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Informatie vooraf
Technische vereisten
Zien! wordt via een internetbrowser gebruikt en wordt in ParnasSys aangeboden. Zien! en ParnasSys
zijn ‘webbased’ services die als SAAS (Software As A Service) worden aangeboden. Voordeel hiervan is
onder meer dat er weinig eisen worden gesteld aan de hardware en software van de gebruiker. De
eisen om (optimaal) gebruik te kunnen maken van de leerkrachtvragenlijst, zijn:
- Beschikbaarheid over internet (browser Chrome, Firefox, Safari of Internet Explorer). Beschik
je over een te oude versie van de browser, dan geeft de website een melding met daarbij een
link om een nieuwere versie van één van de vier browsers te installeren.
- Aanwezigheid van een geluidskaart (om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om de
stellingen voor te laten lezen).

Welke informatie is voorhanden om Zien! goed te kunnen gebruiken?
-

-

-

-

-

-

De (laatste versie van de) handleiding is te vinden in het hoofdscherm van het programma
Zien! onder de knop ‘Informatief’ en op de website van ParnasSys:
https://www.parnassys.nl/producten/modules/zien.
Met inhoudelijke vragen over Zien! kun je contact opnemen via het hoofdscherm van het
programma door te klikken op de knop ‘Contact’. Je stuurt dan een e-mail aan de helpdesk van
Zien! (zien@parnassys-academie.nl). Je kunt bijvoorbeeld profielen voorleggen waarbij je
vragen hebt over de interpretatie.
Via het kennisportaal (de knop met het vraagteken rechtsboven in ParnasSys) is het mogelijk
om veelgestelde vragen te lezen, achtergronddocumenten op te vragen of technische vragen
met betrekking tot Zien! te stellen. Ook het melden van problemen of fouten is via deze weg
mogelijk.
In het programma wordt soms extra informatie gegeven. Het komt in beeld als de muis op het
knopje met de ‘?’ wordt geplaatst.
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 https://www.parnassys.nl/producten/modules/zien
Het gebruik van Zien! wordt behandeld op de verplichte standaardbijeenkomst. De ParnasSys
Academie 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.
Voor meer informatie over mogelijke verdiepingsscholingen en implementatietrajecten zie
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen?product=zien!
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Inleiding
Voor je ligt de handleiding bij de leerkrachtvragenlijst van Zien!. 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.

Meerwaarde
Zien! helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te
brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van de Zien!-dimensies: betrokkenheid en welbevinden,
ruimtenemend gedrag (sociaal initiatief, sociale autonomie) en ruimtegevend gedrag (sociale
flexibiliteit, impulsbeheersing en inlevingsvermogen). Jouw observaties kunnen helpen om het gedrag
van de leerling te begrijpen. Beter gezegd: om achter het gedrag van een leerling de zorgbehoefte(n)
te zien. De doelen en suggesties in Zien! helpen je om een leerling of groep planmatig te ondersteunen.
Meer informatie over de (theoretische) achtergrond van Zien! is te vinden in het
verantwoordingsdocument, dat te vinden is onder downloads op de website
https://www.parnassys.nl/producten/modules/zien. Daar wordt ook het nieuws over de
ontwikkelingen rond Zien! vermeld.

Opbouw
In deel A wordt de technische kant van de leerkrachtvragenlijst besproken. Waar vind je de
leerkrachtlijsten en hoe vul je deze in? Er wordt uitgelegd hoe je de ingevulde vragenlijst kunt
opvragen, wijzigen en verwijderen. Aan het einde van deel A wordt uitgelegd hoe je de overzichten
kunt printen. Deel B gaat over het weergavescherm. Wanneer de vragenlijst is ingevuld, kun je deze
op verschillende manieren weergeven en vergelijken. In deel B worden verder de indicatie-uitspraken
toegelicht en wordt uitgelegd hoe je bij de handelingsdoelen en -suggesties komt. Tot slot worden er
aan het einde een aantal toelichtingen gegeven. Deze geven extra informatie over bepaalde
onderdelen uit Zien!. In Deel A en B wordt naar deze toelichtingen verwezen.
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Afnamemomenten
De Zien!-leerkrachtvragenlijst kan op elk moment van het jaar ingevuld worden. Er is geen beperking
in het aantal afnames per jaar. We adviseren een planmatige aanpak, die zou kunnen verlopen als
hieronder beschreven.
Herfstsignalering: rond de herfstvakantie
De Zien! leerkrachtvragenlijst wordt meestal voor de eerste keer in het schooljaar ingevuld
rond de herfstvakantie, wanneer het groepsvormingsproces heeft plaatsgevonden, en nadat
er is geobserveerd. Omdat het een meerwaarde is de resultaten van de Zien!leerkrachtvragenlijst te kunnen vergelijken met de resultaten van de Zien!
leerlingvragenlijsten, is het aan te raden ook Zien! Leerling 5-8 in deze periode in te laten
vullen. De resultaten worden nader bekeken en er wordt gekozen om al dan niet te handelen.
Voorjaarssignalering: na de voorjaarsvakantie
Wanneer je in het voorjaar de leerkrachtvragenlijst van Zien! nogmaals invult, blijf je alert als
leerkracht of het functioneren van kinderen optimaal blijft én je kunt effecten van interventies
bekijken. Je kunt deze informatie meenemen in de groepsbespreking naar aanleiding van de
toetsgegevens. Je kunt ervoor kiezen om in deze periode de leerkrachtvragenlijst alleen voor
de leerlingen in te vullen waarvoor je een plan had opgesteld of waar je op dat moment vragen
over hebt. Je kunt er ook voor kiezen om voor de hele groep alleen de graadmeters (stelling 18) nogmaals in te vullen. Natuurlijk is het ook mogelijk om voor de hele groep de vragenlijst in
zijn geheel nogmaals in te vullen.
Groep 1: afwijkend signaleringsmoment
Leerlingen die instromen in groep 1 zullen een langere periode nodig hebben om te wennen
op school. Het is raadzaam om voor deze leerlingen nadat zij minimaal 10 weken op school
zitten, Betrokkenheid en Welbevinden (stelling 1-8) in te vullen. Na een half jaar, bijvoorbeeld
na de voorjaarsvakantie, kan de volledige vragenlijst worden ingevuld.
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A. Technisch gebruik van Zien! Leerling
A.1. Invullen vragenlijst
Log in op de reguliere aanmeldpagina: https://www.parnassys.net/
1.

Klik in Mijn ParnasSys op het tabblad ‘Groep’.

2. Klik de juiste groep aan.

3. Klik op het tabblad Zien!.

4. Het hoofdscherm van Zien! verschijnt (zie Toelichting 1 voor meer informatie over wat je
kunt vinden op dit scherm).
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5. Klik op Signalering op het hoofdscherm

Je kunt er nu voor kiezen om Zien! per leerling of per stelling in te vullen.
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).
Datumkeuze twee vragenlijsten
Er kunnen geen twee vragenlijst voor dezelfde leerling/groep ingevuld op dezelfde
datum! Wanneer je (bijvoorbeeld als duoleerkrachten) 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! Let op, de laatst ingevulde
gegevens zijn te zien in de groepskaart van ParnasSys.
6. Druk op ‘volgende’. Je ziet nu de eerste stelling. Klik hier de antwoordmogelijkheid aan die je
het meest op de leerling van toepassing vindt:
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Dit klopt niet – dit klopt een beetje – dit klopt redelijk – dit klopt helemaal.
Ga met de muis op de ‘i’ staan boven één van de vier antwoordmogelijkheden. Je krijgt dan
een toelichting op deze antwoordmogelijkheid.

Wanneer je de vragenlijst per leerling invult, kun je op deze zelfde manier een toelichting
opvragen voor elke stelling. Dit doe je door op de ‘i’ achter de stelling te gaan staan met de
cursor.
Onderaan je scherm zie je de knop
. Alle vragen worden dan
beantwoord met ‘Dit klopt redelijk’. We adviseren om deze knop niet te gebruiken, omdat er
dan een minder gedifferentieerd beeld ontstaat van de leerling.
7. Klik op ‘volgende’ wanneer je naar de volgende stelling wilt. Je kunt de vragenlijst altijd
tussentijds opslaan door op ‘opslaan’ te klikken.
Wanneer je de vragenlijst per leerling invult, ga je naar de volgende leerling als je op volgende
klikt.
8. Wanneer je alle stellingen hebt ingevuld, druk je op ‘opslaan’. Het kan zijn dat je nu nog een
aantal aanvullingsbladen te zien krijgt. (Zie Toelichting 2 voor meer informatie over
aanvullingsbladen.) Er verschijnen (maximaal drie) tabbladen per leerling. Klik per tabblad de
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!
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Alternatieve route (bijvoorbeeld voor combigroepen 4-5)
In plaats van op het tabblad Zien! te klikken, kun je ook op het tabblad Begeleiding klikken en kies je
vervolgens voor ‘Observatielijsten’.

Links onderin het tabblad klik je op ‘invoeren nieuwe observatielijst'.

Je krijgt een aantal opties te zien. Je kiest voor Zien! leerjaar 5-8 of Zien! leerjaar 1-4.

Deze manier van werken is handig wanneer je bijvoorbeeld een groep hebt op het grensgebied
leerjaar 4/5. Wanneer je via het tabblad Zien! - via signalering - naar de vragenlijst zou gaan, wordt
automatisch één van beide vragenlijsten geopend. Door te kiezen voor deze alternatieve route, kun
je ervoor kiezen om voor beide groepen de geschikte vragenlijst en de bijbehorende normering te
gebruiken.
Invullen op leerlingniveau
Wanneer je er voor kiest om de vragenlijst nogmaals in te vullen voor een enkele leerling
(bijvoorbeeld nadat deze leerling extra begeleiding heeft gekregen op sociaal-emotioneel gebied),
kun je ook via een individuele leerling naar het tabblad Zien!. Let er wel op dat individuele resultaten
nooit terug te vinden zijn in een groepsprofiel.
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A.2. De ingevulde vragenlijst opvragen
Log in op de reguliere aanmeldpagina: https://www.parnassys.net
Je kunt de resultaten zowel per groep als per leerling bekijken.
Groepsprofiel
1. Klik op het tabblad ‘Groep’.
2. Kies je groep.
3. Klik op het tabblad ‘Zien!’ en kies ‘Indicatie-uitspraak’.

4. Kies de lijst die je wilt bekijken.

5. Je ziet per leerling de scores op de categorieën van de betreffende vragenlijst. Ga met de muis op
één van de afkortingen staan om te zien om welke categorie het gaat.

Voor meer informatie over de categorieën verwijzen we je naar Toelichting 3 van deze handleiding.
Leerlingprofiel
1. Ga naar de leerling. Dat kan via het tabblad ‘Leerling’ of door de leerling aan te klikken op het
tabblad ‘Overzicht’ van de de groep.
2. Klik op het tabblad ‘Begeleiding’ en vervolgens op ‘Observatielijsten’.
3. Klik de vragenlijst die je wilt inzien aan.
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4. Bekijk je de resultaten van één leerling, dan kun je ook de ingevulde antwoorden per stelling
bekijken. Ga daarvoor naar het tabblad ‘Stellingen’.

A.3. Wijzigen van lijsten
Verder gaan met invullen per stelling
Je kunt altijd tussentijds opslaan. Maar let op: om verder te gaan met invullen, klik je dan niet op de
knop Signaleren, maar op de knop Indicatie-uitspraak in het hoofdscherm van Zien!. De resultaten
komen anders in verschillende overzichten te staan.

(Deels) ingevulde observatielijsten zijn ook terug te vinden onder Begeleiding > observatielijsten.
Je ziet het overzicht met gevonden observatielijsten. Klik op de datum die van toepassing is. Je komt
dan weer in het groepsoverzicht.
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Klik in het groepsoverzicht op het tabblad ‘Antwoorden per stelling’. Klik op het potlood achter de
stelling waarmee je verder wilt gaan. Je kunt nu verder gaan met invullen.

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. Dit tabblad staat standaard open als je naar dit scherm gaat.

Klik 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 door op het
potloodje achter het profiel te klikken.

Je kunt na het invullen klikken op ‘Opslaan’, maar je kunt ook klikken op ‘Volgende’ om de lijst van de
volgende leerling in te vullen of te wijzigen.
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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. Heb je de stellingen zo gewijzigd dat een doorvraagblad niet meer of nu wel van
toepassing is, dan verdwijnt of verschijnt deze vanzelf.
A.4. Verwijderen van lijsten
Verwijderen van een lijst voor de hele groep
1. Ga naar je groep.
2. Klik op het tabblad ‘Begeleiding’ en vervolgens op ‘Observatielijsten’.
3. Klik op de vragenlijst die je wilt verwijderen.
4. Klik op de knop ‘Verwijderen’ onderaan het groepsoverzicht.

Vragenlijst van een leerling verwijderen
Je kunt ook de vragenlijst van een enkele leerling verwijderen. Is de vragenlijst door de hele groep
ingevuld, dan verdwijnt deze leerling uit het groepsprofiel en is deze daar ook niet meer terug te
plaatsen.
1. Ga naar de leerling. Dat kan via het tabblad ‘Leerling’ of door de leerling aan te klikken in het
overzicht van de groep.
2. Klik op het tabblad ‘Begeleiding’ en vervolgens op ‘Observatielijsten’.
3. Klik de vragenlijst die je wilt verwijderen aan.

4. Klik onderaan op de knop ‘Verwijderen’.
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A.5. Overzichten printen
Je kunt verschillende soorten overzichten afdrukken: een overzicht van de resultaten van de ingevulde
leerkrachtvragenlijst op groepsniveau en op leerlingniveau (scores per categorie of per stelling).
1. Klik op het tabblad ‘Overzichten’.

2. Klik vervolgens op ‘Leerlingvolgsysteem’ en kies daarna voor ‘Begeleiding’. Er verschijnt een lijst
met overzichten. Maak een keuze voor ‘Zien Observatielijst leerling’, ‘Zien Observatielijst groep’
of ‘Zien Ouderrapportage’.
Het overzicht per leerling is in twee formaten beschikbaar: als PDF of in Excel. Het overzicht per
groep is alleen in PDF beschikbaar. Klik het gewenste formaat aan.
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Groepsoverzicht
1. Klik op ‘Zien Observatielijst groep’. Selecteer de naam van de groep(en). Gebruik eventueel de
selectie-opties om groep(en) te kunnen selecteren. Klik daarna op ‘Volgende’.

2. Selecteer achter ‘Vragenlijsten Zien’ vervolgens de vragenlijst die je wilt printen. Je kunt één of
meerdere vragenlijsten selecteren. Aan de datum achter de vragenlijst kun je zien om welke
vragenlijst het gaat.

3. Ten slotte klik je op ‘Bevestigen’. Het overzicht wordt dan opgevraagd. Zodra dit is afgerond, kun
je het aanklikken onder ‘Afgeronde overzichten’. Het overzicht verschijnt dan in PDF.
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Overzichtsweergave Zien! observatielijst groep
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Leerlingoverzicht
1. Klik op ‘Zien Observatielijst leerling’. Selecteer de naam van de leerling(en). Gebruik eventueel de
selectie-opties. Klik daarna op ‘Volgende’.

2. Selecteer achter ‘Observatielijst Zien’ vervolgens ‘Zien! Leerjaar 1-4’ of ‘Zien! Leerjaar 5-8’.

3.

Kies bij ‘Variant(en)’ of je het overzicht per categorie (percentielscores voor elke categorie) of per
stelling (ingevulde antwoorden per stelling) op wilt vragen. Je kunt ze ook beide tegelijk opvragen.

4. Ten slotte klik je op ‘Bevestigen’. Het overzicht wordt dan opgevraagd. Zodra dit is afgerond, kun
je het aanklikken onder ‘Afgeronde overzichten’ en dan verschijnt het overzicht in het door jouw
gewenste formaat (PDF of Excel).
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Per stelling

Per categorie
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Ouderrapportage
1. Klik op ‘Zien Ouderrapportage’. Selecteer de naam van de leerling(en). Gebruik eventueel
de selectie-opties. Klik daarna op ‘Volgende’.
2. Kies de juiste vragenlijst en klik op ‘Bevestigen’. Het overzicht wordt dan opgevraagd.
Zodra dit is afgerond, kun je het aanklikken onder ‘Afgeronde overzichten’ en verschijnt
het overzicht in het door jouw gewenste formaat (PDF of Excel).
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B. Profielen lezen, wegen en handelen
B.1. Weergavescherm
Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, kun je hem opvragen onder het kopje Indicatie-uitspraak op
het hoofdscherm.

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

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

Het weergavescherm kun je in drie verschillende weergaves openen. Klik op ‘Weergave’ om te kiezen
voor een andere weergave. Naast de standaardweergave kun je ervoor kiezen om de vaardigheden te
groeperen op ruimtegevende en ruimtenemende vaardigheden, of op de balansen egocontrole,
egoveerkracht en empathie.

Vergelijken van vragenlijsten
Standaard wordt in het weergavescherm de ingevulde vragenlijst getoond die je hebt aangeklikt. Je
kunt de resultaten van verschillende vragenlijsten naast elkaar plaatsen. Zo kun je bij de analyse van
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de gegevens de vragenlijsten van verschillende leerkrachten met elkaar vergelijken, of de
leerkrachtvragenlijst vergelijken met de leerlingvragenlijst.
1. Klik op het pijltje onder 'Vergelijken met'.

2. Kies de vragenlijst van Zien! die je ernaast wil zetten.
In het uitrolmenu zijn alle Zien!-vragenlijsten te zien die dit cursusjaar zijn ingevuld.

In het vergelijkend overzicht dat je te zien krijgt, worden indicatie-uitspraken niet weergegeven in
verband met de breedte van het scherm. Wanneer een leerling (nog) niet voor beide vragenlijsten
scores heeft, verschijnt er een grijze regel.

B.2. Indicatie-uitspraken
Rechts naast het leerlingprofiel zie je een scherm met indicatie-uitspraken.

Wanneer een uitspraak van toepassing is op een leerling, zal er een roze hokje verschijnen. De
indicatie-uitspraken hebben een nummer (1 t/m 18).
-

De A-uitspraken (6 t/m 12) gaan over de graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid en
komen voort uit het invullen van de aanvullingsbladen.
De B-uitspraken (1 t/m 5) gaan over de sociale vaardigheden.
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-

De C-uitspraken (13 t/m 18) gaan over overige problematieken. Regelmatig wordt
verwezen naar externe hulp.

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. Voor meer informatie over de indicatie-uitspraken verwijzen we naar Toelichting 4.

B.3. Handelingsdoelen en -suggesties
Er zijn verschillende manieren om bij de handelingsdoelen en -suggesties te komen:
- Door te klikken op een indicatie-uitspraak, rechts van het groepsprofiel (Zie de uitleg
hierboven).
- Via het hoofdscherm, en dan de knop ‘Handelen’.

-

Onder het hoofdscherm bij de knop ‘Informatief’ staan alle de doelen en suggesties
onder het kopje Handelingssuggesties leerjaar 1-8 leerling/groep.
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-

Via het weergavescherm. In het groepsprofiel zie je bovenaan de groepspercentages voor
de verschillende dimensies. Hier kun je op klikken.

Je komt vervolgens in een scherm waarin je rechts kunt kiezen voor ‘handelingsdoelen’.

Wanneer je hier op klikt, kom je bij de leerdoelen en de suggesties. Je kunt ervoor kiezen om deze
suggesties te openen (toelichting downloaden) of om direct een groepsplan op te stellen.
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Een voorbeeld van een handelingssuggestie
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Toelichting 1 – Het hoofdscherm

-

Signalering: nieuwe vragenlijst invullen.

-

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

-

Handelen: database met handelingsdoelen en -suggesties voor leerkrachten.

-

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 de ParnasSys Academie
(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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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 percentielscore op
Betrokkenheid die kleiner is dan 50 (oranje of rood).
- Het aanvullingsblad over Welbevinden verschijnt naar aanleiding van een percentielscore op
Welbevinden die kleiner is dan 50 (oranje of rood).
- Het aanvullingsblad over overige problematieken verschijnt naar aanleiding van een
percentielscore 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
uitspraak 6 - "De leerling heeft behoefte aan meer
het activiteitenaanbod en neemt het spel of
uitdaging (A)"
werk serieus. De leerling is doorgaans wel
gemotiveerd om de activiteiten uit te voeren.
U merkt: de leerling kan op zich voldoende
uitspraak 7 - "Er is sprake van een
meekomen. Toch is de leerling moeilijk te
motivatieprobleem (A)"
motiveren.
De leerling heeft belangstelling voor het
uitspraak 8 "Competentiebeleving is laag,
activiteitenaanbod. Tijdens het zelfstandig
motivatie voldoende (A)"
uitvoeren van activiteiten toont de leerling zich
echter onzeker.
De leerling toont over het algemeen
uitspraak 9 "Competentiebeleving is laag,
onvoldoende belangstelling voor het
motivatie ook (A)"
activiteitenaanbod. Tijdens het zelfstandig
uitvoeren van activiteiten toont de leerling zich
bovendien onzeker.
Geen van bovenstaande typeringen is van
toepassing op de leerling.
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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
uitspraak 10 - "De leerling ervaart belemmeringen
worden beïnvloed door omgevingsfactoren:
als gevolg van omgevingsfactoren (A)"
relatie met de leerkracht, moeilijke
thuissituatie, tijdelijke factoren als ziekte,
traumatische ervaring, enzovoort.
De leerling lijkt voldoende zelfvertrouwen te
uitspraak 11- "De leerling heeft weinig
hebben. De leerling reageert echter gevoelig op vertrouwen in de ander (A)"
kritiek, bijv. door zich terug te trekken, door te
zwijgen of door een onverschillige, brutale of
clowneske houding.
De leerling is gevoelig voor kritiek, wordt niet
uitspraak 12 - "De leerling heeft weinig
graag op zijn fouten gewezen. De leerling raakt vertrouwen in zichzelf en/of de ander (A)"
snel ontmoedigd en toont zich zelden tevreden
of blij over wat het gedaan heeft.
(Soms: u merkt problemen op het gebied van de
aandachtsconcentratie.)
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
Stellingen
Indicatie–uitspraak die wordt aangeboden
naar aanleiding van een keuze.
Een groot deel van de dag is geen sprake van
13. Nadere diagnostiek is gewenst. Ga na of hier
interesse of plezier in vrijwel alle activiteiten.
sprake is van psychische problematiek en/of
De leerling lijkt weinig energie te hebben.
een belaste thuissituatie.
Reageert snel en fel op gebeurtenissen, is
14. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening)
impulsief, snel afgeleid, soms ook hyperactief.
is gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral
Doorslaand gedrag als de situatie anders wordt, ondersteuning bieden t.a.v. SF en IB, vanwege
door bijvoorbeeld andere eisen. Moeite met het bijzonderheden op het gebied van aandacht,
opvolgen van instructies. Werkt wisselvallig.
concentratie en/of Impulsbeheersing.
Vermijdt vaak (schoolse) taken die inspanning
vereisen. Moeite met aanpassen. Lijkt niet te
leren van fouten.
Kan geen of weinig rekening houden met
15. Nadere diagnostiek (externe hulpverlening)
anderen. Tekortkomingen in communicatief
is gewenst. Daarnaast als leerkracht vooral
gedrag. Kan beperkte, herhalende en
ondersteuning bieden t.a.v. IL en SF, vanwege
stereotiepe activiteiten, interesses en gedrag
bijzonderheden op het gebied van (o.a.)
vertonen. Afwijkende emoties. Kan angstig of
communicatie, Inlevingsvermogen en het
boos reageren als de situatie anders wordt.
omgaan met emoties.
Geen van bovenstaande typeringen is van
toepassing op de leerling.

Handleiding Zien! – dec 2019

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

27

© ParnasSys Academie

Toelichting 3 –
groepspercentages

Categorieën,

scores,

percentielen

en

Categorieën
Op het overzicht staat een uitslag per categorie. Voor het juiste begrip van de categorieën en de
samenhang tussen de begrippen verwijzen we naar de theoretische verantwoording.
De categorieën die behoren bij de leerkrachtvragenlijst:
- Welbevinden is het zich goed voelen in de klas zowel op relationeel gebied bij de leerkracht
als op schools gebied.
- Betrokkenheid is een houding of toestand die verbondenheid uitdrukt met een activiteit of
taak waarmee het kind bezig is.
-

-

Ruimte geven is gedrag waarbij een kind geen uiting geeft aan interne impulsen (als gevolg
van een interne of externe prikkel) en waarbij het kind het eigen gedrag aanpast aan (de
wensen van) anderen.
o Sociale flexibiliteit is de vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen op
veranderende omstandigheden en situaties in het sociale verkeer.
o Impulsbeheersing is de vaardigheid om in sociaal verband het eigen gedrag te
reguleren door het onderdrukken van impulsen.
o Inlevingsvermogen is de vaardigheid het eigen gedrag af te stemmen op de gedachten
en gevoelens van een ander.
Ruimte nemen is gedrag waarbij een kind uiting geeft aan interne impulsen (als gevolg van
een interne of externe prikkel) en waarbij het kind het eigen gedrag niet aanpast aan (de
wensen van) anderen.
o Sociaal initiatief is de vaardigheid om in sociale situaties contact te zoeken en te
maken, zowel non-verbaal als verbaal.
o Sociale autonomie is de vaardigheid de eigen mening en behoeften tot uitdrukking te
brengen en hieraan trouw te blijven.
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De vijf sociale dimensies staan gegroepeerd in ruimtenemende en ruimtegevende vaardigheden. Deze
vijf vaardigheden zijn nodig om ‘ontwikkeltaken’ op te lossen. Voor elke ontwikkeltaak, vijf
vaardigheden om het pro-sociaal op te lossen, schematisch weergegeven in Tabel 1. Kinderen hebben
ze nodig voor nu en later, in hun contact met leeftijdsgenoten, maar ook met anderen. Binnen het
sociaal-emotioneel functioneren zijn er een aantal ontwikkelingsopgaven die het kind dient op te
lossen in zijn leven. Op de basisschool (van 4 tot en met 12 jaar) is dit het omgaan met leeftijdsgenoten,
wat opgesplitst kan worden in vijf ontwikkeltaken:
1. Sluiten en onderhouden van vriendschappen;
2. Samenwerken en samenspelen;
3. Hanteren van ruzies en conflicten;
4. Aansluiting zoeken en houden bij een groep;
5. Een ander helpen.

Egoveerkracht

Egocontrole

Inlevingsvermogen

Impuls-beheersing

Sociaal initiatief

Sociale flexibiliteit

Sociale Autonomie

Tabel 1. Matrix van ontwikkeltaken met de Zien! dimensies (of vaardigheden)

Empathie

Sluiten en onderhouden van vriendschap
Hanteren van ruzies / conflicten
Een ander helpen
Kunnen samenwerken en samen spelen
Aansluiting zoeken en houden bij de groep
Het empathisch vermogen, egoveerkracht en egocontrole zijn drie in de literatuur
onderscheiden emotionele reacties op anderen. Het zijn belangrijke, fundamentele
ontwikkelingsdimensies die samen 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. Deze emotionele reacties hebben de
basis gevormd voor de vijf sociale vaardigheden die binnen Zien! onderscheiden worden. De
theoretische constructie die ontstaat door de drie emotionele reacties te combineren met de 5
vaardigheden van Zien! geven we weer in Tabel 1. Wil er sprake zijn van optimaal
functioneren, dan laat een kind de genoemde vaardigheden uit íedere cel van Tabel 2 zien, in
zowel uitnodigende als niet-uitnodigende situaties.
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Tabel 2. Continuüm van egoveerkracht, egocontrole en empathie
Ruimtenemend Ruimtegevend
gedrag
gedrag
Egoveerkracht Sociale
Sociale flexibiliteit Ruimte nemen en geven met
autonomie
betrekking tot behoeften.
Egocontrole
Sociaal initiatief Impulsbeheersing Ruimte geven en nemen met
betrekking tot impulsen.
Empathie
Inlevingsvermogen

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

Percentielen
Het resultaat wordt weergegeven in percentielen. De percentielen en de kleuren drukken uit hoe het
resultaat van een leerling zich verhoudt tot de normgroep. De verschillende kleuren geven de indeling
in kwartielen aan:
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)

Met het gebruik van de kleuren wordt geen waardeoordeel uitgedrukt.
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Groepspercentages
Bovenaan een groepsprofiel of groepsoverzicht zie je percentages staan. Deze percentages geven het
groepsmiddelde weer op basis van de ruwe scores. Dus niet op de (genormeerde) percentielscores.
Het groepspercentage wordt per categorie als volgt
berekend:
Een voorbeeld:
Alle 25 leerlingen hebben op de
Behaalde scores op stellingen van alle leerlingen / (Max.
categorie Relatie andere kinderen
haalbare score x aantal leerlingen)
(4 stellingen) overal een 3
gescoord.
x 100%
(4 x 3 x 25 = 300) /
Omdat dit geen genormeerde score is, heeft een percentage
(4 x 4 x 25 = 400)
niet altijd dezelfde waarde. Het kan daarom zijn dat bij een
categorie met een strenge normering de leerlingen veel
X 100 % = 75%
oranje en rood scoren, maar het percentage nog 80% is.
Terwijl bij een andere categorie die een minder strenge
normering heeft het percentage 80% is als er veel groene en blauwe scores zijn.
Onderstaande tabel geeft richting aan hoe je gemiddeldes kunt zien. Hierin is terug te vinden welk
gemiddelde hoort bij een leerlingpercentiel van 50%.
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Toelichting 4 – Indicatie-uitspraken
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.
B-uitspraken:
(sociale Vaardigheden)

A-uitspraken:
Betrokkenheid
en Welbevinden

C-uitspraken:
Overige
problematieken

Deze indicatie-uitspraken worden onderverdeeld in drie soorten, namelijk A-, B- en 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 indicatie-uitspraken, wat ga ik nu doen?
Bij de B-uitspraken.
We bieden per Zien!-dimensie handelingssuggesties per ontwikkeltaak. Je kunt die beschouwen als
levensbelangrijke sociale thema’s waar steeds vijf sociale vaardigheden, de sociale Zien! dimensies,
voor nodig zijn om de ontwikkeltaak pro-sociaal uit te kunnen voeren. Binnen welke ontwikkeltaak,
welk thema, wil je de sociale vaardigheid vooral oefenen?
Zien!-vaardigheden →
Ontwikkeltaken:
Aansluiting vinden en behouden
bij een groep
Samenwerken en
samen spelen
Een ander helpen

Egocontrole
Sociaal
Initiatief

Impuls
beheersing

Egoveerkracht
Sociale
autonomie

Sociale
Flexibiliteit

Empathie
Inlevings
vermogen

Hanteren van ruzies
en conflicten
Sluiten en onderhouden
van vriendschap

In de handelingssuggesties vind je doelen voor leerlingen. De doelen in de handelingssuggesties zijn
uitgewerkt in ontwikkelingsfasen: < 4 / 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12 jaar.

Handleiding Zien! – dec 2019

33

© ParnasSys Academie

De ’00 – documenten’ gaan over de vijf ontwikkeltaken. In deze leeftijdsfase hebben leerlingen deze
ontwikkeltaken goed uit te voeren. Er is tevens een document met een overzicht van doelen en
ontwikkelfasen.

Bij de A-uitspraken.
Met welke handelingssuggestie kun je Betrokkenheid of Welbevinden positief beïnvloeden? We
bieden handelingssuggesties die gaan over het (beter) vervullen van de psychologische basisbehoefte
van de leerling. Dat is uitgewerkt in suggesties over Autonomie, Competentie en Relatie, een goede
relatie met de leerkracht en goede relaties met andere leerlingen.
Autonomie

Competentie

Relatie leerkracht

Relatie leerlingen

Betrokkenheid
Welbevinden

De doelen in de handelingssuggesties zijn gekoppeld aan ontwikkelleeftijden van de leerlingen,
verdeeld in doelen voor alle leeftijden, vanaf onderbouw basisschool en vanaf middenbouw
basisschool.
De “00 documenten” gaan over de psychologische basisbehoeften. Er is ook een document met een
overzicht van de leerlingdoelen.
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Pedagogische interventies
In de handelingssuggesties bieden we ook steeds een of meerdere pedagogische interventies aan van
Patterson:
- Leiding geven en grenzen stellen
- Monitoring – balanceren tussen ruimtenemen en ruimtegeven
- Positieve betrokkenheid tonen
- Positieve bekrachtiging geven
- Leren problemen oplossen

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.
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.
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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
<50
<50

<50
<50
<50
<50
<50

<50
<50

SI
<50

≥50
≥25
<50

SF

SA

<50

≥50
<50
≥50

≥25

IB
≥50

IL

<50
<50

≥25
<50
<50
<50

<50
<50

<50

Indicatie uitspraak
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
13-18. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad overige problematieken
13-18. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad overige problematieken
6-9. Uitspraken n.a.v. aanvullingsblad Betrokkenheid
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,
Van toepassing indien:
B of C
(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

2.

Zorgbehoefte op gebied van
Sociale Flexibiliteit.

B

3.

Zorgbehoefte op gebied van
Sociale Autonomie.
Zorgbehoefte op gebied van
Impulsbeheersing.

B

5.

Zorgbehoefte op gebied van
Inlevingsvermogen.

B

6.

De leerling heeft behoefte
aan meer uitdaging.

A

7.

Er is sprake van een
motivatieprobleem.

A

8.

Competentiebeleving is
laag, motivatie voldoende.

A

9.

Competentiebeleving is
laag, motivatie ook.

A

4.

B

10. De leerling ervaart
belemmeringen als gevolg
van omgevingsfactoren.

A

11. De leerling heeft weinig
vertrouwen in de ander.

A

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

A

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

C
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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)
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)
BT is kleiner dan 50 (rood of oranje)
SA is kleiner dan 50 (rood of oranje)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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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

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

18

C

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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+ 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)
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’)
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’)
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’)
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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 uitspraken 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?
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.
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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.

Een aantal sociale vaardigheden zijn niet geregeld of vaak te zien. 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 in verschillende, lastige situaties. De vaardigheden SF en IL laat hij wisselend zien.
Wanneer we het weergavescherm gebruiken en kiezen om de vaardigheden te groeperen op
ruimtegevende en ruimtenemende vaardigheden, of op de balansen egocontrole, egoveerkracht en
empathie geeft ons dat inzicht in het profiel van Peter.

Peter toont nauwelijks ruimtenemend gedrag, SI en SA is laag. Daartegenover staan de hogere scores
van ruimtegevend gedrag, SF, IB en IL. Er is een duidelijke onbalans op egocontrole, en ook op
egoveerkracht.
Er zijn geen indicatie-uitspraken verschenen. Is er een zorgbehoefte voor deze leerling? Welbevinden
en Betrokkenheid zijn hoog. De score op welbevinden toont dat hij goed in zijn vel zit. Daardoor stellen
we dat de randvoorwaarden om te leren en te ontwikkelen aanwezig zijn. Peter kan zich ontwikkelen.
Het is de leerkracht die uiteindelijk vaststelt of Peter hulp nodig heeft.
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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?
Charissa 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 Roy, Brigit en Esmeralda? 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 zo de SA of SI gunstig te beïnvloeden. Naast de
handelingssuggesties zijn dat ook verwijzingen naar lessen uit bestaande sova-methoden.
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