt dat de leerkracht zichzelf ziet als professional. Oftewel: wij gaan er vanuit 

dat leerkrachten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Daar waar de werkelijkheid anders is, zou 

een school(leiding) na moeten gaan hoe hiermee om te gaan. Zo zou je als school ervoor kunnen 

kiezen om ten aanzien van de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden te kiezen voor een 

dubbelobservatie (duoleerkracht of interne begeleider observeert kinderen m.b.t. Betrokkenheid en 

Welbevinden en vult ook een lijst in). Daar waar de pedagogische basis bij een leerkracht zo onder 

druk staat dat dit het juist invullen van de vragenlijsten in de weg staat, zien we echter vooral 

mogelijkheden in coaching. 
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3.3 Wijzigen en verwijderen van lijsten 

 

Verder gaan met invullen per stelling 

Je kunt altijd tussentijds opslaan. Maar let op: de volgende keer klik je dan niet op de knop [Signaleren] 

maar op de knop [Indicatie-uitspraak] in het hoofdscherm van ZIEN!. Het opnieuw op de knop [Signaleren] 

klikken levert een nieuwe lijst op, zodat je twee lijsten krijgt. Je kunt daarna de gegevens niet zomaar 

samenvoegen! 

 

 

Je ziet het overzicht met ‘Gevonden Observatielijsten’. Klik op de datum die van toepassing is. Je komt dan 

weer in het groepsoverzicht.  

 

 

Klik in het groepsoverzicht op het tabblad ‘Antwoorden per stelling’. 
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Klik op het potlood achter de stelling waarmee je verder wilt gaan. De rest wijst zich weer vanzelf. 

 

Verder gaan met invullen per leerling 

Wil je verder gaan met het invullen van de vragenlijst per leerling, zorg dan dat je het tabblad ‘Categorieën 

per leerling’ hebt gekozen.  

 

 

Klik dan achter de naam van die leerling op het potloodje.  

Je komt in de vragenlijst van de betreffende leerling. Je kunt de lijst nu invullen of wijzigen.  

 

 

 

Je kunt vervolgens klikken op Opslaan, maar je kunt ook klikken op Volgende om de lijst van de volgende 

leerling in te vullen of te wijzigen.  

 

Doorvraagbladen 

Wil je de antwoorden op de doorvraagbladen wijzigen? Open dan de vragenlijst en klik weer op ‘opslaan’. 

Je ziet nu de doorvraagbladen met het bolletje aangevinkt wat je al had ingevuld. Dit kun je nu wijzigen. 
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Heb je de stellingen zo gewijzigd dat een doorvraagblad niet meer of nu wel van toepassing is, dan 

verdwijnt of verschijnt deze vanzelf. 

Verwijderen van een lijst 

Het verwijderen van een groepslijst werkt als volgt. 

 

Klik op het wijzigingspotlood in het groepsoverzicht.  

 

 

 

Klik vervolgens op de knop ´verwijderen´.  

Let op: wanneer deze handeling verricht wordt, verdwijnen de gegevens van ALLE leerlingen 

voor de observatielijst van deze datum. Wil je dus van één leerling de lijst verwijderen, doe dat 

dan onder Leerling en niet onder Groep. 
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4. Werken met ZIEN! (per leerling) 

4.1 Signalering: nieuwe vragenlijst invullen 

 

Lees altijd eerst de ‘Instructiekaart Afname ZIEN!’ (zie pagina 4 en 5).  

 

Ga naar het tabblad Leerling > selecteer de leerling waarvoor je ZIEN! in wilt vullen.  

LET OP: als je op deze manier ZIEN! invult, krijg je geen groepsoverzicht, resultaten worden 

alleen bij de leerling opgeslagen. 

 

Klik op de knop Signalering op het hoofdscherm.  

 

 

 

 

Stap 1 – Invullen vragenlijst  

 

Kies bij de invulroute ‘Per leerling’ en klik op ‘volgende’.  

 

 

 

Let op: wanneer twee leerkrachten de vragenlijsten invullen voor dezelfde leerling, kan dit 

niet op dezelfde datum! Pas, wanneer u de vragenlijst op dezelfde dag invult, daarom in dit 

scherm de datum aan, zodat er twee verschillende data zijn voor één vragenlijst. Later kunt u 

de datum niet meer aanpassen! 

 

Je ziet nu de stellingen. Klik hier de antwoordmogelijkheid aan die je het meest op de leerling van 

toepassing vindt: 

Dit klopt niet – Dit klopt een beetje – Dit klopt redelijk – Dit klopt helemaal  
Houd de instructiekaart afname -2 tijdens het invullen bij de hand! 
 

 

Ga met de muis op het ? staan boven een van de vier antwoordmogelijkheden. Je krijgt dan een toelichting 

over de observatiepunten op deze antwoordmogelijkheid.  
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Elke stelling wordt toegelicht.  

Als je met de muis op het ? staat, krijgt je deze toelichting te zien. Lees de toelichting voor je de stelling 

beantwoordt! 

  

 

De stellingen gaan (achtereenvolgens) over zeven categorieën:  

8. Betrokkenheid 

9. Welbevinden 

10. Sociaal Initiatief  

11. Sociale Flexibiliteit 

12. Sociale Autonomie 

13. Impulsbeheersing 

14. Inlevingsvermogen 

 

Per categorie worden vier vragen gesteld.  

Zie voor een uitleg van deze dimensies het document ‘toelichting bij de ZIEN!-dimensies’ onder de 

knop [Informatief] op het hoofdscherm.  

Onder [Informatief] vind je ook het plaatje hiernaast.  

Tip: afbeelding afdrukken in kleur, plastificeren en op je bureau leggen. 
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Beoordeel elke stelling als een op zichzelf staand aspect en laat je niet leiden door de algemene indruk die 

je van het kind hebt! Ga dus niet ‘ja maren’ bij een stelling. Zie je dit bij dit kind, ja of nee? Zo ja, zie je 

dit ook in een moeilijke situatie? 

 

Het is mogelijk gebruik te maken van de knop . Alle vragen worden dan beantwoord met 

‘Dit klopt redelijk’. Daarna kun je de afwijkende scores aanvinken. Klik daarna op Opslaan. 

We adviseren om deze knop niet te gebruiken, omdat er een minder gedifferentieerd beeld ontstaat van 

de leerling. 

 

Stap 2 - Aanvullingsbladen 

Het leerlingprofiel kan aanleiding geven om door te vragen. Dit gebeurt door middel van aanvullingsbladen. 

Er verschijnen (maximaal drie) tabbladen. Klik per tabblad één keuze aan die het beste bij de leerling past.  

Let op: je moet de beschrijving echt herkennen. Zo niet, klik de laatste uitspraak aan: “geen van deze 

uitspraken is van toepassing” Bij opsommingen geldt: alles moet waar zijn voor je de uitspraak aan mag 

vinken! 

 

Heb je op alle tabbladen een keuze gemaakt, klik dan op Opslaan.  

 

Stap 3 – Profiel lezen en afwegen 

 

Je komt in het weergavescherm. Je ziet hier het profiel van de leerling en de uitspraken. Ga met je muis 

op de afkorting staan om te zien waar de afkorting voor staat.  

 

 

Het ZIEN!-ABC 
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Met welke uitspraak aan de slag?  

Het ZIEN!-ABC is slechts een richtlijn. Gebruik vooral je gezonde verstand. Goed wegen is iets wat je moet 

leren = oefenen! Onderstaande vuistregels kunnen daarbij helpen. 

 

Vuistregel 1 – Lees de toelichtingen bij de uitspraken. Neem nooit zomaar een uitspraak voor waar aan 

zonder deze toelichting te hebben gelezen! 

 

Klik op de knop . 

Klik daarna op ‘Toelichting downloaden’ achter de doelen. Lees zeker de eerste toelichting. 

 

 

Vuistregel 2 – Staat het Welbevinden van het kind onder druk, dan is dit uitgangspunt in de zorg die je 

biedt. Welke uitspraak biedt in dit opzicht de meeste kansen?  

 

Vuistregel 3 – Ga altijd na wat de leerling wel kan. Wat zijn kwaliteiten of sterke kanten van het kind? 

Hoe kan ik daarbij aansluiten? Welke uitspraak biedt in dat opzicht kansen?  

 

Vuistregel 4 – Heb ik mijn handen vol aan klassenmanagement en het uitvoeren van methoden, dan 

wordt zorg een lastig verhaal. Probeer toch te kijken: wat kan ik wel? Denk klein.  

 

 

Stap 4 – Van doel naar hulpplan 

 

Vuistregel 1 – Zeker bij de wat oudere leerling geldt: kies bij voorkeur een doel in samenspraak met de 

leerling! Oriënteer je daarvoor eerst op de doelen. Je kunt ook een selectie maken waar je de leerling uit 

laat kiezen.  

Vuistregel 2 – Voor een succesvolle uitvoering van een plan is nodig dat de leerling probleemeigenaar is. 

 

Achter een uitspraak staat tussen haakjes een A, B of C. Bij meerdere uitspraken kunnen die helpen 

bij het maken van een afweging. Meer dan een richtlijn is dit niet.  

A-uitspraken beïnvloeden het leerrendement. Dit zijn de indicatie-uitspraken 6 tot en met 12. 

B-uitspraken wijzen op een zorgvraag ten aanzien van één van de vijf sociale vaardigheden. Dit zijn 

de indicatie-uitspraken 1 tot en met 5. 

C-uitspraken wijzen op een dieperliggende problematiek. Dit zijn de indicatie-uitspraken 13 tot en 

met 18. 

Ik krijg geen uitspraak! 

Het kan voorkomen dat er geen uitspraak voor de leerling wordt gegeven. Soms kan dat vreemd 

lijken. Tot dusver laat zich dit altijd goed verklaren.  

 

Het kan ook zijn dat het gaat om een nog onbekend of nog onvoldoende 'bekend' leerlingprofiel. 

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op (klik op de knop [Contact] in het hoofdscherm). Meestal 

wordt er binnen een week gereageerd. N.B.: ZIEN! geeft geen indicatie uitspraak als Betrokkenheid 

en Welbevinden beide groen of blauw zijn.  
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Klik op de knop  achter de uitspraak waarmee je aan de slag wilt.  

Klik op de knop  achter het doel om de onderliggende tekst te lezen.  

 

Lees een doel eerst globaal om na te gaan of je hier mogelijkheden ziet.  

De handelingssuggesties willen je op ideeën brengen en je helpen om een concreet beeld te vormen bij 

een mogelijke aanpak. Ga daarna echter altijd voor jezelf na: en wat zie ik mezelf hiervan doen? Ook hier 

geldt: dit is iets wat je moet leren = oefenen.  

 

 

De knop  wijst zich vanzelf.  

Beschrijf hier heel kort in eigen woorden welke aanpak je kiest voor het kind.  

Geen lap tekst overnemen! Maak eigen keuzes! Maak een doel zo klein dat zowel jij als de leerling succes 

kunnen ervaren! 

 

 

  

 

 

 

 

Voor de vijf vaardigheidscategorieën zijn ook 

suggesties voor ouders ontwikkeld. Deze willen 

bijdragen aan de afstemming tussen school en thuis 

op pedagogisch gebied! 
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4.2 Wijzigen en verwijderen van lijsten  

 

Wijzigen  

Klik bij het overzicht van profiel en indicatieuitspraken in het uitrolmenu op Stellingen.  

 

Klik, wanneer de stellingen te zien zijn, op het potlood rechtsboven  om de stellingen te wijzigen. Klik 

na het wijzigen op Opslaan en je ziet het nieuwe profiel.  

 

 

 

 

Een vragenlijst verwijderen 

Klik op het tabblad Leerling; 

 

 

 

Klik vervolgens de leerling aan en ga naar het startscherm van ZIEN!; 

  

 

 

Klik op de knop [indicatie-uitspraak] op het startscherm van ZIEN!; 
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Kies vervolgens de observatielijst van uw keuze; 

 

 

 

Ga naar de stellingen; 

 

Klik rechts op de knop ‘Wijzigen’; 

 

Klik onderaan de pagina op de knop ‘Verwijderen’.  
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Let op! Voer deze handeling niet uit wanneer ZIEN! voor de hele groep is ingevuld. De leerling 

zal dan namelijk niet meer in het overzicht staan. De leerling is ook niet meer terug te plaatsen.  
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5. Groepskaart 

5.1 ZIEN! en de groepskaart 

 

De groepskaart is te openen door bij het tabblad Groep op Groepskaart te klikken.  

 

 

 

De groepskaart geeft de leraar snel inzicht in de gegevens van de hele groep. Daarnaast is er op individueel- 

en groepsniveau een compleet dossier beschikbaar. De leerkracht kan hierdoor het onderwijsaanbod en de 

zorg eenvoudig sturen en recht doen aan verschillen tussen leerlingen.  

 

De groepskaart is een cockpit waarmee het proces van de leerlingenzorg en het onderwijsaanbod in beeld 

wordt gebracht. 

 

In dit hoofdstuk zullen enkele onderdelen van de groepskaart besproken worden in hun relatie tot ZIEN! 

Een beschrijving van de overige onderdelen is te vinden in de Handleiding Groepskaart van ParnasSys die 

je aantreft op het supportportaal.  

 

In de groepskaart worden de onderdelen Betrokkenheid en Welbevinden van ZIEN! weergegeven. De scores 

die weergegeven worden, zijn afkomstig van het laatste observatiemoment. Wanneer voor een leerling één 

van de dimensies leeg is, betekent dat deze in de laatste ingevulde vragenlijst leeg is gelaten. Let op: de 

scores die je ziet, hoeven dus niet voor alle leerlingen van dezelfde datum te zijn. Per leerling zie je de 

vragenlijst die voor die leerling het laatste is ingevuld. Ga met de muis op de hokjes staan om de datum 

van de vragenlijst te zien.  

 

 

 

De resultaten van het expertsysteem ZIEN! worden alleen weergegeven als er een licentie voor ZIEN! is. 

De gegevens van ZIEN! kunnen in ParnasSys vastgelegd worden op individueel- en groepsniveau bij de tab 

‘ZIEN!’. Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 4 van deze handleiding.  
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5.2 Notities  

Wanneer je met de muis over een notitie gaat, wordt de inhoud van de betreffende notitie getoond.  

 

 

 

Klik op een notitie van een leerling. Je krijgt een overzicht met alle notities van deze leerling.  

Klik in het menu op ‘Groep’. In dit scherm kun je tevens de notities opvragen die betrekking hebben op de 

hele groep. 

 

 

 

 

Selectievenster notities 

Boven aan de pagina van de groepskaart zijn diverse notities te selecteren.  

 

 

 

De volgende selecties zijn mogelijk: 

• Alle (alle schooljaren) 

Alle notities van alle schooljaren worden getoond. 

• Alle (huidig schooljaar) 

Alle notities van het huidige schooljaar worden getoond.  

• Standaard (alle schooljaren) 

De notities van alle schooljaren worden getoond. Er worden alleen notities getoond van de 

categorieën waarvoor bij het beheer is aangegeven dat ze standaard op de groepskaart getoond 

moeten worden. 
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• Standaard (huidig schooljaar) 

De notities van het huidige schooljaar worden getoond. Er worden alleen notities getoond van de 

categorieën waarvoor bij het beheer is aangegeven dat ze standaard op de groepskaart getoond 

moeten worden. 

• Geen 

Er worden geen notities getoond. Het hele onderdeel ‘Notities’ is niet op de groepskaart te zien. 

 

Groepsnotities 

Groepsnotities zijn notities die betrekking hebben op de hele groep. De meest recente groepsnotities 

worden in de bovenste rij op de groepskaart per categorie getoond. 

 

 

 

Klik je op een groepsnotitie, dan worden de groepsnotities van het betreffende schooljaar getoond. Je kunt 

dan snel de juiste groepsnotitie openen en zo nodig wijzigen. 

 

5.3 Notitiecategorieën 

 

De getoonde notitiecategorieën op de groepskaart zijn afhankelijk van schoolspecifieke instellingen. Op 

schoolniveau kan ingesteld worden welke categorieën standaard op de groepskaart getoond worden. Zowel 

de notities op individueel niveau als de notities op groepsniveau. 

 

Dat kan een ib’er instellen op de volgende plek in ParnasSys: Beheer -> Notitiecategorieën leerling. 

Met de knop ‘toevoegen’ kan een nieuwe categorie worden aangemaakt. Je komt dan in onderstaand 

scherm terecht.  

 



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 34 van 53 

 

 

 

 

 

 

De ingevoerde afkorting wordt getoond op de groepskaart.  

 

 

5.4 Aanmaken van plancategorieën voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

Het is mogelijk om de groepskaart ook bij ZIEN! te gebruiken, om zo clusterplannen of individuele plannen 

in te brengen. 

 

Dat moet een ib’er voorbereiden onder ‘beheer’. Maak dan plancategorieën aan voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Dat kan op de volgende plek in ParnasSys: Beheer -> Plancategorieën leerling. Met de knop 

‘toevoegen’ kun je een nieuwe categorie aanmaken.  

 

In dit scherm kun je aangeven welke categorie met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling je 

aan wil maken, en welke afkorting je daarvoor terug wilt zien op de groepskaart.  

We doen je een suggestie. Je kunt kiezen voor 3 categorieën: bijv. SEO-1, SEO-2,SEO-3. Waarbij 1-3 staat 

voor het aantal clusters dat je maximaal wil plannen in één groep. Maak ook een categorie aan voor een 

individueel plan: bijv. SEO-i. 

 

Bij het hoofdvakgebied kies je voor ‘overig’.  

 

 

 

5.5 Opstellen plannen 

Wanneer er één of meerdere plancategorieën bestaan of zijn aangemaakt, is het mogelijk om in één 

handeling individuele plannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van meer kinderen tegelijk aan te 

maken (een cluster). Dit betreffen de algemene gegevens van het hulpplan en de velden 

‘onderwijsbehoeften’, ‘doel’ en ‘aanpak’. Bij het opslaan van het plan, worden het individuele plan in de 

Voorbeelden van notitiecategorieën die een plek zouden kunnen krijgen op de groepskaart met 

betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn ‘Belemmerende factoren’ en 

‘Stimulerende factoren’. We geven je de suggestie om twee notitiecategorieën aan te maken: één m.b.t. 

de belemmerende factoren en één over stimulerende factoren. Daarbinnen kun je kopjes aanmaken 

m.b.t. de verschillende ontwikkelingsgebieden.  

 

Maar er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld de notitie ‘Onderwijsbehoeften’. 

 

In de plannen kan verwezen worden naar notitiecategorieën. 
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map van de geselecteerde leerlingen geplaatst. Je kunt er voor kiezen om de evaluatie kindspecifiek te 

doen, je kunt de leerling dan loskoppelen uit het plan.  

 

Klik op de knop onderaan het scherm. Er worden dan 

selectievakjes getoond voor alle leerlingnamen. 

 

Selecteer de leerlingen voor wie een plan gemaakt moet worden. Klik daarna op de knop nieuwe individuele 

plannen opstellen (stap 2)’ onderaan het scherm. 

 

 

 

De invoerpagina voor plannen wordt getoond: 

 

 

 

Kies bij ‘Hulpplan categorie’ een sjabloon van een cluster (SEO1, SEO2 of SEO3) en beschrijf daarin het 

aspect voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waar je met deze kinderen aan wil werken.  

Onder het tabblad ‘Plan’ kun je het plan van aanpak invullen.  

Wanneer je alle velden hebt ingevuld, klik je op de knop ‘opslaan’ onderaan het scherm.  

 

Op de groepskaart staan in de kolommen van de plannen afkortingen. Zo is in één oogopslag zichtbaar 

welke leerlingen vergelijkbare plannen hebben.  

5.6 Raadplegen en aanpassen van individuele plannen 

Het aanpassen van de individuele plannen kan op de volgende manier gebeuren.  

Als je vanuit de groepskaart naar de plannen gaat, kan er vooruit en achteruit gebladerd worden in de lijst 

met plannen. Hiervoor moet je een plan selecteren en met het wijzigknopje openen.  
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Onderaan staan dan de knoppen “Opslaan en naar volgend hulpplan” en “Opslaan en naar vorig 

hulpplan”: 
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6. Printen van overzichten 

 

Klik op het tabblad Overzichten.  

 

 

Ga naar Leerlingvolgsysteem > Begeleiding. Er verschijnt een lijst met overzichten, waaronder ZIEN!-

observatielijsten op groepsniveau en leerlingniveau en de ZIEN!-ouderrapportage.  

 

 

 

De overzichten zijn in twee formaten beschikbaar: PDF-formaat of een Excel-bestand. 

 

Selecteer de naam van de leerling of groep. 
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Selecteer vervolgens de juiste ZIEN!-lijst. 

 

 

De overzichten zijn per categorie (groep en leerling) of per stelling (leerling) weer te geven.  

 

 

 

Overzichtsweergave ZIEN! observatielijst leerling per categorie.  
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Overzichtsweergave ZIEN! observatielijst leerling per stelling.  

Let op: zijn er meerdere ingevulde lijsten dan worden die onder elkaar weergegeven. 

 

 

Overzichtsweergave ZIEN! observatielijst groep 
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ZIEN! Ouderrapportage 
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Nadere uitleg – stap voor stap hoe de testafname werkt 

 

In onderstaand stappenplan zijn de stappen weergegeven die noodzakelijk zijn om een profiel te krijgen 

van een leerling of een groep inclusief de indicatie-uitspraken. In dit stappenplan wordt naar nadere 

toelichting verwezen. Hier wordt tevens beschreven hoe indicatie-uitspraken worden toegekend. 

Ligt in het eerste deel van deze handleiding het accent op het stapsgewijs doorwerken van het programma, 

hier zullen we aandacht besteden aan de werking van ZIEN!.  

 

Deze nadere uitleg is geschikt voor de gebruikers. Meer theoretische achtergronden zijn beschikbaar via 

de knop [Informatief] in het hoofdmenu van ZIEN!. 

 

Hoe verloopt het proces stap voor stap? 

 

Vragenlijst 

Leerkracht vult 

vragenlijst in + 

eventuele 

aanvullingsbladen 

1. De leerkracht vult de vragenlijst in (via de ingang ‘leerling’ of via de 

ingang ‘groep’).  

a. Via de ingang ‘leerling’, selecteert men eerst een leerling.  

Daarna start men de lijst met 28 vragen op via de knop 

[Signalering] in het hoofdscherm van ZIEN!.  

De test start wanneer de vragenlijst met 28 stellingen op het 

scherm verschijnt. 

b. Via de ingang ‘groep’, selecteert men eerst een groep.  

Daarna start men de test via de knop [Signalering] in het 

hoofdscherm van ZIEN!.  

Eerst moet men een keuze maken om de lijst per leerling of 

per stelling in te vullen.  

Als de stelling(en) op het scherm verschijn(t)/(en) is de test 

gestart. 

2. Men kan het invullen van stellingen in een keer afronden, maar ook 

tussentijds opslaan en heropenen (zie eerste deel van deze handleiding).  

3. Per stelling wordt in de test steeds gescoord op een 4-puntsschaal (Zie 

toelichting 1). 

Indien van toepassing volgt een scherm met één of meer 

aanvullingsbladen. De aanvullingsbladen gaan steeds over een individuele 

leerling. Wanneer deze aanvullingsbladen verschijnen wordt hieronder 

beschreven (Zie toelichting 2). 

Op elk aanvullingsblad vinkt de leerkracht één stelling aan. Die stelling 

moet helemaal kloppen voor de leerling. De onderste stelling is altijd 

‘geen van bovenstaande typeringen is van toepassing op de leerling’.  

Profiel en indicatie-

uitspraken 

Leerlingprofiel wordt 

gegenereerd + indien 

van toepassing een of 

meer indicatie-

uitspraken 

4. Vervolgens klikt de leerkracht op ‘Opslaan’ om op het scherm terecht te 

komen met het profiel en met indicatie-uitspraken. Indien geen 

aanvullingsbladen verschijnen, komt de leerkracht na het invullen van de 

vragenlijst direct in het scherm met het profiel en de indicatie-uitspraken 
(Zie toelichting 3).  

5. Op grond van de ingevulde lijst wordt een profiel berekend. Het profiel 

bestaat uit gekleurde vakjes waarin een getal staat. Dat getal noemen we 

een percentiel. (Zie toelichting 1).  

Dat is een individueel profiel als alle stellingen van de vragenlijst van een 

score zijn voorzien en dat betreft een groepsprofiel met allemaal 

afzonderlijke individuele profielen als er meerdere leerlingprofielen 

compleet zijn.  

Op groepsniveau kan worden doorgeklikt naar indicatie-uitspraken, door 

te klikken op de roodgekleurde percentages onder de groepsuitslag (Zie 

toelichting 4). 

6. Het gebruik van het meetinstrument wordt afgesloten met het in beeld 

brengen van het profiel. 
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Selectie uitspraak 

Leerkracht 

selecteert welke 

indicatie-uitspraak het 

meest 

relevant/geschikt lijkt 

om op in te steken 

7. De gebruiker kan verder gaan dan het waarnemen met het instrument, 

want met de indicatie-uitspraken wordt men geholpen om te komen tot 

handelen. Tijdens de scholing wordt hier aandacht aan besteed (Zie 

Toelichting 5). 

 

Selectie doel 

Leerkracht kiest een 

doel van de 

betreffende indicatie-

uitspraak 

 

Handelingsplan 

Leerkracht maakt een 

handelingsplan op 

basis van de 

toelichting van het 

gekozen doel 
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Toelichting 1: Percentielen op de schaal 0-100 

 

Per stelling wordt bij het invullen een score van 1 tot 4 gegeven, op een vierpuntsschaal. 

 

Per ZIEN!-categorie zijn er steeds vier stellingen, zodat de maximumscore per categorie op 16 komt. In de 

normtabellen (in hoofdstuk 4 van de verantwoording, beschikbaar via de knop [Informatief]) is exact terug 

te vinden welke score behoort bij welke kleur en percentiel.  

 

Na normeringsonderzoek zijn de resultaten van een landelijk representatieve groep basisschoolleerlingen 

in vier groepen verdeeld, 4 x 25% van de leerlingen (zie afbeelding). Door leerlingen te vergelijken met 

leeftijdgenoten krijgt men er goed zicht op waar de leerlingen in de groep staan.  

 

Het percentiel verloopt op een schaal van 0-100. De indeling op de schaal van 0 tot 100 is als volgt: 

1. rood is een percentiel van 0 t/m 24 

(de leerling behoort tot de 25% 

laagst scorende leerlingen op deze 

categorie) 

2. oranje is een percentiel van 25 t/m 

49 (de leerling behoort tot de 25% 

net onder het landelijk gemiddelde 

scorende leerlingen op deze 

categorie) 

3. groen is een percentiel van 50 t/m 

74 (de leerling behoort tot de 25% 

net boven het landelijk gemiddelde 

scorende leerlingen op deze 

categorie) 

4. blauw is een percentiel van 75 t/m 

100 (de leerling behoort tot de 25% hoogst scorende leerlingen op deze categorie) 

 

Het werken met percentielen bevordert het inzicht in ontwikkeling van een leerling, er kan sprake zijn van 

een hogere of lagere score in een bepaald gebied (bijvoorbeeld een 26 of 38) terwijl de kleur hetzelfde 

blijft. In de normtabellen (in hoofdstuk 5 en bijlage 4 van de verantwoording van ZIEN!, beschikbaar via 

www.zienvooronderwijs.nl) 

 is exact terug te vinden welke totaalscore per categorie (Welbevinden, Betrokkenheid of een van de vijf 

vaardigheden) behoort bij welke kleur en percentielen. 

 

  

Schaal: Dit betekent Score 

Dit klopt niet De leerling laat het gedrag niet (vaak) zien, ook niet in makkelijke 

situaties. 

1 

Dit klopt een 

beetje 

De leerling laat het gedrag alleen in makkelijke situaties vaak zien, 

bijvoorbeeld op aansporing van de leerkracht. In moeilijke situaties laat de 

leerling het gedrag niet of nauwelijks zien. 

2 

Dit klopt 

redelijk 

De leerling laat in makkelijke situaties vaak zien, soms in moeilijke 

situaties. 

3 

Dit klopt 

helemaal 

De leerling laat het gedrag vaak zien in moeilijke situaties. 4 

http://www.zienvooronderwijs.nl/
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Toelichting 2: Aanvullingsbladen 

 

Er zijn drie aanvullingsbladen met stellingen. De aanvullingsbladen worden verstrekt bij een individuele 

leerling met tenminste de volgende score: 

 Het aanvullingsblad over Betrokkenheid verschijnt naar aanleiding van een percentiel op Betrokkenheid 

die kleiner is dan 50 (oranje of rood). 

 Het aanvullingsblad over Welbevinden verschijnt naar aanleiding van een percentiel op Welbevinden 

die kleiner is dan 50 (oranje of rood). 

 Het aanvullingsblad over overige problematieken verschijnt naar aanleiding van een percentiel op 

Welbevinden en Betrokkenheid (of Welbevinden alleen) die kleiner is dan 50 (oranje of rood) in een 

combinatie van scores kleiner dan 50 op enkele sociale vaardigheden. (Zie verderop voor een specifieke 

opsomming). 

 

Op een aanvullingsblad worden stellingen aangeboden. Op elk aanvullingsblad vinkt de leerkracht de 

stelling aan die helemaal klopt voor de leerling. De instructie die wordt getoond in het scherm is: “Lees 

onderstaande uitspraken. Selecteer een uitspraak alléén wanneer je je leerling hierin herkent. Zo niet, klik 

dan de onderste uitspraak aan.” De onderste uitspraak is steeds: “Geen van bovenstaande typeringen is 

van toepassing op de leerling.” 

 

Aanvullingsblad naar aanleiding van een percentiel kleiner dan 50 (oranje of rood) op 

Betrokkenheid 

Stellingen Indicatie–uitspraak die wordt aangeboden 

naar aanleiding van een keuze. 

De leerling heeft duidelijk belangstelling voor het 

activiteitenaanbod en neemt het spel of werk 

serieus. De leerling is doorgaans wel gemotiveerd 

om de activiteiten uit te voeren. 

uitspraak 6 - "De leerling heeft behoefte aan meer 

uitdaging (A)" 

U merkt: de leerling kan op zich voldoende 

meekomen. Toch is de leerling moeilijk te 

motiveren.  

uitspraak 7 - "Er is sprake van een 

motivatieprobleem (A)" 

De leerling heeft belangstelling voor het 

activiteitenaanbod. Tijdens het zelfstandig 

uitvoeren van activiteiten toont de leerling zich 

echter onzeker. 

uitspraak 8 "Competentiebeleving is laag, motivatie 

voldoende (A)" 

De leerling toont over het algemeen onvoldoende 

belangstelling voor het activiteitenaanbod. Tijdens 

het zelfstandig uitvoeren van activiteiten toont de 

leerling zich bovendien onzeker.  

uitspraak 9 "Competentiebeleving is laag, motivatie 

ook (A)" 

Geen van bovenstaande typeringen is van 

toepassing op de leerling. 

 

 

 

Aanvullingsblad n.a.v. een percentiel kleiner dan 50 (oranje of rood) op Welbevinden 

Stellingen Indicatie–uitspraak die wordt aangeboden 

naar aanleiding van een keuze. 

De lage score op Welbevinden lijkt vooral te 

worden beïnvloed door omgevingsfactoren: relatie 

met de leerkracht, moeilijke thuissituatie, 

tijdelijke factoren als ziekte, traumatische 

ervaring, enzovoort.  

uitspraak 10 - "De leerling ervaart belemmeringen 

als gevolg van omgevingsfactoren (A)" 

De leerling lijkt voldoende zelfvertrouwen te 

hebben. De leerling reageert echter gevoelig op 

kritiek, bijv. door zich terug te trekken, door te 

zwijgen of door een onverschillige, brutale of 

clowneske houding.  

uitspraak 11- "De leerling heeft weinig vertrouwen 

in de ander (A)" 
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De leerling is gevoelig voor kritiek, wordt niet 

graag op zijn fouten gewezen. De leerling raakt 

snel ontmoedigd en toont zich zelden tevreden of 

blij over wat het gedaan heeft.  

(Soms: u merkt problemen op het gebied van de 

aandachtsconcentratie.)  

uitspraak 12 - "De leerling heeft weinig vertrouwen 

in zichzelf en/of de ander (A)" 

 

  

Geen van bovenstaande typeringen is van 

toepassing op de leerling.  

 

 

 

Aanvullingsblad ‘overige problematieken’ n.a.v. een percentiel kleiner dan 50 (rood of oranje) 

op WB en BT (of WB alleen) in een combinatie van scores kleiner dan 50 op enkele sociale 

vaardigheden. (Zie verderop voor een specifieke opsomming). 

 

Stellingen  Indicatie–uitspraak die wordt aangeboden 

naar aanleiding van een keuze. 

Een groot deel van de dag is geen sprake van 

interesse of plezier in vrijwel alle activiteiten. De 

leerling lijkt weinig energie te hebben.  

13. Nadere diagnostiek is gewenst. Ga na of hier 

sprake is van psychische problematiek en/of een 

belaste thuissituatie.  

Reageert snel en fel op gebeurtenissen, is 

impulsief, snel afgeleid, soms ook hyperactief. 

Doorslaand gedrag als de situatie anders wordt, 

door bijvoorbeeld andere eisen. Moeite met het 

opvolgen van instructies. Werkt wisselvallig. 

Vermijdt vaak (schoolse) taken die inspanning 

vereisen. Moeite met aanpassen. Lijkt niet te 

leren van fouten.  

14. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening) is 

gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral 

ondersteuning bieden t.a.v. SF en IB, vanwege 

bijzonderheden op het gebied van aandacht, 

concentratie en/of Impulsbeheersing. 

 

Kan geen of weinig rekening houden met anderen. 

Tekortkomingen in communicatief gedrag. Kan 

beperkte, herhalende en stereotiepe activiteiten, 

interesses en gedrag vertonen. Afwijkende 

emoties. Kan angstig of boos reageren als de 

situatie anders wordt.  

15. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening) is 

gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral 

ondersteuning bieden t.a.v. IL en SF, vanwege 

bijzonderheden op het gebied van (o.a.) 

communicatie, Inlevingsvermogen en het omgaan 

met emoties. 

 

Geen van bovenstaande typeringen is van 

toepassing op de leerling. 

18. Het is niet duidelijk wat hier het probleem zou 

kunnen zijn. Het profiel geeft echter alle 

aanleiding tot zorg. Raadpleeg een 

orthopedagoog. 
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Toelichting 3: Indicatie-uitspraken (op individueel niveau) 

 

Onderstaande afbeelding laat een fictieve groepsuitslag zien. Als de gegevens in de vragenlijsten zijn 

ingevoerd, volgt een overzichtsscherm met het profiel op leerlingniveau of op groepsniveau. Dat betreft 

een profiel, maar ook (wanneer van toepassing) een of enkele indicatie-uitspraken. De indicatie-uitspraken 

1-18 zijn uitspraken op individueel niveau, ze gaan dus over één leerling. 

 

 

 

 
 

Deze indicatie-uitspraken worden onderverdeeld in drie soorten, namelijk A-, B-, C-uitspraken. Een 

indicatie-uitspraak behoort dus tot een cluster. Deze onderverdeling in clusters verheldert, omdat de 

indeling in een cluster iets zegt over de afkomst van een indicatie-uitspraak. Om het profiel inclusief de 

indicatie-uitspraken te begrijpen en de indicatie-uitspraken te kunnen wegen, is de clustering behulpzaam. 

Dat wordt hieronder uitgelegd.  

 

 

Ik krijg meerdere uitspraken, wat ga ik nu doen?  

 

Lees bij elke uitspraak eerst zorgvuldig de toelichting (toelichting 01 na het aanklikken van de uitspraak).  

Zo'n toelichting is eigenlijk een soort 'checkpoint'. Klopt het beeld dat jij van de leerling hebt met de 

toelichting?  

Zo ja, dan is de uitspraak zeer waarschijnlijk van toepassing op de leerling. Zo nee, lees de doelen bij de 

betreffende uitspraak (toelichting 02 en verder). Laat ze op je inwerken. Heb je het idee dat hier toch 

verschillende waardevolle, relevante doelen staan voor de leerling?  Zo ja, dan is de uitspraak waarschijnlijk 

toch van toepassing op de leerling. Als je ook hier "nee" antwoordt, dan kun je deze uitspraak buiten 

beschouwing laten.  

 

 

Ik houd toch nog een aantal indicatie-uitspraken over die ik van toepassing 

vind voor de leerling. Waar nu op insteken?  

 

We geven hier een prioritering in de vorm van een ABC-tje.  

 

A – In geval van onderstaande uitspraken is actie in ieder geval gewenst.  

 

Betrokkenheid: 

6. De leerling heeft behoefte aan meer uitdaging.  

7. Er is sprake van een motivatieprobleem. 

8. Competentiebeleving is laag, motivatie voldoende      

9. Competentiebeleving is laag, motivatie ook  

 

Welbevinden: 

10. De leerling ervaart belemmeringen als gevolg van omgevingsfactoren.  

11. De leerling heeft weinig vertrouwen in de ander.  

B-uitspraken: 

(sociale 

Vaardigheden) 

A-uitspraken: 

Betrokkenheid 

en Welbevinden 

C-uitspraken: 

Overige 

problematieken 
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12. De leerling heeft weinig vertrouwen in zichzelf en de ander.   

 

Deze uitspraken hangen allemaal samen met de graadmeters betrokkenheid  en welbevinden. Wij zijn van 

mening dat de taak van de school zonneklaar is, wanneer een van de uitspraken 6 t/m 9 verschijnt. Deze 

staan namelijk haast één-op-één in verband staan met het schoolse leren. Het verschijnen van uitspraak 

10 zou in ieder geval aanleiding moeten zijn om na te gaan in hoeverre de school hierin steun kan bieden, 

hetzij naar het kind, hetzij naar de ouders/verzorgers. Uitspraken 11 en 12 zijn uitspraken die indiceren 

dat het vertrouwen in zichzelf en/of de ander ontbreekt. Dat zijn per definitie zware uitspraken die 

bovendien de emotionele ontwikkeling raken. 

 

B – In geval van onderstaande uitspraken: overweeg ondersteuning  

  

1. Zorgbehoefte op gebied van sociaal initiatief 

2. Zorgbehoefte op gebied van sociale flexibiliteit 

3. Zorgbehoefte op gebied van sociale autonomie 

4. Zorgbehoefte op gebied van impulsbeheersing 

5. Zorgbehoefte op gebied van inlevingsvermogen 

 

C – In geval van onderstaande uitspraken: kijk, onderzoek en praat verder  

(en stel met ib-er of orthopedagoog een plan van aanpak op) 

 

13. Nadere diagnostiek is gewenst. Ga na of hier sprake is van psychische problematiek en/of een belaste 

thuissituatie.  

14. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening) is gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral ondersteuning bieden 

t.a.v. SF en IB, vanwege bijzonderheden op het gebied van aandacht, concentratie en/of impulsbeheersing. 

15. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening) is gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral ondersteuning bieden 

t.a.v. IL en SF, vanwege bijzonderheden op het gebied van (o.a.) communicatie, inlevingsvermogen en het 

omgaan met emoties. 

18. Het is niet duidelijk wat hier het probleem zou kunnen zijn. Het profiel geeft echter alle aanleiding tot zorg. 

Raadpleeg een orthopedagoog. 

 

 

Hoe komen de indicatie-uitspraken op individueel niveau tot stand?  

 

Indicatie-uitspraken verschijnen onder bepaalde voorwaarden in beeld. Schematisch staat hieronder 

weergegeven onder welke voorwaarde(n) een indicatie-uitspraak wordt getoond, al dan niet na het eerst 

invullen van een doorvraagblad.  

 

BT WB SI SF SA IB IL Indicatie uitspraak 

 <50 <50   ≥50  1. Zorgbehoefte op gebied van Sociaal Initiatief 

 <50  <50 ≥50   2. Zorgbehoefte op gebied van sociale flexibiliteit 

<50    <50   3. Zorgbehoefte op gebied van sociale autonomie 

<50  ≥50 ≥25 ≥50 <50 ≥25 4. Zorgbehoefte op gebied van Impulsbeheersing 

<50  ≥25   <50 <50 5. Zorgbehoefte op gebied van Inlevingsvermogen 

 <50 <50 <50   <50 13-18. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad overige problematieken 

<50 <50    <50 <50 13-18. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad overige problematieken 

<50       6-9. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad Betrokkenheid 

 <50      10-12. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad Welbevinden 

 

Opmerking bij de tabel: het kleurgebruik in de tabel komt niet overeen met het kleurgebruik van ZIEN! 

 

a. Rood:  de voorwaarde dat de profielwaarde oranje of rood is, dus kleiner dan 50 

b. Oranje:  de voorwaarde dat de profielwaarde minimaal oranje is (dus oranje, groen of blauw), dus  

  groter of gelijk aan 25 

c. Groen:  de voorwaarde dat de profielwaarde minimaal groen is (dus groen of bauw), dus groter of  

  gelijk aan 50. 

d. (leeg):  geen eis aan profielwaarde 
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Hieronder worden de voorwaarden gedetailleerd uitgewerkt. Per indicatie-uitspraak wordt aangegeven 

wanneer de uitspraak van toepassing is. De scores zien op de percentielen, een getal tussen 0 en 100. 

 

 

Per indicatie-uitspraak wanneer de uitspraak van toepassing is: 

Indicatie-uitspraak Categorie A, 

B of C 

Van toepassing indien:  

(bij meerdere regels geldt: EN) De scores zien op de 

percentielen, een getal tussen 0 en 100. 

1. Zorgbehoefte op gebied 

van Sociaal Initiatief. 

B WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SI is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is groter of gelijk aan 50 (groen of blauw) 

2. Zorgbehoefte op gebied 

van Sociale Flexibiliteit. 

B WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SA is groter of gelijk aan 50 (groen of blauw) 

3. Zorgbehoefte op gebied 

van Sociale Autonomie. 

B BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SA is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

4. Zorgbehoefte op gebied 

van Impulsbeheersing. 

B BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is groter of gelijk aan 50 (oranje, groen of blauw) 

IL is groter of gelijk aan 50 (oranje, groen of blauw) 

SI is groter of gelijk aan 50 (groen of blauw)  

SA is groter of gelijk aan 50 (groen of blauw) 

5. Zorgbehoefte op gebied 

van Inlevingsvermogen. 

B BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje)  

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje)  

SI is groter of gelijk aan 25 (oranje, groen of blauw) 

6. De leerling heeft 

behoefte aan meer 

uitdaging.  

A BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ De leerling heeft duidelijk belangstelling voor het 

activiteitenaanbod en neemt het spel of werk serieus. De leerling 

is doorgaans wel gemotiveerd om de activiteiten uit te voeren 

(keuze op aanvulblad BT)  

7. Er is sprake van een 

motivatieprobleem. 

A BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ U merkt: de leerling kan op zich voldoende meekomen. Toch is 

de leerling moeilijk te motiveren. 

(keuze op aanvulblad BT)  

8. Competentiebeleving is 

laag, motivatie 

voldoende. 

A BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ De leerling heeft belangstelling voor het activiteitenaanbod. 

Tijdens het zelfstandig uitvoeren van activiteiten toont de 

leerling zich echter onzeker. (keuze op aanvulblad BT)  

9. Competentiebeleving is 

laag, motivatie ook. 

A BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ De leerling toont over het algemeen onvoldoende 

belangstelling voor het activiteitenaanbod. Tijdens het 

zelfstandig uitvoeren van activiteiten toont de leerling zich 

bovendien onzeker. (keuze op aanvulblad BT)  

10. De leerling ervaart 

belemmeringen als 

gevolg van 

omgevingsfactoren.  

A WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ De lage score op Welbevinden lijkt vooral te worden beïnvloed 

door omgevingsfactoren: relatie met de leerkracht, moeilijke 

thuissituatie, tijdelijke factoren als ziekte, traumatische ervaring, 

enzovoort. (keuze op aanvulblad WB)  

11. De leerling heeft weinig 

vertrouwen in de ander.  

A WB is kleiner dan of gelijk aan 50 (rood of oranje) 

+ De leerling lijkt voldoende zelfvertrouwen te hebben. De 

leerling reageert echter gevoelig op kritiek, bijv. door zich terug 

te trekken, door te zwijgen of door een onverschillige, brutale of 

clowneske houding. (keuze op aanvulblad WB)  

12. De leerling heeft weinig 

vertrouwen in zichzelf 

en de ander.  

A WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ De leerling is gevoelig voor kritiek, wordt niet graag op zijn 

fouten gewezen. De leerling raakt snel ontmoedigd en toont zich 

zelden tevreden of blij over wat het gedaan heeft. (Soms: u 

merkt problemen op het gebied van de aandachtsconcentratie.) 

(keuze op aanvulblad WB)  

13. Nadere diagnostiek is 

gewenst. Ga na of hier 

C WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 
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sprake is van psychische 

problematiek en/of een 

belaste thuissituatie.  

 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

OF 

WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SI is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ Een groot deel van de dag is geen sprake van interesse of 

plezier in vrijwel alle activiteiten. De leerling lijkt weinig energie 

te hebben. (keuze op aanvulblad dieperliggende problematiek) 

14. Nadere diagnostiek 

(externe hulpverlening) 

is gewenst. Daarnaast 

als leerkracht vooral 

ondersteuning bieden 

t.a.v. SF en IB, 

vanwege 

bijzonderheden op het 

gebied van aandacht, 

concentratie en/of 

Impulsbeheersing. 

C WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

OF 

WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SI is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ Reageert snel en fel op gebeurtenissen, is impulsief, snel 

afgeleid, soms ook hyperactief. Doorslaand gedrag als de situatie 

anders wordt, door bijvoorbeeld andere eisen. Moeite met het 

opvolgen van instructies. Werkt wisselvallig. Vermijdt vaak 

(schoolse) taken die inspanning vereisen. Moeite met aanpassen. 

Lijkt niet te leren van fouten. (keuze op aanvulblad ‘overige 

problematieken’) 

15. Nadere diagnostiek 

(externe hulpverlening) 

is gewenst. Daarnaast 

als leerkracht vooral 

ondersteuning bieden 

t.a.v. IL en SF, vanwege 

bijzonderheden op het 

gebied van (o.a.) 

communicatie, 

Inlevingsvermogen en 

het omgaan met 

emoties. 

C WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

OF 

WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SI is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ Kan geen of weinig rekening houden met anderen. 

Tekortkomingen in communicatief gedrag. Kan beperkte, 

herhalende en stereotiepe activiteiten, interesses en gedrag 

vertonen. Afwijkende emoties. Kan angstig of boos reageren als 

de situatie anders wordt. (keuze op aanvulblad ‘overige 

problematieken’) 

18 Het is niet duidelijk wat 

hier het probleem zou 

kunnen zijn. Het profiel 

geeft echter alle 

aanleiding tot zorg. 

Raadpleeg een 

orthopedagoog. 

C WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

BT is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

OF 

WB is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SI is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

SF is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

IL is kleiner dan 50 (rood of oranje) 

+ Geen van bovenstaande typeringen is van toepassing op de 

leerling. (keuze op aanvulblad ‘overige problematieken’) 



Gebruikshandleiding ZIEN! – Versie september 2015 Pagina 50 van 53 

 

 

Toelichting 4: Indicatie-uitspraken op groepsniveau 

Onderstaande afbeelding laat een fictieve groepsuitslag zien. Indicatie-uitspraken op groepsniveau 

verschijnen wanneer men de gegevens van leerlingen invult via de ingang ‘Groep’ en wanneer men doorklikt 

op het roze percentage bovenaan de groepsuitslag.  

 

 
 

Het percentage wordt bepaald door: 

 de som van: alle scores (een score van 1 tot en met 4 per stelling) van alle stellingen van alle leerlingen  

 te delen door 112 (is 28 stellingen x de maximumscore van 4 per stelling) x het aantal leerlingen van 

de groep  

 x 100.  

 

 

Op welke indicatie-uitspraak op groepsniveau kan ik insteken?  

 

We geven hier een prioritering in de vorm van een ABC-tje.  

 

A – In geval van onderstaande groepsuitspraken is actie in ieder geval gewenst.  

 

Betrokkenheid: 

21 Werken aan een goede sfeer  

22 De klassenregels en de naleving hiervan zijn punt van aandacht.  

23 Voldoende uitdaging in de klas  

24 Ruimte voor eigen activiteiten en initiatieven van kinderen 

 

Welbevinden: 

25 De groepsband (als de groep geen groep is)  

26 Hulpvaardigheid (als de bereidheid elkaar te helpen te wensen overlaat)  

28 De relatie leerkracht-leerling   

30 Bij relatief veel leerlingen is het Welbevinden een punt van aandacht.  

 

Bij indicatie-uitspraken van het cluster A is actie gewenst. Deze uitspraken hangen allemaal samen met de 

graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden. De graadmeters staan in verband met het schoolse leren. 

 

B – In geval van onderstaande uitspraken: overweeg ondersteuning.  

 

Er zijn teksten voor de uitspraken op groepsniveau voor de sociale vaardigheden in ZIEN!. Die noemen we 

de B-uitspraken op groepsniveau. Bij indicatie-uitspraken van het cluster B kan men actie en ondersteuning 

overwegen. Deze uitspraken hangen allemaal samen met de sociale vaardigheden. Er wordt verwezen naar 

inhouden van methoden die passen bij de sociale vaardigheid. Deze verwijzing vind je door op de 

percentages onder de kolommen op het groepsoverzicht te klikken. 

 

C – Op groepsniveau komen er geen C-uitspraken.   
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Toelichting 5: Hoe testuitslagen te lezen? 
 

Het belang van goed observeren is benadrukt in de instructiekaarten (zie pagina 4 en 5).  

Op basis van een goede waarneming van de leerlingen in diverse situaties, het correct invullen in ZIEN! 

kan men de profielen van de leerlingen, en van de 

groep in zijn geheel gebruiken om te begrijpen 

welke ondersteuningsbehoeften er zijn.  

 

Het profiel van de groep kan kritisch beschouwd 

worden. Helpende vragen hierbij zijn: 

- Zorg ik ervoor dat kinderen zich prettig voelen 

op school en dat ze betrokken zijn op de les, dat 

hun pedagogische basis in orde is. Lukt me dat? 

- Zijn er (veel) kinderen met een lage BT en/of 

WB, maar met een bovengemiddelde score op 

de vijf vaardigheden? Ben je tevreden over het 

pedagogisch klimaat? Als leerkracht kun je hier 

waarschijnlijk veel aan veranderen.   

- Zijn er voldoende kinderen die sterk zijn in BT 

en/of WB waardoor ik ze kan inzetten om 

andere kinderen te steunen (bijvoorbeeld door 

de verdeling in de tafelgroepjes?). 

 

 

Voorbeeld (1) van een leerlingprofiel 

Een voorbeeld van het profiel van Antoinette om de scores te begrijpen en de samenhang tussen de scores.  

 

Op de twee graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden laat ze een lage Betrokkenheid (BT) zien en een 

bovengemiddeld Welbevinden (WB). Wanneer de Betrokkenheid kleiner is dan 50 wordt, na het aanklikken 

van de knop Opslaan, het aanvullingsblad Betrokkenheid getoond. De leerkracht gaf aan dat de stelling ‘De 

leerling heeft belangstelling voor het activiteitenaanbod. Tijdens het zelfstandig uitvoeren van activiteiten 

toont de leerling zich echter onzeker’ op het aanvullingsblad van toepassing was op Antoinette.  

 

Volgens de theorie van ZIEN! is er een belemmering in de leerontwikkeling door deze lage score op 

Betrokkenheid. Wat wil en kan de leerkracht ondernemen om dat weg te nemen of te compenseren? Dat 

staat te lezen in de handelingssuggesties van uitspraak 8 ‘competentiebeleving is laag, motivatie 

voldoende’.  

 

Op twee sociale vaardigheden, namelijk Sociale Flexibiliteit (SF) en Inlevingsvermogen (IL) scoort ze 

bovengemiddeld, met andere woorden, ze laat deze vaardigheden regelmatig zien. Drie vaardigheden, 

Sociaal Initiatief (SI), Sociale Autonomie (SA) en Impulsbeheersing (IB) scoren onder het gemiddelde. Ook 

hier bepaalt de leerkracht zelf of Antoinette extra ondersteuning nodig heeft!  

Daarbij zijn de handelingssuggesties bij de indicatie-uitspraken te gebruiken.  

 

 

Voorbeeld (2) van een leerlingprofiel 

Een voorbeeld van een leerling, Peter. Een voorbeeld om te blijven denken in zorgbehoeften en 

mogelijkheden. Om zo niet te vervallen in het denken in problemen. 
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Er zijn een aantal sociale vaardigheden volgens de leerkracht niet aanwezig. De leerkracht scoorde (na 

observatie) op alle vier de stellingen een score 1 of 2 (‘dit klopt niet’ of ‘dit klopt een beetje’) bij SI en SA. 

Op de graadmeter BT en WB is de hoogst mogelijke score zichtbaar.  

 

De vaardigheid IB laat Peter duidelijk zien. De vaardigheden SF en IL laat hij wisselend zien. Er zijn geen 

indicatie-uitspraken. Is er een zorgbehoefte voor deze leerling? Hij kan zich ontwikkelen. Peter vertoont 

weinig sociaal initiatief (SI) en weinig eigenheid (SA). De score op welbevinden toont dat hij goed in zijn 

vel zit. Ondersteuning in (vrije) sociale situaties zou niet nodig zijn, maar wel wenselijk. Het is de leerkracht 

die uiteindelijk vaststelt of Peter hulp nodig heeft. 

 

 

Voorbeeld (3) van een groepsprofiel 

Een voorbeeld om de afwegingen te benoemen voor ondersteuning op individueel, cluster-, en 

groepsniveau. 

 

 

Welke hulp moet op individueel niveau worden geboden?  

Marjet heeft indicatie-uitspraak 14: “Nadere diagnostiek is gewenst.” Als leerkracht ga je vooral 

ondersteuning bieden ten aanzien van SF en IB, vanwege bijzonderheden op het gebied van aandacht, 

concentratie en/of impulsbeheersing. 

 

Kan er een cluster worden gemaakt van Pieter, Sem en Lars? Bij alledrie wordt indicatie-uitspraak 11 

getoond. De leerkracht kan onderzoeken of er één aanpak is die bij die leerlingen past.  

 

Welke behoefte aan ondersteuning heeft de groep? 

Daar is veel over te zeggen. Als voorbeeld kijken we naar de score op Sociale autonomie en Sociaal initiatief. 

Om te begrijpen kan de leerkracht overwegen welke effecten deze scores hebben op het groepsproces, op 

het samenwerken en samen spelen, op het meedoen bij activiteiten. Welke ondersteuningsbehoefte is te 

formuleren voor deze groep? Wellicht helpt het de leerkracht ook om te kiezen voor de weergave 

‘Ruimtenemend-Ruimtegevend’. Dan is te zien dat er de meeste rode scores bij de ruimtenemende 

vaardigheden zijn. Door te klikken op het percentage (74%) in de kolom SA of SI, krijgt de leerkracht 

aanwijzingen om onderdelen uit een bestaande sova-methode te gebruiken om zo de SA of SI gunstig te 

beïnvloeden.  


