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Doelstelling

Je gebruikt als school ZIEN! voor het Waarnemen, Begrijpen en Wegen en voor suggesties met
betrekking tot de plannen. Voor het maken van plannen wil je graag de module leerlijnen gebruiken,
in plaats van (groeps)plannen of (groeps)notities via de groepskaart. De meerwaarde is dat je dan
- Werkt op dezelfde manier als de plannen gemaakt worden voor de andere vakken
- Je een plan maakt voor de hele groep, waarbij je tegelijk de mogelijkheid hebt om per leerling
de aanpak en/of evaluatie te beschrijven
- Je het plan op groepsniveau én op leerlingniveau (zonder informatie over andere leerlingen)
kunt opvragen/printen
Het advies is om in de leerlijnenpakket NIET alle doelen af te vinken die de leerling beheerst. Je
gebruikt het alleen om te plannen. En ook kies je alleen doelen uit de leerlijnen van de ZIEN!aspecten
die je in de fase Wegen hebt geselecteerd.
Dit betekent dat je op de groepskaart niet naar de percentages kijkt, omdat die geen betekenis
hebben. Het betekent ook dat je richting ouders en andere betrokkenen deze leerlijnen nooit opvraagt
bij het overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’.
Voor alle leerlingen zijn alle doelen ‘oranje’. Als leerkracht kijk je welke doelen passen bij de groep/de
leerling. Kijk tot en met welk niveau de leerling doelen beheerst. Zoek doelen die in de zone van
naaste ontwikkeling liggen.
In het ‘aanpak’ veld kunnen de kopjes geplakt worden zoals ze staan beschreven in het document
‘ZIEN! en SO/VSO – aandachtspunten’.
Als leerkracht kun je in het aanpakveld voor de hele groep én voor een individuele leerling zelf doelen
toevoegen door ze in te typen of te kopiëren/plakken.

Inhoud leerlijnenpakket

Per ZIEN!-dimensie zijn nu de doelen uit de CED-lijnen (ZML) die betrekking hebben op sociaalemotioneel functioneren opnieuw geordend. Voor elke ZIEN!-dimensie kun je inzien welke leerdoelen
hierbij horen. Per groep/niveau kun je zien welke doelen relevant zijn.
Voor het samenstellen van deze leerlijnen zijn de volgende CED-leerlijnen voor VSO (2012) gebruikt:
- Leren leren: Ervaringen delen;
- Leren taken uitvoeren: Opkomen voor jezelf;
- Leren functioneren in sociale situaties: Omgaan met gevoelens, omgaan met je
mogelijkheden/beperkingen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen, omgaan
met conflicten.
- de Plancius leerlijnen sociaal en emotioneel.
Sommige leerdoelen uit de CED-leerlijnen zijn opgenomen bij meerdere ZIEN!- dimensies/leerlijnen.
Het leerlijnenpakket bevat doelen van niveau Plancius 1 t/m 6, gevolgd door niveau 1 tot en met 16.

Stappenplan
Leerlijnenpakket overnemen:
1. Ga naar beheer > leerlijnenpakketten
2. Leerlijnenpakket overnemen > kies: ‘CED SEO ZML/VSO’ > haal de vinkjes bij ‘planning’ en
‘bronnen’ weg > klik op ‘overnemen’
3. Ga naar het scherm met de leerlijnenpakket van je eigen school > kies bij status de witregel,
zodat je óok de niet-actieve leerlijnenpakketten ziet
4. Activeer het leerlijnenpakket CED SEO ZML/VSO
Streefplanning instellen:
5. Klik op ‘bewerken’ achter het leerlijnenpakket
6. Ga naar de grijze regel ‘leerdoel’ (let op! Selecteer dus géen leergebied, leerlijn of
beheersingsniveau)
7. Zet een vinkje voor ‘naam’, zodat álle doelen van dit leerlijnenpakket geselecteerd worden
8. Scrol naar beneden en klik op ‘plannen’
9. Vink alle leerroutes binnen je school aan
10. Typ bij startDL: -19
11. Typ bij eindDL: 140
12. Klik op opslaan
Leerlijnenpakket koppelen aan alle leerlingen:
13. Klik in de bovenste roze regel op ‘leerling’
14. Klik op de eerste leerling > Begeleiding > Leerlijnen
15. Onderaan kun je klikken op ‘nieuw leerlijnenpakket koppelen’ > klik op het leerlijnenpakket
CED SEO ZML/VSO > vink het leergebied aan > Kies de leerroute achter ‘alle leergebieden
instellen op’ > Klik op ‘opslaan’
16. Klik rechts bovenaan op het pijltje naar rechts: je bent bij de volgende leerling.
17. Herhaal stap 15, enz. Tot alle leerlingen aan het leerlijnenpakket gekoppeld zijn.
N.B. er bestaat ook een leerlijn CED basis SEO indeling ZIEN!. Dit leerlijnenpakket bevat
niveau 1 tot en met 8 en is bedoeld voor leerlingen met een IQ boven de 70.
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