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Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van 

digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het gebruik en 

levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodi 
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1 Wat is Zien!? 
 
Zien! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. De ZIEN!- 
leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen 
en handelingssuggesties. Als aanvulling kunnen ook leerlingen een tweetal 
vragenlijsten invullen, die dezelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de 
leerkracht geholpen in het nadenken over een eventuele aanpak voor een groep of 
leerling. Met ZIEN! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen 
worden, van signalering tot handelen.  
 
1.1 Webbased  
Zien! werkt als een geïntegreerde applicatie binnen het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. Alle schoolse gegevens van de leerling zijn daarmee binnen hetzelfde 
systeem beschikbaar. Maakt een school geen gebruik van ParnasSys, dan kan ZIEN! 
ook als zelfstandige webapplicatie gebruikt worden.  
 
1.2 Sociaal-emotioneel functioneren bevorderen  
Met Zien! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel 
functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch op de kaart. Zien! 
kunt je preventief gebruiken als u het gebruikt als bronnenboek om de sociale 
vaardigheden toe oefenen. Maar je kunt het ook curatief gebruiken. Na observatie en 
het invullen van de lijsten geeft het inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op 
het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het 
gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling 
aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan 
de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin 
geeft Zien! inzicht. Zo wordt de sociaalemotionele ontwikkeling bevorderd. Dat is 
immers wat de leerkracht wil! De leerlingvragenlijsten zijn een aanvulling om het 
gedrag van een leerling in kaart te kunnen brengen. Voor groep 5-8 zijn deze 
leerlingvragenlijsten digitaal beschikbaar, voor groep 1-4 in de vorm van een 
leerlinginterview of op papier. 

 

2 Hoe werkt Zien!? 
 

Zien! wil een belangrijke rol vervullen binnen de 1-zorgroute in het kader van 
passend onderwijs. Zien! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van 
handelingsgericht werken cyclisch worden doorlopen. Zien! biedt zicht op zowel de 
sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de 
mogelijke ondersteuningsbehoeften, zodat er goede interventies gekozen en 
eventueel een goed hulpplan gemaakt kan worden. Door op deze manier de 
leerlingzorg in te richten, draagt het team bij aan handelingsgericht werken. 
Bovendien wordt in Zien! aangegeven wanneer externe hulp (diagnostiek en/of 
behandeling) nodig lijkt. 
 



 

 

2.1 Groeps- en leerlingniveau 
Door te werken met ZIEN!, kun je als leerkracht tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoefte(n) van zowel de groep als de leerling. Welke stappen 
doorloopt de leerkracht daarvoor?  
 
2.1.1 Vragenlijsten  
Na een periode van nauwkeurig waarnemen op basis van de 7 dimensies van Zien!, 
vult de leerkracht voor alle leerlingen de vragenlijst in. Invullen kan zowel per 
leerling als per stelling. Het invullen kun je in één keer afronden, maar ook in 
gedeelten doen. Bijvoorbeeld door telkens een week één of meerdere dimensies te 
observeren en vervolgens de bijbehorende stellingen in te vullen. Indien van 
toepassing volgt na het invullen een scherm met één of meerdere aanvullingsbladen. 
Het is ook mogelijk Zien! slechts voor één of voor enkele leerlingen in te vullen.  
 
Ten minste één maal per jaar vullen de leerlingen van (groep 5-8) de digitale 
vragenlijsten in over het leer- en leefklimaat en pesten (= monitor sociale veiligheid) 
en de sociale vaardigheden. Bij de leerlingen in de onderbouw kunt u een 
(groeps)interview afnemen. Ook ouders kunnen de oudervragenlijst invullen. Dat 
levert een welkome aanvulling op voor het gesprek met de leerkracht.  
 
2.1.2 Profiel en indicatie-uitspraken  
Zien! genereert een groepsprofiel en/of een leerlingprofiel. Indien van toepassing 
verschijnen bij dit profiel ook een of meer indicatie-uitspraken per leerling. Die 
kunnen gaan over sociale competenties die aandacht vragen, over de redenen voor 
een laag welbevinden of te geringe betrokkenheid.  
 
2.1.3 Selectie uitspraak – groep of individueel?  
Als leerkracht ga je de profielen vervolgens lezen en interpreteren, daarbij geholpen 
door de indicatieuitspraken. Heb je de leerlingen ook de leerlingvragenlijst in laten 
vullen, dan is het waardevol ook deze resultaten mee te nemen in je analyse. Indien 
mogelijk probeer je bij de aanpak de hele groep te betrekken. 

• Groep. De leerkracht bepaalt of het zinvol is op groepsniveau aan de slag te 
gaan met betrokkenheid/welbevinden en/of de vaardigheden. Indien nodig 
maakt de leerkracht een plan voor de hele groep, op basis van 
handelingssuggesties of verwijzingen naar lessen uit een SOVA-methode. 

• Clustergroepje. Wanneer een doel niet voor een deel van de klas van 
toepassing is, overweegt de leerkracht interventies op groepsniveau of voor 
een clustergroepje.  

• Individueel. Alleen als het echt niet anders kan, maakt de leerkracht een 
individueel handelingsplan, eventueel in samenspraak met de leerling zelf aan 
de hand van bijvoorbeeld de score op de leerlingvragenlijst.  

 
2.1.4 Selectie doel en aanpak  
Heb je nagedacht over aan welke vaardigheden of indicatie-uitspraken je wilt 
werken, dan klik je door naar handelingssuggesties. Doe je dit op groepsniveau, dan 
verwijzen we je voor de sociale vaardigheden naar SOVA-methoden. Voor 



 

 

Betrokkenheid en Welbevinden op groepsniveau, en voor alle indicatie-uitspraken, 
zijn er handelingsdoelen beschikbaar met suggesties voor aanpak. Kies één van de 
handelingsdoelen en evt. één of meerdere aanpakken om je plan op te baseren. Is je 
planperiode afgelopen? Dan kun je Zien! voor (een selectie van) de leerlingen 
opnieuw invullen, of de leerlingvragenlijst nogmaals in laten vullen. Zo kun je 
beoordelen of je aanpak effect heeft gehad.  
 
2.1.5 Evalueren  
Wil je meer weten over hoe Zien! werkt? Bekijk dan eens de handleiding, of bezoek 
één van de gratis productvoorstellingen.  
 
Normering 
Zowel de leerkrachtvragenlijst als de leerlingvragenlijsten groep 5-8 werken met een 
normering in percentielen. Ook de leerlingvragenlijst groep 5-8 werkt met 
percentielen, net als de leerkrachtvragenlijst. Op basis van een groot aantal 
ingevulde vragenlijsten is een normering vastgesteld. Afzonderlijk voor jongens en 
meisjes is bepaald welke scores horen bij de volgende vier categorieën: 

• de 25% hoogst scorende leerlingen (blauw) 
• de 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen (groen) 
• de 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen (oranje) 
• de 25% laagst scorende leerlingen (rood)  

Deze kleuren geven dus geen waardeoordeel aan. Ze geven slechts aan hoe de 
scores van de leerling zijn ten opzichte van leeftijdgenoten. Daarbij gaan we er 
vanuit dat de leerlingen behoren tot de 25% laagst scorende leerlingen (rood), 
mogelijk een ondersteuningsbehoefte hebben.  
 
Naast de kleuren wordt door middel van een percentiel meer duidelijkheid gegeven 
over hoe de score van de leerling zich verhoudt tot leeftijdsgenoten. Een percentiel is 
een getal tussen de 0 en 100. Het getal geeft aan hoeveel procent van de populatie 
een vergelijkbare of lagere score heeft. 
 

3 Zien! en monitoring van sociale veiligheid 
 
Het monitoren van sociale veiligheid is vanaf 1 augustus 2015 verplicht. Met de 
leerlingvragenlijst ‘Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat’, kan de sociale veiligheid 
gemonitord worden.  
 
We denken na over hoe je als school de resultaten van de ‘Zien! leerlingvragenlijst 
Leer- en leefklimaat’ zó kunt interpreteren en zó om kunt zetten in eventuele acties, 
dat je pro-actief kunt werken aan de sociale veiligheid bij jou op school. Daarnaast 
kan je op deze manier bij de inspectie aantonen wat de veiligheidsbeleving en het 
veiligheidsbeleid inhouden. Voor monitoring in het so/vso is er een aangepaste 
vragenlijst beschikbaar, die door de inspectie gebruikt mag worden in het schooljaar 
2017/2018.  
 



 

 

Scholen moeten volgens de wet met behulp van de monitor inzicht krijgen in drie 
belangrijke aspecten van veiligheid: 

• hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school, 
• hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke 

veiligheid, 
• hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?  

 
Alle aspecten komen prachtig terug in de leerlingvragenlijst ‘Zien! Leerling 5-8 Leer- 
en leefklimaat’, met name in de categorieën ‘Welbevinden’, ‘Pestbeleving’ en 
‘Veiligheidsbeleving’.  
 
3.1 Automatische rapportage aan inspectie 
De inspectie wil de gegevens die verkregen worden met de monitor automatisch 
ontvangen. Het gaat dan om de gemiddelde score op schoolniveau voor elk van de 
drie aspecten. Voor de belangrijke categorie ‘Pestbeleving’ wil de inspectie 
bovendien inzicht krijgen in het percentage leerlingen dat per stelling een bepaalde 
antwoordoptie heeft gekozen. Daarnaast wil de inspectie een aantal aanvullende 
gegevens ontvangen, onder andere met betrekking tot de representativiteit.  
 
Het is in ParnasSys mogelijk jaarlijks toestemming te geven om de gegevens te delen. 
ParnasSys deelt de gegevens uiteraard alleen wanneer daar vanuit de school 
toestemming voor is gegeven. Iedere school is verplicht om de genoemde gegevens 
te delen met de inspectie.  
 
3.2 Monitoring in het so/vso 
Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je de sociale veiligheid monitoren 
door de Zien! leerlingvragenlijsten voor het so/vso in te laten vullen. Er is 
toestemming van de inspectie om deze vragenlijsten te gebruiken voor de monitoring 
in het schooljaar 2017-2018. Op grond van de uitkomsten kun je concrete acties 
inzetten (gesprekken om meer een beeld te krijgen wat er precies speelt, eventueel 
ook met anderen zoals ouders, en eventuele interventies). Op dit moment is de 
monitoring sociale veiligheid voor het so/vso in een pilotfase en wordt er onderzoek 
gedaan.  
 
3.3 Het invullen van de monitor is een begin 
Met de monitor kan de inspectie zien of een school de veiligheid gemonitord heeft, 
en globaal wat de resultaten daarvan zijn. Natuurlijk is het vooral erg belangrijk wat 
je als school met de resultaten hebt gedaan: wat is het beleid van de school? En wat 
is de concrete aanpak geweest voor de leerlingen die aangegeven hebben gepest te 
worden of zich niet veilig te voelen op school? Weet je als school of je aanpak succes 
heeft? De antwoorden op deze vragen bepalen vooral het oordeel van de inspectie. 
Alleen monitoren is dus niet genoeg, het is een instrument om je beleid en je aanpak 
vorm te kunnen geven. 



 

 

 

4 Zien! en de onderwijsinspectie 
 
Per 1 augustus 2017 is het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het 
Onderwijs in werking getreden. Dat beschrijft hoe het toezicht op het onderwijs 
wordt ingericht. Zien! kun je bij meerdere onderdelen hieruit inzetten!  
 
De inspectie gebruikt een waarderingskader met vijf kwaliteitsgebieden: 
Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK), Onderwijsresultaten (OR), Kwaliteitszorg 
en ambitie (KA), en Financieel beheer (FB). Elk kwaliteitsgebied is onderverdeeld in 
standaarden. In het nieuwe inspectiekader wordt een onderscheid gemaakt, grofweg 
tussen wat een school moet (basiskwaliteit) en wat een school mag en zelf wil (eigen 
aspecten van kwaliteit). Zien! kan zowel bijdragen aan de basiskwaliteit als aan de 
eigen aspecten van de kwaliteit.  
 
4.1 Monitoring sociale veiligheid  
De leerlingvragenlijsten Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en de aanvulling 
Zien! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving zijn geschikt voor de monitoring van sociale 
veiligheid. Gegevens kunnen hiermee automatisch uitgewisseld worden met de 
inspectie. Voor de monitoring moet een betrouwbare en valide vragenlijst gebruikt 
worden. Uit onderzoeken blijkt dat onze leerlingvragenlijsten betrouwbaar en valide 
zijn. Een COTAN-beoordeling is niet vereist voor deze vragenlijsten.  
 
4.2 Leerlingvragenlijsten naar COTAN 
Eind november 2016 zijn de verantwoordingen van de leerlingvragenlijsten Zien! 
Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en Zien! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden 
ingediend bij COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) voor een 
beoordeling. Op dit moment (dec 2017) is de beoordeling helaas nog niet bekend.  
 
4.3 COTAN-beoordeling leerkrachtvragenlijst 
Zien! (de leerkrachtvragenlijst) is in augustus 2012 positief beoordeeld door de 
COTAN. Dat betekent dat het een betrouwbaar en valide instrument is dat een 
deugdelijke (landelijke) normering hanteert.  
 
Naast de formele beoordeling heeft de COTAN ook een uitgebreide toelichting 
geschreven. Enkele citaten daaruit: 

• ‘De betreffende software ziet er goed verzorgd en gebruiksvriendelijk uit. Aan 
zowel de technische als inhoudelijke handleiding is veel zorg besteed’. 

• ‘De beschrijving van het ontwikkelingsproces en de ruimte die daarin wordt 
gemaakt voor de inbreng van de leerkracht om de ontwikkeling te stimuleren 
en remediëren spreekt aan en vormt een sterk punt van het instrument. 
Daarmee wordt immers een duidelijke verbinding gelegd tussen ‘meten’ en 
‘doen’.  



 

 

• ‘De leerlingprofielen kunnen per leerling maar ook per groep leerlingen 
bekeken worden. Beide mogelijkheden stellen de leerkracht in staat het 
handelen ‘in te steken’ op de bevindingen’.  

• ‘Op basis van de gehanteerde procedures lijkt representativiteit [van de 
normgroepen, Z.] voldoende gegarandeerd. Daar komt bij dat er sprake is van 
een vrij grove normering in termen van kwartielscores, zodat eventuele kleine 
afwijkingen weinig betekenis hebben’  

 
Er worden ook enkele suggesties gedaan voor aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld 
met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid), of het uitgebreider 
beschrijven van hypothesen en onderbouwingen. Mocht in de toekomst worden 
besloten om (bijvoorbeeld na een nieuwe normering) opnieuw de verantwoording bij 
COTAN in te dienen, dan zullen deze suggesties zoveel mogelijk verwerkt worden.  
 
De volledige beoordeling van COTAN en de toelichting daarbij zijn voor abonnees 
van de COTANdatabase te raadplegen via de website www.cotandocumentatie.nl.  
 
4.4 Zien! gebruiken voor lwoo-aanvraag  
Wanneer je een leerling aan wilt melden voor het lwoo, moet je sociaal-emotionele 
problematiek aantonen m.b.v. twee instrumenten. Daarvoor mag van RVC-vo ook de 
Zien!-leerkrachtvragenlijst gebruikt worden. Omdat de leerlingvragenlijsten nog 
geen positieve COTAN-beoordeling hebben, mogen deze vragenlijsten nog niet 
gebruikt worden voor de aanvraag lwoo.  
 
 

5 SOVA-methoden en Zien! 
 
Binnen Zien! zijn handelingssuggesties beschikbaar die op groeps- en leerlingniveau ingezet kunnen 
worden. Op groepsniveau verwijzen we voor de sociale vaardigheden ook naar SOVA-methodes. Per 
Zien!-vaardigheid wordt aangegeven met welke lessen uit de methode je daaraan kunt werken. 
 

5.1 Welke methodes zijn beschikbaar? 
Zien! verwijst inmiddels naar een groot aantal SOVA-methodes. Daarnaast worden er 
nog steeds nieuwe SOVA-methodes toegevoegd, bijvoorbeeld methodes die nieuw 
zijn ontwikkeld. Op deze pagina vind je alle SOVA-methodes. Klik op een van de 
methodes voor meer informatie. Stuur ons een email wanneer de methode die jullie 
gebruiken niet in deze lijst staat. Omdat er toestemming van de uitgever nodig is, 
kunnen we niet garanderen dat we ook naar deze methode gaan verwijzen. Van alle 
beschikbare methoden is onder Informatief op het startscherm van Zien! een bestand 
te downloaden waar een korte typering van de methode in staat. 
 
5.2 Groepsprofielen lezen en wegen 
Het gebruik van een sova-methode is niet verplicht. Wat we belangrijk vinden, is dat 
een school helder heeft wat ze met de methode willen bereiken. Dat doel is vaak ook 
op andere manieren te bereiken. Wat cruciaal is, is een planmatige, schoolbrede 



 

 

aanpak van het werken aan sociale en maatschappelijke competenties. De 
pedagogische benadering van de docenten staat daarbij met stip op één. Een team 
dat daarin wil investeren, komt het verst. Het gebruik van een methode staat of valt 
met hoe een leerkracht er mee omgaat: geef je alleen het sova-lesje, of integreer je 
het in het hele handelen? 
 
5.3 Zien! methode 
Vanuit Zien! zijn we een aanbod aan het ontwikkelen om scholen te begeleiden die 
geen methode willen aanschaffen of die methoden als bronnenboek willen 
gebruiken. We focussen op het bewust inzetten van pedagogisch leerkrachtgedrag: 
sensitiviteit en responsiviteit bevorderen. Daarbij zullen we een scala een SOVA-
spellen en materialen introduceren, waarvan scholen zelf kunnen bepalen of ze ze 
aanschaffen en gaan gebruiken. Juist SOVA-spellen en tips voor de dagelijkse praktijk 
(tijdens álle lessen en vrije momenten), bieden veel mogelijkheden. 
 
5.4 SOVA-methoden 

• Kinderen en hun sociale talenten 
• Bino en zijn sociale talenten/Bino en zijn gevoelens 
• Leefstijl 
• BOMJEDA 
• Sociaal gedrag, elke dag 
• Jij bent uniek!  
• SOEMO-kaarten 
• STIP 
• PAD 
• Een wereld gaat open  
• Natuurlijk sociaal!  
• Pluk een roos 
• Kijk en beleef (kleuters) 
• Mijn vriendje Rikki  
• Tim en Toos Spelen samen 
• KWINK  
• Goed gedaan 

 
 


