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1. Inleiding 
 
In dit document staan aandachtspunten voor het gebruik van Zien! binnen het zml-onderwijs of 
andere vormen van s(b)o/vso. Aan de orde komt wat specifiek of anders is als Zien! wordt gebruikt 
voor speciaal onderwijs-leerlingen. Aan de hand van de fasen van de cyclus van Handelingsgericht 
Werken (HGW) wordt beschreven op welke manier Zien! kan worden gebruikt. Elk kind ontwikkelt 
zich op een eigen manier. Speciaal onderwijs-leerlingen hebben vaak een achterstand op 
verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied. Het is belangrijk de sociaal-
emotionele vaardigheden goed in kaart te brengen en hier op in te spelen. Zien! kan ook voor 
speciaal onderwijs-leerlingen dienen als instrument daarvoor. De aandachtspunten worden in dit 
document beschreven.  
 
De vaardigheden die met Zien! in kaart worden gebracht, mogen verwacht worden bij een leerling 
met een ontwikkelingsniveau vanaf vier jaar. Dat halen meerdere so-leerlingen niet. Toch is Zien! 
voor alle leerlingen heel waardevol, ook als hun ontwikkelingsniveau lager is en het daarom niet erg 
hoeft te zijn dat ze nog niet alle vaardigheden inzetten! Je krijgt namelijk een duidelijk beeld van het 
gedragspatroon van een leerling én de soorten situaties waarin een leerling het gedrag zelfstandig of 
met ondersteuning laat zien. Je weet daardoor wat voor ondersteuning een leerling nodig heeft.  
 
Bovendien is het heel zinvol om in kaart te brengen wat een leerling wél laat zien. Ook een leerling 
met een ontwikkelingsniveau van 2,5 jaar en een kalenderleeftijd die veel hoger ligt, kan moeilijk 
verstaanbaar gedrag laten zien. Hij/zij heeft bijvoorbeeld veel conflicten op het plein. Het is dan 
relevant om te weten waar dat precies door komt: heeft de leerling weinig impulsbeheersing? Of laat 
hij weinig flexibiliteit zien? Of…? Dat geeft richting voor het handelen. Het ontwikkelingsniveau 
bepaalt vervolgens welke doelen en aanpak geschikt zijn.  

2. Waarnemen 
 

2.1 Observeren  
Verschillende situaties. Sociaal-emotioneel gedrag is goed te observeren in situaties waarin er 
contact en interactie is tussen een volwassene en het kind of tussen kinderen onderling. Situaties als 
eten, verzorgen en spelen zijn goede momenten om te observeren.  
De antwoordopties van Zien! vragen om te typeren hoe vaak de leerling het betreffende gedrag laat 
zien in situaties die wel én die niet uitnodigen om het gedrag te laten zien.  
Advies: laat leerkrachten vóór ze Zien! gaan invullen, bedenken wat voor de leerlingen van hun 
groep wel en niet uitnodigende situaties zijn. (Dit kan trouwens per leerling verschillen.)  
 
Binnen Zien! zijn de stellingen voor leerlingen van alle leeftijden hetzelfde. Naarmate een leerling 
ouder is, neemt de complexiteit van de situaties toe. Een vaardigheid ook in een complexere situatie 
laten zien, geeft aan dat de leerling zich heeft ontwikkeld. 
Er wordt vanuit gegaan dat op school alleen situaties worden aangeboden die aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van een leerling. De leerlingen worden dus alleen geobserveerd in situaties die 
aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.  
 
De leerlijnen van de andere ontwikkelingsgebieden geven richting voor het bepalen van wat voor 
inhouden en werkvormen geschikt zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau.  
Bijvoorbeeld: werkt een leerling gemiddeld genomen op niveau 3 (van CED zml) van de leerlijnen?  
Dan zijn activiteiten die werken aan de volgende doelen passend: 

- Zit vijf minuten stil op een stoel bij het luisteren naar muziek of gezamenlijke instructie 
- Luistert geboeid naar een voorleesverhaal in een groepje 
- Gebruikt gebaren die bij een bepaalde uitdrukking horen (joepie!, het is zó groot) 
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- Voert enkelvoudige opdrachten uit wanneer ze niet één-op-één worden aangeboden (pak je 
gymspullen) 

- Maakt in een gesprek wensen of gevoelens kenbaar, n.a.v. vragen van een volwassene 
(limonade juf) 

- Noemt een naam om duidelijk te maken dat hij iets tegen diegene wil zeggen (Tim, kijk!) 
- Blijft aan tafel zitten tijdens de maaltijd 
- Zet borden, bestek en bekers op tafel 
- Trekt op eigen initiatief een jas aan als hij naar buiten gaat 
- Speelt functioneel vanuit ervaringen met speelgoed (dieren in de wei zetten, blokken 

wegbrengen met een auto) 
- Speelt zoekspelletjes met een volwassene (verstoppertje)  
- Speelt even zelfstandig (in de poppenhoek) 
- Wacht op zijn beurt tot de leerkracht die aangeeft 
- Kiest tussen genoemde mogelijkheden, zonder concreet voorbeeld (verven of plakken) 
- Werkt 2-3 minuten zelfstandig aan een bekende, terugkerende taak 
 

Wanneer een leerling wordt overvraagd (of ondervraagd), zal dat zijn uitwerking hebben op de 
betrokkenheid en/of het welbevinden. Ga altijd éerst met Betrokkenheid en/of Welbevinden aan de 
slag, als een leerling/groep laag scoort op Betrokkenheid en/of welbevinden én op sociale 
vaardigheden. De betrokkenheid en het welbevinden zal toenemen als de activiteiten beter worden 
afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Wanneer de betrokkenheid is verbeterd, kan pas 
geobserveerd worden welke sociale vaardigheden een leerling daadwerkelijk kan inzetten.  
 
Waar aan gedacht kan worden (in de praktijk zullen genoemde aspecten gecombineerd worden):  
 
 Wel 

uitnodigend 
Niet 
uitnodigend 

Organisatie- en instructievorm: 

Kringactiviteit   

Zelfstandig werkmoment   

Leswisseling   

Instructie waarbij stap voor stap wordt verteld wat er van de leerling 
wordt verwacht 

  

Activiteit waarbij de leerling zelf mag ontdekken en ervaren wat hij kan 
en weet, of hoe iets kan worden opgelost 

  

Werken met stappenplannen en/of visuele ondersteuning    

Alleen of samen:  

De leerling mag/moet alleen werken   

Met medeleerling(en) die veel pro-sociaal gedrag laat/laten zien   

Met medeleerling(en) die weinig pro-sociaal gedrag laat/laten zien   

Met volwassene die goed afstemt op behoeften   

Onbekende/minder bekend persoon geeft les of begeleidt   

Bekend persoon geeft les of begeleidt   

Soort activiteit:  

Verbale activiteit – waarbij de leerlingen moeten luisteren   

Verbale activiteit – waarbij van de leerlingen wordt verwacht dat ze een 
inbreng hebben 

  

Sensomotorische activiteit   

Gymles   

Buitenspel   

Creatieve activiteit   

Technische activiteit   

Praktisch werk zoals ramen zemen, vegen   
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Arbeidsmatig werk, zoals inpakken, sorteren   

Sociale activiteit waarbij van de leerling wordt verwacht dat hij rekening 
houdt met anderen en / of samen tot een resultaat komt 

  

Stage    

Randvoorwaarden: 

Rustige omgeving   

Omgeving met veel prikkels   

Er zijn duidelijke regels, die consequent worden gehanteerd   

Leerlingen mogen zelf regels afspreken met elkaar   

Er is voortdurend toezicht door een volwassene   

Er is geen toezicht   

 
Bovenstaande aspecten kunnen ook gebruikt worden om de onderwijsbehoeften specifieker te 
formuleren: wanneer heeft een leerling welke ondersteuning nodig?  
 
N.B. Of er sprake is van een uitnodigende of niet-uitnodigende situatie, verschilt per kind! 
Voor de een is het plein een uitnodigende situatie omdat de leerling zin heeft om zijn eigen spel vorm 
te geven en van beweging houdt. Terwijl voor een ander het juist een niet-uitnodigende situatie is 
omdat deze leerlingen het lastig vindt een activiteit te bedenken, er veel te veel leerlingen lopen, 
zijn/haar vaste leerkracht niet buiten is etc. 
 
Het is niet de bedoeling dat er in de fase Waarnemen rekening wordt gehouden met een eventuele 
diagnose. Het gaat in deze fase om een objectieve typering van het gedrag van de leerling. Bij de 
volgende fasen is het wel verstandig om rekening te houden met een eventuele stoornis.  
  
Eigen betrokkenheid. Je kunt van een afstand observeren, maar ook door zelf betrokken te zijn bij de 
situatie. Wanneer je zelf actief betrokken bent, let hier dan op bij de interpretatie van het gedrag. 
Bewust of onbewust heb je namelijk invloed op het gedrag van het kind.  
Wanneer de leerling de ondersteuning van de leerkracht nodig heeft om zich te kunnen handhaven 
in een situatie, is er sprake van (2): de leerling laat het gedrag alleen zien in een situatie die uitnodigt. 
Het is dus belangrijk om de leerling ook regelmatig in niet uitnodigende situaties te brengen, zodat 
hij kan oefenen met vaardigheden én zodat je kunt observeren hoe de leerling daarop reageert.  
 

2.2 Invullen vragenlijst: speciale versie Zien! leerjaar 1-16 (ruwescoresnorm) 
Binnen Zien! zijn drie versies van de observatielijst beschikbaar: 
- Zien! leerjaar 1-4 
- Zien! leerjaar 5-8 
- Zien! leerjaar 1-16 (ruwescoresnorm) 

 
Deze laatste is geschikt voor sbo, so (alle clusters: van zml in cluster 3, mytyl, tot uitstroom VWO 
binnen cluster 4) en groep 1/2.  
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Wat er anders is t.o.v. de reguliere varianten:  
 
- de normering staat ingesteld op grond van de ruwe scores: 

o Gemiddeld een 1 op alle vier de vragen van een 
aspect? Een rood vakje met 100 

o Gemiddeld een 2 ,, ? Een oranje vakje met 200 
o Gemiddeld een 3 ,,? Een groen vakje met 300 
o Gemiddeld een 4 ,, ? Een blauw vakje met 400 

 
o 125, 150, 175 zijn ook rood (als het gemiddeld van de 

stellingen 1,25 enz. is) 
o 225, 250 en 275 zijn ook oranje 
o 325, 350 en 375 zijn ook groen 

 
 

 
- De stellingen en toelichtingen zijn iets aangepast: als er (alleen) gesproken werd over 

verbaal uiting geven aan …, is dat uitgebreid met het ook op een non-verbale manier uiten 
van het betreffende gedrag. Verder is bij betrokkenheid overal beschreven ‘het 
activiteitenaanbod’ 

- Antwoordopties zijn iets anders geformuleerd: 
 
 

 
 

Gemiddelde 
score van 
de vier 
stellingen 
per 
Zien!aspect 

Getal in  
gekleurd 
vakje 

4 400 

3,75 375 

3,5 350 

3,25 325 

3 300 

2,75 275 

2,5 250 

2,25 225 

2 200 

1,75 175 

1,5 150 

1,25 125 

1 100 

Antwoord Toelichting 

1 Het kind laat het gedrag vrijwel niet zien 

2 Het kind laat het gedrag niet zo vaak zien. Alleen in makkelijke, uitnodigende 
situaties 

3 Het kind laat het gedrag altijd in een uitnodigende, en soms in een moeilijke, 
niet uitnodigende situatie zien 

4 Het kind laat het gedrag vrijwel altijd zien, zowel in een uitnodigende, als in 
een niet uitnodigende situatie 



8 
 

- Er is een selectie gemaakt van bestanden die als handelingssuggestie geplaatst worden:  
o Per Zien!aspect: 

▪ doelen CED zml (inclusief Plancius) 
▪ STIP 
▪ Tim en Toos spelen samen 
▪ Leefstijl 1-4 
▪ Leefstijl 5-8 
▪ PAD 
▪ Goed Gedaan 1-4 en 5-8 
▪ Kinderen en hun sociale talenten 1-4 en 5-8 
▪ ontwikkeltaken en doelen 

o Totaaldocument: 
▪ sova-spellen en materialen 
▪ tabel SEO passende begeleiding  
▪ prentenboeken: mijn vriendje Rikkie  
▪ prentenboeken: Kikker 
▪ prentenboeken: Kijk en beleef 
▪ prentenboeken: Bino 

 
 

Voor meer informatie over deze vragenlijst kan contact worden opgenomen met 
B.Haverhals@parnassys-academie.nl. 

 

2.3 Leerlingvragenlijst en monitoring sociale veiligheid 
Er zijn speciale (papieren) versies van de leerlingvragenlijsten gemaakt voor het vso en bovenbouw 
van het s(b)o voor leerlingen waar de reguliere, digitale versie Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 
te moeilijk blijkt te zijn. 
Daarbij zijn Powerpointpresentaties ontwikkeld met foto’s per Zien!-aspect.  
De resultaten kunnen worden ingevoerd in ParnasSys.  
Voor meer informatie zie het speciale gedeelte onder Informatief op het startscherm van Zien! (Zien! 
en so/vso). 

 
 
In het schooljaar 2017-2018 is er een pilot geweest om de validiteit en betrouwbaarheid van deze 
versie te bepalen. In december 2018 heeft de onderwijsinspectie definitief toestemming gegeven 
voor het gebruik van deze vragenlijst voor het monitoren van de sociale veiligheid.  
 

mailto:B.Haverhals@parnassys-academie.nl
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Er zijn vanaf januari 2019 drie versies van het boekje met de vragenlijst, waarbij de stellingen 
hetzelfde zijn: 

- Versie met geschreven stellingen en antwoordopties met duimpjes omhoog en naar 
beneden 

 
- Versie met geschreven stellingen en antwoordopties met vinkje en kruisje 

 
- Versie met vraagstelling in picto’s 

 
 
Vanaf januari 2019 zijn er ook drie versies van presentaties: 

- Versie met afbeeldingen van Dagmar Stam (voor jonge kinderen) 
- Versie met foto’s voor kinderen in de bovenbouw van het so 
- Versie van foto’s voor kinderen op het vso 
 

De monitoringsgegevens zijn op schoolniveau te analyseren door het volgen van een stappenplan. 
Dat kun je vinden onder Informatief op het startscherm van Zien!. 
 

 
 
(V)so-scholen mogen zelf hun monitorgegevens aanleveren aan de inspectie via het Internet 
Schooldossier. Hiervoor geldt dat het bestuur per school de geaggregeerde monitoringsgegevens 
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(dus: op schoolniveau; niet te herleiden tot een kind) uploadt onder het documenttype 
‘Veiligheidsmonitor’. Onderdeel van dit document is een onderbouwing waarin het bestuur beschrijft 
hoe de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie én waarom de 
gegevens representatief zijn. Het is belangrijk dat alle documenten die betrekking hebben op de 
monitoring het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’ krijgen. 

Een kanttekening die de inspectie daarbij plaatst: Bij leerlingen waarbij (speciale) methode-
onafhankelijke toetsen worden afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn een (aangepaste) vragenlijst 
over veiligheid en welbevinden af te nemen. Wanneer dit bij leerlingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
door de cognitieve mogelijkheden, de (ontwikkelings)leeftijd of een (meervoudige) beperking is het 
van belang dat de school de veiligheidsbeleving van deze leerlingen op een andere manier in beeld 
brengt. In de Notitie ‘monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro’ van LECSO 
vindt u mogelijke instrumenten en suggesties/uitgangspunten voor monitoring bij leerlingen met een 
ernstig meervoudige beperking. 

N.B. reguliere basisscholen en sbo-scholen dienen hun monitoringsgegevens te delen via de 
inspectie door toestemming te geven aan de uitgever van de vragenlijst die ze gebruiken om die 
gegevens te delen. Zij mogen hiervoor niet gebruik maken van het internetschooldossier. Deze route 
kan alleen gebruikt worden als leerlingen de versie Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat hebben 
ingevuld.  

(V)so-scholen die gebruik maken van Zien! Leerling leer- en leefklimaat 1-16 hoeven niet via beheer 
ParnasSys (Beheer > Zien! gegevensuitwisselingen (onder ‘Koppelingen’) toestemming te geven voor 
het delen van de informatie.  

Sbo-scholen die er heel bewust voor hebben gekozen hebben om (voor een deel van hun leerlingen) 
te monitoren met Zien! Leerling Leer- en leefklimaat 1-16 (de speciaal onderwijsversie van de 
leerlingvragenlijst), wordt het volgende geadviseerd: 

- Geef toestemming via beheer ParnasSys > Zien! gegevensuitwisselingen (onder 
‘Koppelingen’).  

- Typ in het opmerkingenveld van ‘representativiteit’ dat de resultaten van de monitoring zijn 
op te vragen bij de school omdat ervoor gekozen is een andere vragenlijst af te nemen. De 
gedeelde getallen zijn dan ‘0’, maar de inspectie ziet wel het bericht van de school dat ze 
gemonitord hebben. 

- Maak zelf een rapportage, die je kunt laten zien op verzoek van de inspectie.  
 

2.4 Oudervragenlijst 
De oudervragenlijst kan worden ingevuld voor leerlingen door ouders én door andere verzorgers die 
betrokken zijn bij de leerling. Maak vooraf een inschatting of er misschien ouders zijn die een 
toelichting op de vragen nodig kunnen hebben.  
De vragenlijst is er in pdf én in Excel. De Excel-versie biedt de mogelijkheid om stellingen aan te 
passen voor de vragenlijst aan ouders wordt gegeven.  
 
De oudervragenlijst is te downloaden via www.zienvooronderwijs.nl en is te vinden onder de knop 
‘Informatief’ op het startscherm van Zien!. 

3. Begrijpen 
 
De eerste vraag die je jezelf stelt is of je de typering van de groep / de leerling herkent, zoals die 
wordt gegeven door het Zien!-profiel. Wanneer je het profiel gaat interpreteren, is het belangrijk om 

http://www.zienvooronderwijs.nl/
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het ontwikkelingsniveau van de leerling mee te nemen in je analyse. Zowel het emotionele 
ontwikkelingsniveau als het cognitieve ontwikkelingsniveau. Houd er rekening mee dat Zien! niet 
direct het ontwikkelingsniveau in kaart brengt, maar vaardigheden.  
 
De sociale vaardigheden die Zien! in kaart brengt, mogen worden verwacht bij een leerling met en 
ontwikkelingsniveau van 4 jaar en ouder. Veel zml/EMB-leerlingen hebben dat niveau nog niet. 
Vanuit Zien! kun je keuzes maken waaraan je gaat werken. De theorie van Dosen (over de 
emotionele ontwikkelingsleeftijd helpt je om vorm te geven hoe je dat kunt doen.  
De Seo-r (A. Dosen) geeft handvatten om het emotionele ontwikkelingsniveau te bepalen. Inmiddels 
zijn er meerdere publicaties beschikbaar die per ontwikkelingsfase concrete aanwijzingen geven voor 
een passende begeleiding (voor een samenvatting hiervan zie bijlage 3).  
De ESSEON is een uitgebreide vragenlijst voor het in kaart brengen van het sociale en emotionele 
ontwikkelingsniveau.  
 

o Maak aan de hand van de uitkomsten een sterkte-zwakte-analyse. Benut de sterkte-kanten 
zoveel mogelijk!  

o Bedenk bij het lezen van de handelingssuggesties dat jonge kinderen vooral leren door voor- 
en nadoen en door beloningen. Doe zo min mogelijk een beroep op het reflectievermogen. 
Op inlevingsvermogen moet je alleen een beroep doen als het kind dat al heeft.  

 
Meerdere s(b)o-leerlingen hebben psychologische of psychiatrische onderzoeken gehad en hebben 
mogelijk een diagnose. Veel stoornissen hebben een invloed op het sociaal-emotioneel functioneren. 
Bepaalde sterke en zwakke aspecten in een profiel kunnen daarom verklaarbaar zijn vanuit de 
diagnose. Bijvoorbeeld een kind met ADHD heeft vaker een lage score op Impulsbeheersing. Of een 
kind met een vorm van autisme heeft vaker een lage score op Flexibiliteit.  
Probeer bij het Begrijpen van een profiel vooral te kijken naar sterke en compenserende factoren. 
Bekijk of daar mogelijk nog meer een beroep op kan worden gedaan.  
 
Stel jezelf daarnaast de volgende vragen:  

- Wordt de leerling erdoor belemmerd, dat hij bepaalde vaardigheden minder laat zien?  
- Heeft de omgeving er last van dat een leerling bepaalde vaardigheden minder toont?  
- Wat gun ik deze leerling en zijn omgeving?  
- Wat is haalbaar op korte en lange termijn door middel van activering?  

 
Deze vragen zijn relevanter dan dat je gedrag gaat verklaren vanuit de stoornis. Kijk toekomst- en 
handelingsgericht. Besluit niet te snel dat je voortaan gaat compenseren ‘omdat de leerling een 
stoornis heeft’. Veel vaardigheden zijn te ontwikkelen. Je kunt wel besluiten om tijdelijk te 
compenseren, omdat je andere ontwikkelingsgebieden of andere aspecten van het sociaal-
emotioneel functioneren op de korte termijn relevanter vindt om een impuls te geven.  

4. Wegen 
 
Bij Wegen gaat het om het maken van keuzes: waar ga je met de groep en/of met groepjes leerlingen 
of met individuele leerlingen aan werken? Wat zijn haalbare doelen voor de korte en lange termijn? 
Hoe kun je hierbij gebruik maken van sterke kanten van de groep en/of individuele leerlingen?  
 

4.1 Ontwikkelingsperspectief (OP) 
In het Ontwikkelingsperspectief (OP) staan onder andere de stimulerende en belemmerende 
factoren van de leerling beschreven en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoeften. Het advies is 
om hierbij de Zien!-aspecten te gebruiken: welke vaardigheden zijn stimulerend? Welke eventueel 
belemmerend? Welke voorwaarden zijn er nodig om de betrokkenheid en het welbevinden van de 
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leerling bevredigend te laten zijn? Welke ondersteuning heeft de leerling nodig om pro-sociaal 
gedrag te laten zien?  
 
Het verdient aanbeveling om als school per leerroute aan te geven waar je minimaal naar streeft. Dat 
betekent dat je als school voortdurend situaties creëert waarin een leerling kan oefenen met 
bepaalde vaardigheden. Als school ben je tevreden als minstens 75% van de leerlingen van de 
betreffende leerroute het gedrag laat zien waar je naar toe werkt.  
 
N.B.: In de tabellen spreken we steeds over score 2, 3 enz. In de Zien!-uitslagen zie je dan 200, 300 
enz. staan. 
 

Bijvoorbeeld voor ZML: 

Uitstroombestemming Functioneren op 
het gebied van 
welbevinden en 
betrokkenheid 

Functioneren op het 
gebied van sociale 
vaardigheden 

Ondersteuning die geboden 
kan/zal worden 

Vrij bedrijf/ 
loonvormende arbeid 

Minimaal soms in 
niet uitnodigende 
situaties (3) 

Minimaal alle 
vaardigheden soms in 
niet uitnodigende 
situaties laten zien (3) 

Begeleiding is op afroep 
beschikbaar. Ook complexe 
sociale situaties moeten 
zelfstandig tegemoet getreden 
worden.  

Beschut werk/ 
arbeidsmatige 
dagbesteding 

Minimaal soms in 
niet uitnodigende 
situaties (3) 
 
 
(zie hiernaast) 

Minimaal alle 
vaardigheden soms in 
niet uitnodigende 
situaties laten zien (3) 
 
(streef hiernaar en 
zorg voor veel 
aanbod. Als het niet 
op alle punten lukt en 
je kunt het laten 
compenseren door de 
omgeving, dan is dat 
soms ook voldoende 
voor deze uitstroom) 

Begeleiding is beschikbaar en 
alert op signalen van 
verminderd welbevinden. 
Ondersteuning mogelijk pas op 
een later moment. Leerling 
wordt uitgedaagd om zelf 
initiatief te nemen door om 
hulp te vragen. 

Activiteitengerichte 
dagbesteding 

Minimaal in 
uitnodigende 
situaties (2) 

Alle vaardigheden 
minimaal laten zien in 
uitnodigende situaties 
(2) 

Sociale contacten worden 
begeleid. Begeleiding is 
beschikbaar en alert op signalen 
van verminderd welbevinden. 
Er wordt indien nodig direct 
extra ondersteuning geboden. 

Belevingsgerichte 
dagbesteding 

Minimaal in 
uitnodigende 
situaties (2) 
 
(omdat de 
activiteiten 
eenvoudiger zijn, 
hier toch naar 
streven) 

SF minimaal laten zien 
in uitnodigende 
situaties (2) 
 
(Wel aanbod bieden 
dat met alle 
vaardigheden 
geoefend kan worden, 

Activiteiten en begeleiding 
worden per moment afgestemd 
op mogelijkheden van de 
leerling. Sociale situaties 
worden altijd begeleid. 
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in uitnodigende 
situaties) 

 

Leerroute Streefdoel  
om uitstroombestemming 
te kunnen halen op 
sociaal-emotioneel gebied 

Streefnorm op 
groepsniveau  

1 Belevingsgerichte dagbesteding 2 (WB, BT en SF) 50% (WB, BT en SF) 

2 Activiteitgerichte dagbesteding 2 50% 

3 Arbeidsmatige dagbesteding 3 zoveel mogelijk 
(2,5-2,75) 

65-70% 

4 Arbeid 3 75% 

5 Vervolgonderwijs 3 75% 

 
Leerlingen met een IQ boven de 70 
N.B.  

- Het niveau van uitstroombestemming wordt meestal voor een groot deel bepaald door het 

IQ en de didactische vorderingen. Daarnaast kan het zijn dat belemmerende factoren 

(bijvoorbeeld op gedragsgebied) ondanks gerichte, langdurige interventies zo’n grote invloed 

hebben op het cognitief functioneren, dat die leiden tot een lager niveau van functioneren. 

- Onderstaande indeling gaat vooral over de setting/hoeveelheid ondersteuning die de leerling 

nodig heeft om cognitief de capaciteiten die hij heeft optimaal te kunnen benutten.  

Uitstroombestemming Functioneren op 
het gebied van 
welbevinden en 
betrokkenheid 

Functioneren 
op het gebied 
van sociale 
vaardigheden 

Ondersteuning die geboden kan/zal 
worden 

Regulier vo vmbo en 
hoger 

Minimaal soms 
in niet 
uitnodigende 
situaties (3) 

Minimaal soms 
in niet 
uitnodigende 
situaties (3) 
 
(in ieder geval 
op de 
ruimtegevende 
vaardigheden) 

Weinig mogelijkheden voor 
ondersteuning op sociaal-
emotioneel gebied.  
Leerling moet zelfstandig kunnen 
functioneren in een klas van 
minimaal 25 leerlingen. Vrijwel 
iedere les een andere docent. 
Tussen de lessen door vrijwel geen 
toezicht, aan/bijsturing. Eventueel 
met lage frequentie 
begeleidingsgesprekken mogelijk.  

Regulier vo met lwoo 
/ praktijkonderwijs 

Minimaal af en 
toe in niet 
uitnodigende 
situaties (2,5) 

Minimaal af en 
toe in niet 
uitnodigende 
situaties (2,5) 
 

Docenten zijn alert op sociaal-
emotionele zorgvragen. Indien 
nodig kan er direct aan/bijsturing 
plaatsvinden binnen de groep.  
Leerling moet kunnen functioneren 
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(in ieder geval 
op de 
ruimtegevende 
vaardigheden) 

in een groep van 15 leerlingen.  
Er zijn verschillende docenten, 
maar er is goede afstemming 
onderling.  

Vso (alle niveaus) Bij voorkeur 
minimaal in 
uitnodigende 
situaties (2) 

Bij voorkeur 
minimaal in 
uitnodigende 
situaties (2) 

Docenten zijn alert op sociaal-
emotionele zorgvragen. Indien 
nodig kan er direct aan/bijsturing 
plaatsvinden binnen de groep én 
individueel. 
Er zijn veel mogelijkheden dat de 
leerling individueel werkt en er is 
een prikkelarme werkplek 
beschikbaar.   
Er zijn weinig verschillende 
docenten, en er is goede 
afstemming onderling. 

 
Compactere versie:  

Uitstroombestemming Functioneren op het gebied 
van welbevinden en 
betrokkenheid 

Functioneren op het gebied 
van sociale vaardigheden 

Regulier vo vmbo en hoger Minimaal soms in niet 
uitnodigende situaties (3) 

Minimaal soms in niet 
uitnodigende situaties (3) 
 
(in ieder geval op de 
ruimtegevende vaardigheden) 

Regulier vo met lwoo / 
praktijkonderwijs 

Minimaal af en toe in niet 
uitnodigende situaties (2,5) 

Minimaal af en toe in niet 
uitnodigende (2,5) 
 
(in ieder geval op de 
ruimtegevende vaardigheden) 

Vso (alle niveaus) Bij voorkeur minimaal in 
uitnodigende situaties (2) 

Bij voorkeur minimaal in 
uitnodigende situaties (2) 

Voorbeeld streefdoelen zml-school 
  

                                                   
Leerroute 

Leergebied  

4 
(begeleide)   
arbeid  

3 
Arbeids-
gerichte 
dagbesteding 

2 
activerende 
dagbesteding 

1 
Belevings-
gerichte 
dagbesteding 

Uitstroomniveaus 
per leerroute op 
zml-leerlijnen CED 
eind so 

Schriftelijke 
taal 

9 6 4 2 

Mondelinge 
taal 

9 6 4 2 

Rekenen  9 6 4 2 

Leren leren 9 6 4 2 
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Praktische 
redzaamheid 

9 6 4 2 

Minimum 
streefdoel naar 
aanleiding van 
Zien! (ieder 
leerjaar) 

Sociaal-
emotioneel 
functioneren 

Score 3 Score 2,5 Score 2 WB, BT en SF 
score 2 

 

4.2 Zien! 1-16 en het landelijk doelgroepenmodel 
Werkt je school met het doelgroepenmodel? Dan zou je onderstaande voorbeelden kunnen 
gebruiken om je eigen format verder te vullen.  
Alle rood/roze gearceerde regels zijn aangepast ten opzichte van de landelijke versie.  
In de regel ontwikkelingsleeftijd staan ontwikkelingsleeftijden eind leerjaar 8, op  basis van de fasen 
zoals A. Dosen die onderscheidt.  
 
Versie SO, met name voor leerlingen met een IQ onder de 70.  
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Versie VSO leerroute 1-4: 

 
 
Versie voor so IQ boven de 70 en sbo: 

 
Let op! 

• De ondersteuningsbehoefte m.b.t. sociaal-emotioneel functioneren bepaal je op grond van 
het laagste Zien!aspect. (‘de zwakste schakel bepaalt hoe sterk de ketting is’). 

• Bij de compenserende factoren beschrijf je de Zien!aspecten waar een leerling hoger 
op scoort 

• Bij ‘onderwijsbehoeften’ beschrijf je wat een leerling nodig heeft om het gedrag 
(wel) te laten zien (analyseer de positieve uitzonderingen hiervoor) 
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• Hoe langer/meer er gerichte interventies zijn geweest om het sociaal-emotioneel 
functioneren te versterken, hoe ‘zwaarder’ een grote ondersteuningsbehoefte meegenomen 
moet worden.  

• Een grote ondersteuningsbehoefte betekent niet automatisch dat de uitstroombestemming 
lager wordt! Mogelijk kan de leerling met de juiste ondersteuning wel naar het niveau van 
uitstroombestemming dat past bij de leerstandaard (en/of IQ). 

• De ondersteuningsbehoefte van seo bepaalt vooral welke setting de leerling nodig 
heeft: regulier VO, VO met ondersteuning, VSO! 

 
 
 
Voorbeeld beschrijving in OP   
 
Gezien de uitstroombestemming wordt ernaar gestreefd dat X op sociaal-emotioneel gebied alle 
vaardigheden zoals onderscheiden binnen Zien! laat zien in de volgende situaties en met de 
genoemde frequentie: vrijwel altijd, minstens in uitnodigende, makkelijke situaties OF vrijwel altijd in 
uitnodigende, makkelijke situaties en soms in niet-uitnodigende, moeilijke situaties 
 
Tips voor het beschrijven van de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief: 
 

• Ben je tevreden?  
• Minimum streefniveau van de leerroute behaald? 
• Minimaal vergelijkbaar functioneren ten opzichte van vorig jaar? 
• Als streefdoelen nog niet zijn behaald: is er wel vooruitgang? 

• Geef korte typering van (eerst iets positiefs, dan eventuele ontwikkelpunten): 
• Welbevinden/betrokkenheid 
• Balans ruimtenemend-ruimtegevend gedrag 

• Als streefniveau niet is behaald: 
• Welke interventies zijn er geweest en wat was het effect? 

• Indien van toepassing: wat heeft de leerling nodig om alsnog het streefniveau te halen? 
• Benoem het niveau van emotionele ontwikkeling, indien relevant 

• Als het streefniveau volgend jaar nog niet haalbaar lijkt: welk niveau wel? 
 
 
Voorbeeld evaluatie OP (1) 
Gezien de leerroute van de leerling, werken we ernaar toe dat hij/zij alle vaardigheden laat zien op 
het niveau van ‘altijd in een uitnodigende situatie en soms in een niet uitnodigende situatie’ (3) 
  
XX (naam leerling) laat de vaardigheden initiatief en autonomie al veel zien. Impulsbeheersing en 
Inlevingsvermogen worden nog nauwelijks getoond. In 2016-2017 streven we ernaar dat hij/zij die 
vaardigheden in uitnodigende situaties altijd laat zien (2). Uitnodigende situaties zijn voor deze 
leerling … 
 
Voorbeeld evaluatie (2) 
 
Welbevinden en betrokkenheid laat hij nu voldoende zien, gezien zijn leerroute: XX laat ten opzichte 
van vorig jaar veel meer signalen van welbevinden zien. Hij komt nu op de meeste momenten 
ontspannen over en geeft niet meer aan niet naar school te willen. Het helpt hem waarschijnlijk dat 
hij nu eenvoudiger opdrachten aangeboden krijgt.  
We zien groei bij de sociale vaardigheden, maar ten opzichten van zijn leerroute laat hij ze nog niet 
voldoende zien. Hij toont ze alleen als de situatie heel voorspelbaar en makkelijk is. Hij zou het 
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gedrag ook al in niet-uitnodigende situaties (meerdere personen of activiteit die hij nog niet vaak 
heeft gedaan) soms moeten laten zien.  
Ruimtenemend gedrag (initiatieven tonen en een eigen mening uiten) laat hij inmiddels zien in één-
op-één-situaties met volwassenen. Flexibiliteit blijft een punt van aandacht. Hij moet altijd één-op-
één begeleid worden bij de overgang naar een andere activiteit. Het helpt hem als hij het 
dagprogramma visueel bij zich heeft.  
 
Voorbeeld aanpak volgend schooljaar 
 
Het streefdoel voor volgend schooljaar is dat hij de sociale vaardigheden ‘initiatief’, ‘autonomie’, 
‘flexibiliteit’ en ‘impulsbeheersing’ zelfstandig in uitnodigende, makkelijke situaties laat zien. Dat zijn 
voor hem situaties met één volwassene of medeleerling, waarbij hij de inhoud van de activiteit 
beheerst.  
In groepssituaties krijgt hij extra ondersteuning in de vorm van concreet benoemen van het 
gewenste gedrag en een volwassene die vanuit nabijheid het gedrag bijstuurt. 
(Het jaar erna streven we ernaar dat hij de vaardigheden ook soms in voor hem niet-uitnodigende 
situaties laat zien.) 
 
Belemmerende en stimulerende factoren + onderwijsbehoeften 
Gebruik de Zien!-begrippen (en indien beschikbaar Zien!-resultaten) bij het beschrijven van de 
stimulerende en belemmerende factoren: 
 
Leerling - Sociaal-emotionele ontwikkeling (inclusief Zien!-aspecten en omgang met leeftijdsgenoten 
en volwassenen) 
+  
-  
 
X functioneert op emotioneel op het niveau van Xfase, X-X maanden: 
Leerlingen leren in deze fase dat ... (zie bijlage 4) 
 
Leerling - Werkhouding (inclusief betrokkenheid; zie Zien!) 
+  
-  
 
Ondersteuningsbehoeften passend bij zijn/ haar niveau van emotionele ontwikkeling: 

•  … (zie bijlage 4) 
 
 
Door per leerling een leerroute vast te stellen, met bijbehorende uitstroombestemming, geef je aan 
waar je op sociaal-emotioneel gebied naar toe werkt.  
In het ontwikkelingsperspectief dienen uitzonderingen voor einddoelen beschreven te worden, 
evenals specifieke begeleiding of ondersteuning om bepaalde doelen toch te bereiken.  
  
Bij het wegen van de uitkomsten is het belangrijk het sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkelingsniveau niet uit het oog te verliezen. Continu moet je jezelf afvragen wat je mag 
verwachten van een leerling en hoe je daarop kunt inspelen.  
 
Wanneer een leerling een stoornis heeft die het sociaal-emotioneel functioneren beïnvloedt, kan het 
goed zijn om dat mee te nemen bij het stellen van prioriteiten. Kies altijd haalbare doelen. 
 
N.B. deze streefdoelen gelden op íedere leeftijd. De situatie waarin een jong kind functioneert biedt 
als het goed is activiteiten die passen bij leeftijd en ontwikkelingsniveau. In díe situatie wordt dan 
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verwacht dat een kind het betreffende gedrag (al) laat zien. (Bijvoorbeeld een kind van 5 jaar mag in 
de zandbak of poppenhoek spelen. Hij vraagt dan of een ander mee wil doen, hij wacht op zijn beurt 
als iemand iets vastheeft wat hij wil hebben.) Naarmate een kind ouder wordt, neemt de 
complexiteit van de activiteiten toe. (Bijvoorbeeld een jongere van 17 gaat stagelopen bij een 
supermarkt. Daar moet hij vragen wat hij kan doen. Of rustig blijven bij feedback.) Hetzelfde gedrag 
bij de moeilijkere activiteiten laten zien, vraagt ontwikkeling. In de praktijk hebben de meeste 
kinderen hun handen vol om de moeilijkere activiteiten op hetzelfde ‘niveau’ tegemoet te treden. 
Óok nog sociaal gedrag op een hoger niveau laten zien, is vaak teveel gevraagd.  
Dus stel dat een kind op vierjarige leeftijd alleen om hulp vraagt als het kastje van de poppenhoek 
niet open wil als de eigen leerkracht er is, dan zal dat overeenkomen met een stagiaire die alleen aan 
de eigen werkbegeleider vraagt om iets vast te houden als hij het alleen niet kan.  
 
Door al op jonge leeftijd te kijken wat voor soort begeleiding een kind nodig heeft om sociaal gedrag 
te laten zien (altijd ondersteuning bij 1, bij moeilijke situaties altijd ondersteuning bij 2, nooit 
ondersteuning bij 4), kun je een inschatting maken welk uitstroomniveau passend is op grond van het 
sociale functioneren op dit moment.  
Zoals bij álle ontwikkelingsgebieden, houd je er altijd rekening mee dat een leerling vooruit of 
achteruit kan gaan. Als dat zo is, stel je de uitstroombestemming bij, wanneer na een langere 
periode, ondanks extra interventies, geen verandering merkbaar is.  
 
Zien! brengt in kaart hoe een kind functioneert op dit moment, bij deze leerkracht en bij de huidige 
medeleerlingen. Dat betekent dat niet op grond van één observatieperiode uitspraken gedaan 
kunnen worden voor de lange termijn. Maar wanneer het functioneren van een leerling stabiel blijft 
over twee of drie perioden, bij verschillende volwassenen en medeleerlingen, dan geeft dat veel 
informatie voor doelen op de korte en de lange termijn.  
Dat betekent ook dat al bij een intake gevraagd kan worden naar het huidige sociale functioneren 
van een kind én in de voorgaande jaren. Als dat stabiel is en de omgeving en aangeboden activiteiten 
lijken passend geweest te zijn, dan kun je deze informatie een grote rol laten spelen bij de keuze van 
een uitstroombestemming.  
 
Zeker op het Vvso is het advies om de uitstroombestemming vooral te bepalen door de volgende 
aspecten mee te wegen: 

1. Sociaal functioneren (bepaalt zo’n 50% van de uitstroom, leert de ervaring van 
stagebegeleiders) 

2. Arbeidscompetenties (zie bijvoorbeeld ‘voorbereiding op dagbesteding en arbeid’; bepaalt 
zo’n 30% van de uitstroom) 

3. Communicatieve redzaamheid (zie ‘mondelinge taal’; bepaalt zo’n 20% van de uitstroom) 
 
Hoewel op school natuurlijk ook veel aandacht besteed wordt aan het stimuleren van de cognitieve 
ontwikkeling, is het advies om in ieder geval op het vso, het niveau daarvan niet een te grote rol te 
laten spelen bij de keus voor een uitstroombestemming.  
Wel is het belangrijk om de leerling op cognitief niveau genoeg uit te dagen, zeker als de drie 
belangrijkste gebieden het toelaten dat er aandacht gaat naar cognitieve vakken. Durf als school voor 
de cognitieve vakken een hogere leerroute te kiezen dan die past bij de uitstroombestemming, 
mocht blijken dat dat mogelijk is.  

5. Plannen 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op het planmatig en doelgericht werken en op bruikbare methoden en 
materialen voor het speciaal onderwijs.  
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Kort samengevat is het advies:  
 

• Preventief: per week aan doelen werken volgens jaarplanning Zien!  
 

• Na het invullen van Zien! (oktober + april) ook curatieve doelen voor de groep en evt. 
leerling kiezen uit leerlijn Zien!, indien relevant (aanpak bevat format) 
 

• Jaarlijks het ontwikkelingsperspectief evalueren 
voor seo aan de hand van Zien! (lijst april).  
 
Indien relevant worden daarin doelen en acties 
geformuleerd op leerlingniveau.  
Die doelen/acties dienen te worden verwerkt in 
het groepsplan (zie hierboven) 

 
 
 
 

5.1 Preventief werken met de jaarplanning, 
doelen en activiteiten 

 
Zie het document onder Informatief op het 
startscherm van Zien! > 

 
 

 
Per klas kies je de ontwikkelingsleeftijd die het meest van toepassing is.  
Eventueel kies je twee ontwikkelingsleeftijden en kijk je per week welke doelen van welke 
ontwikkelingsleeftijd het meest passend zijn voor de groep.  
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Deze doelen worden niet (per kind) geëvalueerd.  
Je biedt iedere week andere doelen aan, ook als de doelen nog niet volledig zijn behaald.  
 
Bij de start van iedere week bereid je als leerkracht jezelf als volgt voor: 

1. Welke doelen (volgens de jaarplanning) zouden deze week aan de beurt zijn?  
2. Welke ‘logische’ momenten zijn er waar leerlingen de betreffende vaardigheden zouden 

kunnen inzetten?  
3. Hoe ga je de vaardigheid introduceren/opfrissen? (kindtaal) 
4. Welke suggesties zijn bruikbaar voor je groep?  
5. Welke pedagogische vaardigheden ga je bewust inzetten?  

 
Curatief: 

1. Welke specifieke behoeften van je groep/sommige wil je extra aan werken in deze week 
leerlingen (zie de ingevulde lijsten van Zien! van oktober/april én de evaluatie en het 
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief). Doe je dit naast of in plaats van te werken 
aan de preventieve doelen?  

2. Deze curatieve doelen zullen meestal in een plan staan (zie hieronder), maar het is aan te 
raden om met een paar steekwoorden op de jaarplanning in de rechterkolom ook de 
aandachtspunten te noteren, zodat je in één oogopslag ziet waar je aan wilt werken.  

 
 

5.2 Curatief werken: plan maken na het invullen van Zien! 
 

Wanneer de school gebruik maakt van de module leerlijnen in ParnasSys wordt aangeraden om daar 
de curatieve plannen in te maken na het invullen van Zien!.  
Je kunt dan namelijk doelen voor de hele groep kiezen en de aanpak voor de hele groep beschrijven, 
en tegelijkertijd per leerling doelen en/of evaluatie beschrijven. Als leerkracht heb je in je groepsplan 
alles in één overzicht. Bij het opvragen van een pdf kun je ook kiezen om alleen díe informatie op te 
vragen die over één leerling gaat (bijvoorbeeld voor een bijlage bij het OP). 
 
Advies: kopieer en plak bij het maken van een plan het format voor de aanpak zoals die beschreven 
staat in bijlage 1 van dit document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Beschikbare leerlijnenpakketten in de module leerlijnen  
 

Twee leerlijnenpakketten zijn bruikbaar: 
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‘Leerlijn Zien!’ 
- Bevat 7 leerlijnen, voor iedere Zien!-dimensie een lijn.  
- Ze bevatten de doelen die door Driestar onderwijsadvies zijn geformuleerd.  

Ze zijn ingedeeld in vijf verschillende ontwikkelingsleeftijden: <4 jaar, 4-6, 6-8, 8-10 en 10-12 
jaar.  

- In dit pakket vind je de onderverdeling in de vijf ontwikkeltaken terug. 
 
‘CED SEO zml/vso (incl Zien!)’ 

- Bevat 7 leerlijnen, voor iedere Zien!-dimensie een lijn.  
- Ze bevatten alle doelen van de CEDleerlijnen voor ZML en VSO (versie 2012) die betrekking 

hebben op het sociaal-emotioneel functioneren.  
Daarnaast zijn de doelen toegevoegd die door Driestar onderwijsadvies zijn geformuleerd. 
Die doelen beginnen met een *. (Je weet dan dat bij die doelen activiteiten beschreven zijn.) 

- Beheersingsniveaus: van Plancius niveau 1 tot en met ZML niveau 16 
- De vijf verschillende ontwikkelingsleeftijden van de Driestarleerlijn zijn als volgt gekoppeld 

aan de niveaus van de CED ZML/VSO-leerlijn: 
 

Ontwikkelingsleeftijd Driestar-leerlijn Niveau ZML/VSO leerlijn CED 

Alle leeftijden (WB en BT) X 

Vanaf onderbouw (WB en BT) 5 

Vanaf middenbouw (WB en BT) 10 

  

<4 jaar 2 

4-6 jaar 5 

6-8 jaar 8 

8-10 jaar 10 

10-12 jaar 13 

 
Het advies is om bij alle leerroutes van de school dezelfde streefplanning in te stellen: -19-60 (of bij 
vso-scholen tot 140). 
 
Deze leerlijnen worden alleen gebruikt om doelen in te plannen.  
De geplande doelen kun je evalueren door af te vinken, maar het is niet de bedoeling om alle doelen 
af te vinken die een leerling behaalt. Deze leerlijn wordt namelijk niet gebruikt om het 
ontwikkelingsperspectief te evalueren. Daarvoor wordt Zien! gebruikt.  
 
Wanneer je niet de module leerlijnen gebruikt, maar wel de doelen wilt benutten om planmatig te 
werken: 
Er is een overzicht beschikbaar binnen Zien! waarin de doelen van de CED-zml-leerlijnen én 
Planciusleerlijnen staan, geordend volgens de Zien!-begrippen.  
Je vindt pdf’s met de doelen door te klikken op de percentages op het groepsoverzicht van Zien!. Er is 
ook een overzichtsdocument beschikbaar onder de knop ‘Informatief’ op het startscherm van Zien! 
 

5.4 STIP  
Een veelgebruikte methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling op het zml/vso-onderwijs is STIP. 
Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het zml en vso. In Zien! zijn verwijzingen opgenomen naar 
deze methode. Dat houdt in dat je voor elke Zien!-vaardigheid kunt zien met welke lessen van de 
methode je aan deze vaardigheid werkt. Zo wordt handelen een logische vervolgstap op signaleren 
en kun je aan de slag met lessen die bij het vaardigheidsniveau van de leerlingen aansluiten. 
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5.5 Leefstijl 
 
Er wordt naar alle versies van Leefstijl verwezen:  

- Peuters 
- Basisschool (versie 2008 en 2011) 
- vso 
 

5.6 Tim en Toos spelen samen  
‘Tim en Toos spelen samen’ is een sociaal-emotioneel lesprogramma voor vier- tot zevenjarigen. Het 
zijn kant-en-klare lessen met verwerkingsideeën waarbij een aantal weken één sova-thema centraal 
staat. Naast klassikale lessen is ook training mogelijk in kleinere groepen en individuele begeleiding. 
De lessen zijn op ‘handelingsgerichte wijze’ aan te bieden, passend bij de sociaal-emotionele 
onderwijsbehoeften. Het programma is zowel preventief als curatief in te zetten. 
De handpoppen Tim en Toos staan model voor het introduceren en inoefenen 
van sociale vaardigheden. Er zijn verwerkingsactiviteiten en er is per les 
ouderinformatie beschikbaar.  
Er is een koppeling gemaakt tussen Zien! en Tim en Toos spelen samen.  
(Zie voor meer informatie: http://www.opdc-citadel.nl/handboek-tim-en-toos-
spelen-samen/)   
 

5.7 Kijk en beleef 
Kijk en beleef is een prentenboekenserie die gebruikt kan worden als uitgangspunt voor gesprekken 
met kinderen. Prentenboeken vormen een goed middel om inzicht te krijgen in gedrag en beleving 
van kinderen. Ook voor deze boeken is een koppeling gemaakt met Zien!. Zie het 
overzichtsdocument onder de knop ‘Informatief’ op het startscherm van Zien! (Zie voor meer 
informatie: http://www.kwintessens.nl/sociale-competentie/prentenboeken/kijk-en-beleef/).  

 

5.8 Bino en zijn sociale talenten/ Bino en zijn gevoelens 
Bino is een hulpmiddel met praktische verwerkingsvormen om gericht te werken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Werken met Bino kost niet veel tijd en is op elk 
gewenst moment in te zetten. De kinderen ervaren en leren in een veilige omgeving de basis van 
herkenbare sociale situaties. Er zijn liedjes en handpoppen en achterin de acht boekjes staan extra 
activiteiten.  

 
Bino en zijn sociale talenten is gebaseerd op acht gedragscategorieën. Deze liggen onder andere ten 
grondslag aan de sova-methode Kinderen en…hun sociale talenten. Bino kan als voorbereiding hierop 
gebruikt worden, maar ook naast de methode als extra materiaal voor de jonge kinderen.  
Bino en zijn gevoelens is een pakket van vier boeken over de basisgevoelens boos, blij, bang en 
bedroefd. Meer informatie: www.ikbenbino.nl & http://www.kwintessens.nl/bino-en-zijn-sociale-
talenten.    

 

5.9 Prentenboeken Kikker en Mijn vriendje Rikkie 
Zie voor een uitwerking hoe dit ingezet kan worden het overzichtsdocument onder Informatief, 
onder het kopje ‘Sova-methoden/materialen/prentenboeken’. 
 

http://www.opdc-citadel.nl/handboek-tim-en-toos-spelen-samen/
http://www.opdc-citadel.nl/handboek-tim-en-toos-spelen-samen/
http://www.kwintessens.nl/sociale-competentie/prentenboeken/kijk-en-beleef/
http://www.ikbenbino.nl/
http://www.kwintessens.nl/bino-en-zijn-sociale-talenten
http://www.kwintessens.nl/bino-en-zijn-sociale-talenten
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5.10 (Coöperatieve) sova-spellen 
Zie voor een uitwerking hoe dit ingezet kan worden het overzichtsdocument onder Informatief, 
onder het kopje ‘Sova-methoden/materialen/prentenboeken’. 
 

 
 

 

5.11 Jaarcyclus 
Een jaarplanning die wordt geadviseerd bij het gebruik van Zien! is als volgt: 
 

Week Activiteit  

Voor week 1 Groepsplan sova maken: beschrijven welke activiteiten m.b.t. groepsvorming 
je gaat inzetten (advies: beschrijf dit in een groepsnotitie) 

Week 1-7 Uitvoeren groepsplan sova 

Week 7  1. Zien! invullen: Waarnemen, Begrijpen, Wegen, Plannen 
2. Groepsplan maken op basis van Zien! 

- WB en BT (evt. in andere plannen verwerken, bijv. rekenen) 
- Sociale vaardigheden (evt. verwijzen naar methodelessen). 
(advies: beschrijf dit in een groepsnotitie; zie bijlage 2 voor een mogelijk 
format óf maak het via de module leerlijnen en plak de kopjes uit bijlage 2 in 
het vak ‘aanpak’) 

Week 8 Eventueel een korte groepsbespreking of een teamvergadering waarin 
intervisie plaatsvindt. 
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Week 8-21 Uitvoeren groepsplan 

Week 21 Groepsbespreking: eventueel plan bijstellen of aanscherpen 

Week 22-40 Uitvoeren groepsplan 

Week 30 • Zien! opnieuw invullen  
(eventueel: voor alle leerlingen waar bijzonderheden waren de vorige 
keer, de hele lijst invullen. Voor de andere leerlingen alleen WB en BT; 
wanneer daar bijzonderheden uit blijken dan voor die leerlingen de 
hele lijst) 

• Groepsplan maken/aanpassen op basis van Zien!  

Week 38-40 Evaluatie groepsplan (evt. groepsbespreking) + evaluatie 
ontwikkelingsperspectief 

 
Voor het speciaal onderwijs is het zinvol om Zien! twee keer per jaar in te vullen. 

6. Handelen 
 
Inzet van de methodes voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het toewerken naar opgestelde 
doelen valt onder het handelen. S(b)o-leerlingen ontwikkelen zich op een andere manier dan 
reguliere basisschoolleerlingen. Vanzelfsprekend hoort daar een andere aanpak bij. Binnen Zien! 
worden suggesties gegeven hoe te handelen. De bestaande handelingssuggesties zullen niet allemaal 
toepasbaar zijn voor s(b)o-leerlingen. Aandachtspunt is dat je bij elke leerling goed nadenkt over de 
haalbaarheid en zinvolheid van een bepaalde manier van handelen en dat die ook passend is bij de 
leerling.  
 
Het betrekken van de leerling en de ouders/verzorgers bij het kiezen van de doelen en het bepalen 
van de aanpak, is erg aan te bevelen.  

7. Evalueren 
 
Bij de evaluatie kan aandacht worden besteed aan de manier waarop de uitkomsten in relatie staan 
tot de ontwikkeling op andere gebieden. Wanneer de sociaal-emotionele vaardigheden reden tot 
zorg zijn (vooral in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden) moet goed worden gekeken wat 
gedaan kan worden om meer balans te krijgen en wat überhaupt haalbaar is. Ook hier weer moet het 
ontwikkelingsniveau worden meegewogen.   
 

7.1 Schoolopbrengsten 
 
Zie het document dat hiervoor geschreven is met tips. Ook is er een format voor Excel. (Zien!-
startscherm > Informatief, onder het kopje ‘Zien! schoolniveau en inspectie (so/vso). 
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8. Contact met ouders/verzorgers 
 
Het is raadzaam om zowel de leerling (indien mogelijk) als de ouders/verzorgers te betrekken bij alle 
fasen van handelingsgericht en opbrengstgericht werken.  
 
Na het invullen van Zien! kan er worden gerapporteerd aan overige betrokkenen rond de leerling, 
zoals ouders, verzorgers en stagebegeleider.  
 
De Zien!-ouderrapportage vormt een heel mooi hulpmiddel om de observaties van de ouders een 
gelijkwaardige plaats te geven in het gesprek met ouders over het sociaal-emotioneel functioneren 
van hun kind. 
 
De ‘bijlage bij ouderrapportage’ is aanbevolen om mee te geven of te bespreken (zie onder de knop 
‘Informatief’ op het startscherm van Zien!). Vraag jezelf af of er informatie in staat waar (sommige) 
ouders een toelichting op kunnen gebruiken. 
 
Vooral het samen spreken over wat haalbare doelen zijn voor een leerling en wat gewenste doelen 
zijn, gezien de uitstroombestemming, geeft diepgang aan de contacten en zorgt voor een duidelijke 
en gezamenlijke focus. Probeer met ouders te communiceren aan de hand van concreet 
waarneembaar gedrag. Wat heb je geobserveerd? 
 

9. Overige aandachtspunten/opmerkingen 
 

• Ook van s(b)o-leerlingen wordt verwacht dat ze in sociale situaties iets samen kunnen doen, 
zelf kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben, enzovoort. 
Wanneer er vragen zijn over het sociaal-emotioneel functioneren zijn leerkrachten vaak 
zoekend waar het aan ligt. Zien! helpt hen heel erg om er taal aan te geven.  

• Na die analyse is (veel meer dan in het regulier onderwijs) kennis van het 
ontwikkelingsniveau nodig om te kijken welke vaardigheden je van het kind mag verwachten 
en voor welke vaardigheden je (in eerste instantie) gaat compenseren. Doordat je nu een 
profiel hebt, kun je daar wel bewuster over in gesprek gaan. Je hebt een kijk- en denkkader. 

• Wat eerkrachten aanspreekt, is dat er een sterkte-zwakte analyse wordt gemaakt. Je richt je 
vooral op de vaardigheden die een kind al wél laat zien. Je kijkt hoe je die kunt uitbouwen. 
Op zo’n manier kijken naar kinderen sluit aan bij hoe ze in de dagelijkse praktijk werken. Niet 
kijken naar problemen, maar naar mogelijkheden.  
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• Zeker bij leerlingen van een laag niveau, kun je vooral kijken naar de Zien!-ouderrapportage.  
Kijk naar alle stellingen waar al een 2 (of hoger) staat. Wat draagt er aan bij dat de leerling 
dat gedrag soms al laat zien? Hoe kun je dat in andere situaties inzetten?  
Om te komen tot een groepsanalyse: neem de grote gemene deler van de analyse op 
leerlingniveau.   

 
Hoe Zien! wordt gebruikt: 

- Om het gesprek tussen alle personen binnen één groep te faciliteren: wat kunnen de 
leerlingen al en wat gun je ze?  

- Om de groepsaanpak op af te stemmen: wat heeft de groep als groep nodig?  
- Om met ouders in gesprek te gaan: hoe functioneert het kind op school? (ouders kunnen de 

oudervragenlijst invullen over de thuissituatie; begrip krijgen voor het gedrag wat de leerling 
in verschillende situaties laat zien; van elkaar leren hoe je daar mee omgaat.  

- Om in het OP het sociaal-emotioneel functioneren te typeren: 
o Bij binnenkomst: op grond van dossier en informatie van ouders / vorige school of 

dagbesteding. Zien!-begrippen als kapstok gebruiken. Wat is sterk? Wat is een 
ontwikkelpunt? Onder welke voorwaarden laat een kind gedrag al wel zien? 

o Doelen formuleren op leerlingniveau: waar streef je naar aan het eind van het so / 
vso? Welke ondersteuning zal de leerling nodig blijven hebben?  

o Overdracht naar stageplaats/vervolgschool/werk: wat kan de leerling? Welke 
ondersteuning heeft hij nodig?  

- Op schoolniveau kijken hoe het sociaal-emotioneel functioneren is; kijken of schoolregels en 

voorwaarden passend zijn; komen tot schoolbrede afspraken.  
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Bijlage 1 - Standaard tekst vak ‘aanpak’ groepsplan Seo/ Zien!  
via module leerlijnen 

(onderstaande tekst kopiëren > plakken) 
 
 
WAARNEMEN + BEGRIJPEN 
Beginsituatie / relevante info n.a.v. Zien! 
 
 
WEGEN 
Welke aspecten ga je vooral op inzetten? 
 
 
PLANNEN 
Welke lessen uit de methode XX ga je geven: 

1. … 

 
Welke overige materialen ga je inzetten: 

- … 

 
Welke overige doelen ga je aan werken: 

- …  
 

Wat zijn aandachtspunten voor jou als leerkracht: 
- Als je welbevinden en/of betrokkenheid wilt versterken: welke basisbehoeften ga je nog meer 

vervullen en hoe? (relatie, competentie, autonomie) 
- Als je sociale vaardigheden wilt versterken: welke pedagogische interventie ga je nog meer 

toepassen?  
- Hoe ga je aansluiten bij de fase van emotionele ontwikkeling? 

 
Hoe worden de leerlingen erbij betrokken? 
 
 
Hoe worden de ouders erbij betrokken?  
 
 
Voor welke leerlingen wil je aanvullende doelen inplannen? 
Noteer die doelen in het vak aanpak van de betreffende leerling.  
 
EVALUEREN 
Hoe bepaal je tussentijds en achteraf of je je doelen haalt? 
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Bijlage 2 – Gesprekslijn groepsbespreking Zien! 
 
Vanuit het geheel van de groep, via clusters van leerlingen naar het individu. 

 

1. Doelstelling van deze bespreking: 

Wat moet er aan het einde van deze bespreking helder voor je zijn? Wanneer ga je tevreden de 

deur uit? 

 

2. Waar word je blij van? Wat heb je al gedaan waar je tevreden mee / trots op bent? 

 

3. Betrokkenheid en welbevinden – hoe vind je dat deze groep betrokken is? Hoe lekker zitten ze 

in hun vel → op dit moment kun je inzoomen op individuele leerlingen, wie zit lekker in zijn 

vel? 

 

4. Profiel bekijken, zonder naar kleur te kijken 

Kijk eens naar de 5 vaardigheden – waar is deze groep sterk in? 

 

Profiel bekijken, waarbij je de kleuren op je in laat werken. 

 

• Als het overwegend een rood/oranje profiel is, kun je de volgende items bespreken: 

o Is het je gelukt om hem goed in te vullen? 

o Hoe is/was het bij andere/vorige leerkrachten? 

o Als je de individuele profielen bekijkt: zie je al wel ‘2tjes’ staan? 

o Als je 2-en hebt staan: welk percentage van de tijd lukt het je om te 

compenseren? 

o Analyseer de doelgroep: blijven de leerlingen altijd compensatie nodig hebben, 

of kun je nog activeren? (wat zijn haalbare doelen/ambities) 

 

• Als er een overwegend ‘blauw/groen’ profiel is, kun je de volgende items bespreken: 

o Is het je gelukt om hem goed in te vullen? 

o Hoe is/was het bij andere/vorige leerkrachten? 

o Hoe is het in andere (meer vrije situaties)? Bijvoorbeeld op het plein/bij gym? 

o Als de leerkracht wellicht compenseert, hoe kun je de leerlingen zelf sterker 

maken? 

 

• Mogelijk hier: ‘wie ben je zelf’. Hoe ziet jouw eigen ‘Zien -profiel’ eruit? 

 

• Begeleider benoemt wat er in het profiel te zien is. Herkent de leerkracht dit? 

 

5. Wat is de last die je draagt? Waar loop je tegenaan? Wat vind je lastig?  

Waar kunnen we dat mee ondersteunen?  

 

BT WB? – dan is dit een eerste aandachtspunt 

Betrokkenheid – wat maakt dat kinderen betrokken kunnen zijn? Wat zit er onder de term 

betrokkenheid. (laat de leerkracht kijken naar eigen gedrag) 

 

Waar wil je deze groep sterker in maken?  

Wat voor gedrag wil je over x-tijd zien? 

Wat is de hefboom om bepaald gedrag te ontwikkelen? (indicatie-uitspraken kunnen hierbij ook 

meegenomen worden). 

 

6. Welke leerlingen vallen jou specifiek op in hun gedrag? 
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Wat is het ‘gedeelde’ gedrag dat je ziet? 

Wat zou je voor gedrag willen zien? 

Zijn er leerlingen met positieve uitzonderingen? 

Zijn er leerlingen die je ‘niet in beeld’ hebt?  

 

7. Welke leerling baart jou de meeste zorgen? Actiepunten zo mogelijk verbinden aan 

groepsbrede aanpak.  
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Bijlage 3 – Beschrijving van fasen Seo-r (A. Dosen) 
 
Bij veel leerlingen (in dit document wordt gesproken van leerlingen, maar evengoed kunnen de woorden 
‘kinderen’, ‘jongeren’ en ‘jongvolwassenen’ gebruikt worden) met een verstandelijke beperking is er sprake van 
een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit houdt in dat de verschillende ontwikkelingsgebieden van de persoon 
(bijvoorbeeld cognitief, sociaal, emotioneel, lichamelijk) zich niet gelijkmatig ontwikkelen. Wanneer er sprake is 
van een disharmonische ontwikkeling kan overschatting (een beroep doen op vaardigheden die nog niet of 
onvoldoende ontwikkeld zijn) of onderschatting (geen beroep doen op vaardigheden die al wel ontwikkeld zijn) 
in het dagelijks leven het gevolg zijn. Een disharmonisch profiel maakt een leerling, vooral emotioneel, 
kwetsbaar. Juist vanuit die emotionele kwetsbaarheid ontstaat bij veel leerlingen psychische problematiek en/of 
moeilijk verstaanbaar gedrag. Het gevaar van overschatting is groot wanneer niet duidelijk is op welk emotioneel 
niveau een persoon met een verstandelijke beperking functioneert. De emotionele ontwikkeling bepaalt in 
belangrijke mate onze draagkracht in het dagelijks leven. 
 
Bij de inschaling van leerlingen in de fase die past bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, komt het voor dat 
een leerling gedrag laat zien, dat bij meerdere fases past. Op veel scholen wordt ervoor gekozen om een leerling, 
ten behoeve van het ontwikkelingsperspectief, in te schalen in de fase waarin de leerling meestal functioneert.  
 

 Eerste adaptatiefase – prikkels ervaren (ontwikkelingsleeftijd 0-6 maanden): Leerlingen in deze fase zijn 
emotioneel gezien alleen bezig met zichzelf. Het lichaam reageert op prikkels, de leerling reageert met lust of 
onlust op deze prikkels. Er is sprake van lichamelijk ervaren van de belevingswereld. Veiligheid wordt lichamelijk 
ervaren. De leerling heeft individuele verzorging nodig door vertrouwde volwassenen.  
Ondersteuningsbehoefte: 

• Om zich veilig te voelen heeft een leerling een constante eigen plaats nodig: mijn eigen bed, mijn eigen 

stoel.  

• Er is nabijheid van volwassenen nodig. 

• Een prikkelarme omgeving wordt als veilig ervaren. 

• De leerling floreert bij rust en structuur. 

 
 Eerste socialisatiefase – hechten (ontwikkelingsleeftijd 6-18 maanden): Leerlingen leren in deze fase dat ze 

door kleine handelingen in de omgeving kunnen bewerkstelligen en ook dat personen en voorwerpen blijven 
bestaan, ook al ziet de leerling ze niet meer. De leerling leert om op de omgeving en de verzorger te vertrouwen. 
Zijn of haar belevingswereld bestaat uit dat wat de leerling in relatie met verzorger ervaart, het gevoel van 
veiligheid is gekoppeld aan vaste verzorger. 
Ondersteuningsbehoefte: 

• Om zich veilig te voelen heeft de leerling een veilige, redelijk voorspelbare omgeving nodig (zowel in 

dagplanning als in ruimte).  

• Er is nabijheid-op-afstand van volwassenen nodig. De leerling wil zelfstandig zijn omgeving ontdekken, 

maar heeft daarvoor wel toezicht van volwassenen nodig. 

• Begrenzing door volwassenen is nodig.  

• De leerling geniet van speeltjes die geluidjes maken en van sensopathisch materiaal als zand, water en 

vingerverf. 

 
 Eerste individuatiefase – wilsontwikkeling (ontwikkelingsleeftijd 18-36 maanden): De leerling leert in deze 

fase zijn of haar handelingen doelbewust te sturen. Die geeft een gevoel van controle over de omgeving. De 
leerling krijgt meer besef van het feit dat hij of zij een eigen persoon is, los van anderen. De belevingswereld 
bestaat uit de vertrouwde omgeving, de volwassene is op afstand aanwezig. Het gevoel van veiligheid wordt 
ervaren als de volwassene is in de buurt, maar op een afstandje aanwezig is. 
Ondersteuningsbehoefte: 

• Om zich veilig te voelen heeft de leerling een omgeving nodig waarin hij of zij kan ontdekken en waarin 

de leerling een eigen inbreng kan hebben. 

• Er is een volwassene in de buurt nodig, die de leerling grenzen aangeeft en consequenties leert van 

ongewenst gedrag. 
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• De leerling is op zoek naar duidelijkheid en heeft volwassenen nodig die antwoorden geven op 

waaromvragen.  

 
 Eerste identificatiefase – eigenheid (ontwikkelingsleeftijd 3-7 jaar): De leerling ontwikkelt zich steeds verder 

tot een zelfstandige persoon. Hiervoor spiegelt de leerling zich aan een rolmodel. Samen met anderen probeert 
de leerling iets tot stand te brengen. Ook neemt de leerling steeds meer initiatief. De leerling leert steeds meer 
zich ook aan regels te houden zonder nabijheid van een volwassene. In een vertrouwde omgeving kan de leerling 
zelfstandig functioneren. 
Ondersteuningsbehoefte: 

• Om zich veilig te voelen heeft de leerling duidelijke regels nodig.  

• De begeleiding door volwassenen is meer op afstand en gericht op het stimuleren van initiatief van de 

leerling. De houding van de volwassenen is daarin uitnodigend en stimulerend. 

• De leerling heeft het nodig om een vertrouwensrelatie met een begeleider op te bouwen.  

• De leerling kan verantwoordelijkheid dragen voor dingen die het qua niveau aankan.  

 
 Realiteitsbewustwording – verantwoordelijkheid (ontwikkelingsleeftijd 7-12 jaar): De leerling leert in deze 

fase zich sociale regels eigen maken en leert om verantwoordelijk te zijn (kunnen samenwerken, opbouwen en 
onderhouden van vriendschappen). Een eigen mening wordt gevormd. Veiligheid wordt ervaren als 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen gestimuleerd worden. Begeleiding en ondersteuning op afstand is nodig.  
Ondersteuningsbehoefte: 

• Om zich veilig te voelen heeft de leerling volwassenen nodig die hem of haar vertrouwen en stimuleren 

tot zelfstandigheid. 

• Om de leerling te stimuleren zich een eigen mening te vormen, is discussie nodig. De leerling moet 

geconfronteerd worden met denkfouten en moet leren andermans mening te respecteren.  

• Contact met leeftijdsgenoten stimuleren.  

• Spreek de leerling aan op zijn of haar verantwoordelijkheden. 
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Bijlage 4 – Stellingen en toelichtingen Zien! leerjaar 1-16 (ruwe 
scoresnorm) 

 

Betrokkenheid (BT) 
 
 
 

1.  Heeft plezier in wat het doet. Het kind heeft duidelijk plezier (toont voldoening/tevredenheid) in de 

activiteiten op school 

Signalen kunnen zijn: 

- (glim)lachen tijdens activiteiten;  

- bewegingen (van benen of armen);  

- verbale positieve uitingen over de activiteiten; 

- tevreden geluiden (neuriën, uitroepen);  

- snel aan het werk gaan; 

- na signaal dat de activiteit stopt, doorwerken; 

- nauwkeurig werken; 

- rode kleur in het gezicht. 

2.  Gaat een tijdlang geconcentreerd op in de 

activiteit. 

 

 

 

Het kind is intens, vol overgave, bezig met een activiteit. Het is bijna niet af te 

leiden en is alert. Het kind laat de activiteit niet los.  

Signalen kunnen zijn: 

- voorovergebogen of juist rechtop zitten; 

- op het puntje van de stoel zitten; 

- ingespannen blik; 

- oogbewegingen gericht op de prikkels die voor de activiteit 

belangrijk zijn. 

3.  Toont belangstelling voor het 

activiteitenaanbod. 

Belangstelling blijkt uit nieuwsgierigheid, aandachtig meedoen, bijpassende 

gebaren maken, luisteren en volgen wat anderen zeggen, vragen (blijven) 

stellen over de aangeboden activiteiten.  

Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken; 

- activiteiten volgen met de ogen; 

- hoofd toewenden; 

- levendige oogopslag. 

4.  Toont doorzettingsvermogen. Als de activiteit moeilijker wordt of tegenvalt in de ogen van het kind, gaat het 

kind toch door. Het kind wil het niet opgeven en zoekt naar oplossingen om 

verder te kunnen en probeert het nogmaals.  

Signalen kunnen zijn: 

- andere materialen erbij pakken; 

- doorgaan met een moeilijk werkje; 

- vragen aan een ander hoe het verder moet;  

- doorgaan na hulp. 
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Welbevinden (WB) 
 
 
 

5.  Komt opgewekt over. Het kind toont opgewekte en blij. Het kind lacht regelmatig. 

Signalen kunnen zijn: 

- rimpels rond de ogen hebben; 

- neuriën of zingen; 

- grapjes maken of in zijn voor een grapje; 

- lachen naar anderen. 

6.  Maakt een vitale, levenslustige indruk. Het kind heeft veel energie en het kan genieten van dingen. 

Signalen kunnen zijn: 

- huppelen of springen; 

- levendige oogopslag; 

- luid spreken; 

- handelingen in een vlot tempo uitvoeren; 

- rode kleur; 

- rechtop zitten of staan. 

7.  Komt ontspannen en open over. Het kind durft zichzelf te zijn. Het kind deelt eigen interesses en ervaringen met 

anderen. 

Signalen kunnen zijn: 

- ontspannen lichaamshouding; 

- regelmatig oogcontact maken; 

- zich vrij in de klas en op het plein bewegen;  

- zichtbaar genieten van activiteiten; 

- spontane opmerkingen tegen anderen maken. 

 

Tegenover ontspannen staat gespannen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking 

in het in de gaten houden van anderen, in clownesk of juist teruggetrokken 

reageren. Het kind is dan niet zichzelf. 

8.  Gaat graag naar school. Het kind zegt, of laat door zijn gedrag zien, dat het graag naar school gaat.  

Signalen kunnen zijn:  

- ’s morgens veerkrachtig binnenkomen; 

- iets voor de leerkracht meenemen; 

- zich positief uiten over naar school gaan; 

- makkelijk afscheid nemen van ouders. 
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Sociaal initiatief (SI) 
 
 
 

9.  Stapt uit eigen beweging op anderen af. 

 

 

Het kind maakt uit zichzelf contact. Het kind laat merken dat het mee wil doen 

met een activiteit. Het kind zoekt toenadering.  

Signalen kunnen zijn:  

- af en toe naar een andere spelhoek of werktafel lopen;  

- ongevraagd meedoen met anderen. 

10.  Heeft duidelijk een eigen inbreng tijdens 

gezamenlijke activiteiten. 

Het kind komt tijdens contacten met medeleerlingen, bijvoorbeeld bij 

groepsopdrachten of samenspel, met eigen ideeën. 

Signalen kunnen zijn:  

- Met gebaren aangeven wat de voorkeur heeft 

- praten over eigen ideeën (“ik denk …, ik heb ook …, of, ik heb een 

ander idee"); 

- ideeën/voorbeelden aan anderen laten zien (“Kijk eens wat ik heb”). 

11.  Vertelt en/of toont iets uit zichzelf in de 

groep.  

In de kring of tijdens interactiemomenten vertelt of toont het kind (iets) uit 

zichzelf. Dit doet het op een ontspannen manier. Het komt uit zichzelf met 

reacties of antwoorden. Het reageert op wat anderen zeggen. 

Signalen kunnen zijn: 

- Voorwerpen meenemen of gebaren maken 

- (soms) voor de beurt praten; 

- (uitgebreide) verhalen vertellen over of dingen laten zien van 

bijvoorbeeld thuis of naar aanleiding van een onderwerp; 

- reageren op wat een ander zegt; 

- oogcontact maken tijdens spreken (klas rondkijken tijdens spreken); 

- duidelijk verstaanbaar spreken.  

 

(Misschien vind je dat een kind dit juist te vaak doet, mogelijk dominant is. Kies 

dan toch antwoord 3 of 4.) 

12.  Maakt contact of spreekt uit eigen beweging 

met andere kinderen. 

 

 

Het kind maakt met andere kinderen (niet alleen met het vriendje of 

vriendinnetje) contact door dingen te laten zien, door een praatje, door iets te 

zeggen of te vragen, zonder dat een ander het initiatief heeft genomen. Met 

name in meer open en vrije situaties is dit zichtbaar. 

Signalen kunnen zijn: 

- praatje maken met of iets laten zien aan kinderen dichtbij in de 

kring; 

- praten met andere kinderen in de gang of op het plein; 

- vragen of het mee mag doen of non-verbaal laten merken dat het 

mee wil doen.  
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Sociale flexibiliteit (SF) 
 
 
 

13.  Sluit makkelijk een compromis met een 

medeleerling. 

Samenwerken of -spelen vraagt geven en nemen. Er is sprake van 

onderhandelen.  

Het kind accepteert de inbreng van anderen in het spel of werk. Het past het 

eigen idee aan of verzint bijvoorbeeld een variant op het idee van de ander.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig conflicten hebben; 

- uitingen zoals: “goed, dan doe jij dat en ik dit”; 

- overleggen door uitingen als “zullen we eerst doen wat jij wilt en 

daarna…?”. 

- delen van materiaal. 

14.  Staat open voor nieuwe plannen, ideeën en 

activiteiten. 

Bij nieuwe plannen, ideeën en activiteiten, veranderingen in het 

dagprogramma, aanwijzingen over hoe iets moet verlopen, gaat het kind 

ermee akkoord. Het haakt in op het nieuwe plan of de verandering, draagt zelf 

ook andere ideeën aan. Het gaat hier soepel mee om.  

Signalen kunnen zijn:  

- weinig tegensputteren als nieuwe of gewijzigde plannen zich 

voordoen; 

- actief meedoen met de activiteit; 

- actieve lichaamshouding; 

- open gezichtsuitdrukking. 

15.  Laat een eigen werkwijze of eigen idee 

makkelijk los. 

Het kind staat open voor aanwijzingen voor hoe het dingen anders kan doen. 

Het kost het kind weinig moeite om een eigen idee, aanpak of werkwijze te 

laten varen.  

Signalen kunnen zijn:  

- suggesties worden teruggezien in het werk of spel; 

- soepel overgaan op een ander onderwerp of activiteit;  

- ogen staan open, gezicht is ontspannen; 

- lichaamshouding blijft ontspannen.  

 

(Misschien vind je dat een kind dit juist té makkelijk doet. Kies dan toch 

antwoord 3 of 4.) 

16.  Toont veerkracht. Een kind met veerkracht kan zich vrij makkelijk en snel over frustraties of 

teleurstellingen heen zetten. Veerkracht en zelf dingen kunnen oplossen horen 

hier bij elkaar. 

Signalen kunnen zijn: 

- Verbaal en/of non-verbaal duidelijk een negatieve emotie uiten, 

maar vervolgens toch doorgaan met de activiteit;  

- niet mee mogen doen met het spel van medeleerlingen, even sip of 

beteuterd kijken maar daarna met andere kinderen gaan spelen.  
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Sociale autonomie (SA) 
 
 
 

17.  Laat merken wat het ergens van vindt. 

 

 

 

 

Het kind laat duidelijk merken hoe het ‘erover’ denkt. Het benoemt of uit de 

eigen gevoelens en geeft de eigen mening over de gang van zaken op een 

directe manier.  

Signalen kunnen zijn:  

- "Ik vind het oneerlijk/vals, ik ben het helemaal met je eens!  

- gezicht drukt emotie uit; 

- op duidelijk verstaanbare toon de mening zeggen; 

- gestrekte armen, stevige knuisten, schouders naar achteren (stevige 

lichaamshouding).  

 

LET OP: de vraag is hier NIET of de leerling dit op een gepaste wijze doet. Dat is 

een andere vaardigheid! 

18.  Komt voor zichzelf op. 

 

Nee zeggen, iets weigeren te doen of juist heel duidelijk aangeven dat het iets 

graag wil doen of hebben, geven aan dat het kind voor zichzelf opkomt. Het 

kind laat zich niet de kaas van zijn brood eten. Het verweert zich duidelijk. 

Signalen kunnen zijn: 

- op duidelijk verstaanbare toon zeggen wat het wel of niet wil; 

- stevige lichaamshouding; 

- nadrukkelijk het hoofd schudden; 

- verbalisaties zoals:  "Nee, dat wil ik niet!, Dat doe ik wél" ..."Stop 

daarmee!... Blijf af".  

19.  Maakt eigen keuzes. Het kind maakt eigen keuzes en laat zich dus niet afleiden door wat andere 

kinderen kiezen of doen.  

Dit laat zich goed observeren in meer open situaties die een beroep doen op zelf 

kiezen en eigen ideeën: opdrachten tijdens zaakvakken, buitenspel, 

expressieonderwijs.  

Signalen kunnen zijn:  

- keuze maken met wie het wil samenwerken; 

- naar andere kinderen kijken, maar toch bij de eigen keuze (dit 

bijvoorbeeld ook verwoorden) blijven; 

- niet ingaan op kinderen die zijn naam roepen/fluisteren; 

- over het algemeen bij de gemaakte keuzes blijven; 

- keuze maken zonder naar anderen te kijken (ogen gericht op degene 

die de keus voorlegt). 

20.  Regelt eigen zaken. 

 

 

Het kind gaat zijn eigen gang, heeft hierin weinig ondersteuning of bevestiging 

nodig. Het kind weet doorgaans wat het wil en voert dat ook uit. Het lost 

problemen zelf op.  

Signalen kunnen zijn: 

- weinig vragen of hij/zij het goed doet; 

- weinig afkijken bij anderen; 

- een duw geven om aan de beurt komen; 

- bij uitdelen vooraan staan. 
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Impulsbeheersing (IB) 
 
 
 

21.  Praat of handelt niet voor zijn beurt.    

 

 

Het kind valt de leerkracht of een medeleerling niet in de rede, maar laat deze 

uitpraten. Het wacht op zijn beurt als het iets moet doen. 

Signalen kunnen zijn: 

- vinger opsteken en geen geluid maken; 

- rustig wachten tot het aan de beurt is 

- oogcontact maken voor het gaat praten of iets gaat doen; 

- niet door het gesprek van een ander kind heen praten. 

22.  Denkt na voor het iets onderneemt, heeft 

controle over eigen gedrag. 

 

 

Het kind handelt nadenkend. Het verkeert zelden in een gevaarlijke situatie en 

zoekt zulke situaties niet op.  

Signalen kunnen zijn: 

- zelden betrokken zijn bij een conflictsituatie; 

- weten waar zijn spullen zijn en ze makkelijk kunnen vinden; 

- goed kunnen ordenen (bijvoorbeeld tijdens opruimen); 

- even stilstaan, niets zeggen of even staren voordat het iets doet. 

23.  Eist weinig aandacht op. 

 

 

Het kind gedraagt zich meestal rustig en dringt zich niet op aan anderen. 

Signaal kan zijn: 

- de beurt afwachten. 

- Gaat zijn eigen gang 

- Doet weinig een beroep op de leerkracht of medeleerlingen 

 

Kinderen die veel aandacht opeisen, dringen vaak dicht op de juf aan, dringen 

voor, duwen met ellebogen anderen weg of roepen vaak ‘juf, juf!’ 

24.  Houdt zich aan de regels.  

 

 

Het kind houdt zich normaal gesproken aan de binnen de groep geldende 

regels. Heeft weinig correctie nodig.  

Signalen kunnen zijn: 

- op de beurt wachten; 

- snel gehoorzaam reageren (opruimen, armen over elkaar zitten, stil 

zijn);  

- weinig klachten van anderen kinderen over verstoring van regels;  

- stil kunnen zitten. 
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Inlevingsvermogen (IL) 
 
 
 

25.  Luistert met aandacht naar wat anderen 

zeggen of vertellen. 

Het kind luistert echt. Als het geheugen en begrip goed zijn, zou het kunnen 

navertellen of naspelen wat er gezegd wordt. 

Signalen kunnen zijn: 

- licht (in)gespannen lichaamshouding; 

- het hoofd toegewend houden naar de spreker; 

- expressie in het gezicht (lachen of verdrietig kijken); 

- knikken of schudden met het hoofd; 

- mond bewegen. 

26.  Toont belangstelling voor wat andere 

kinderen zeggen of doen. 

Het kind volgt wat anderen doen. Toont zich nieuwsgierig richting bezigheden 

van medeleerlingen. Stelt geregeld vragen aan anderen over henzelf of over 

hun bezigheden of laat non-verbaal merken interesse te hebben.  

Signalen kunnen zijn: 

- anderen aankijken;  

- zich geïnteresseerd voorover buigen; 

- naar anderen toelopen om te kijken wat ze doen. 

27.  Zegt tegen of doet aardige dingen richting 

medeleerlingen. 

 

 

De leerling zegt aardige dingen over bijvoorbeeld het werk, de tekening of de 

bijdrage die de medeleerling levert aan het spel of werk of hij doet iets aardigs. 

Bijvoorbeeld een schouderklopje geven, een duim omhoog steken, lachen als 

reactie op een actie van de ander.  

Signalen kunnen zijn: 

- iets aardigs zeggen: “jij hebt een mooie toren gebouwd”; 

- ik vind je werkje mooi; 

- ik vind je lief. 

28.  Gedraagt zich behulpzaam. 

 

 

Het kind troost als iemand pijn of verdriet heeft, neemt zorghandelingen op zich 

en toont meeleven met de personen uit een verhaal. Het kind toont begrip voor 

andere standpunten en meningen.   

Signalen kunnen zijn: 

- gezicht toont mimiek (passend bij emotie); 

- naast een ander gaan zitten; 

- hand op iemands schouder leggen; 

- hulp halen voor een kind 

- een ander kind steunen in mening of gevoel (“Ik snap/begrijp  dat 

je…”). 
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Bijlage 5 - Stappenplan invullen 28 stellingen van Zien!  
Versie Zien! Leerjaar 1-16 (ruwescoresnorm) - Inclusief printen ‘Zien! ouderrapportage’ 

 

Als je per leerling gaat invullen, maar wel de resultaten van alle leerlingen in één groepsoverzicht 

wilt: 

1. Ga alleen achter de pc zitten om de lijst met stellingen voor jouw klas persoonlijk in te 

vullen. 

2. Start ParnasSys en log in. 

3. Kies achter tabblad ‘groep’ jouw eigen groep. 

LET OP: doe dit om een groepsoverzicht te genereren zodat je de groep in beeld krijgt.  

4. Klik op tabblad ‘Begeleiding’ 

5. Klik op ‘observatielijsten’ 

6. Klik onderaan op ‘nieuwe observatielijst invullen’ 

7. Selecteer ‘Zien! leerjaar 1-16 (ruwescoresnorm)’ (staat mogelijk op de tweede pagina) 

8. Laat het vinkje staan bij ‘per leerling’  

9. Als je meer collega’s voor een groep ZIEN! wilt invullen: spreek af wie welke datum kiest 

(Advies: de collega die de groep het grootste deel van de week heeft, laat de datum op 

vandaag staan. De anderen vullen een eerdere datum in. De gegevens van de laatst 

ingevulde lijst worden op de groepskaart getoond) 

10. Klik op volgende. 

11. Je zoekt nu de leerling in de lijst voor wie jij de observatielijst in wilt vullen. Daarvoor zijn 

twee mogelijkheden: 

o 1: Blijf op volgende klikken totdat links boven het midden van het scherm de 

naam van ‘jouw leerling’ verschijnt. 

o 2:  Na stap 8 sla je de aangemaakte observatielijst op. Vervolgens open je de 

regel van de groepslijst van jouw naam (groep > selecteer je groep > tabblad 

Zien! > indicatie-uitspraak > klik op de betreffende regel > Wanneer je op het 

potloodje achter de naam van jouw leerling klikt kun je de lijst invullen.  

NB: Op deze manier kun je jouw observatielijst altijd tussentijds opslaan en weer 

heropenen! 

 

Waarnemen:  

A. Vul de vragenlijst in …  

Raadpleeg de handleiding! (Je kunt de handleiding nu niet in zijn geheel doornemen, 

maar probeer je wel een beeld te vormen samen van wat de handleiding inhoudt!) 

 

Begrijpen + Wegen:  

B. Ga na:  

o Begrijp ik het profiel?  

o Begrijp ik waarom deze uitspraken voor deze leerling komen?  

o Wat vind je van de vuistregels in de handleiding?  

o Wat biedt Zien! mij aan suggesties? (Het gaat om een ruw beeld, probeer een 

indruk te krijgen.) 
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Wegen + Handelen: 

 

Bekijken van handelingssuggesties:  

- Groep > klik op je groep > tabblad Zien! > Indicatie-uitspraak > klik op de regel van de 

ingevulde lijst die je wilt bekijken. 

- Je kunt klikken op een percentage boven de kolommen voor suggesties op groepsniveau 

(inclusief verwijzingen naar methoden). 

- Je kunt klikken op een gekleurd blokje achter een leerlingprofiel voor suggesties op 

leerlingniveau.  

 

- Onder ‘Informatief’ op het startscherm van ZIEN! vind je heel veel documenten met 

achtergrondinformatie en tip.s 

 

Aandachtspunten 

• Wil je een ingevulde vragenlijst bekijken en/of wil je verder gaan met het invullen van 

een vragenlijst, voor andere leerlingen?  

Ga naar je groep > begeleiding > observatielijsten > klik op de regel van de vragenlijst die 

al (gedeeltelijk) is ingevuld. DUS klik níet op ‘invoeren nieuwe observatielijst. 

• Vul je een vragenlijst in via de knop ‘Leerling’ bovenaan het scherm van ParnasSys  

dan komen de gegevens niet in het groepsoverzicht! (bij stap 3 staat daarom dat je als 

eerste klikt op ‘groep’) 

• Lees steeds voor je Zien! gaat invullen voor je groep de “Instructiekaart afname Zien!” 

(pag. 21-22 van de handleiding, te downloaden onder de knop ‘Informatief’).  

 

Printen overzicht ‘Zien! Ouderrapportage’ 

1. Klik op het tabblad Overzichten in de roze balk bovenaan het scherm 

2. Ga naar Leerlingvolgsysteem > Begeleiding. Er verschijnt een lijst met overzichten, 

waaronder Zien!-observatielijsten op groepsniveau en leerlingniveau en de Zien!-

ouderrapportage. 

3. Klik op de rode knop voor het Zien!-overzicht dat je wilt hebben voor het opvragen van pdf-

bestanden 

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

4. Selecteer je groep in het betreffende filter (of zoek meteen de leerling op die je zoekt) 

5. Als je van alle leerlingen in één keer een totaalpdf wilt opvragen (per leerling een A4): zet 

een vinkje voor ‘naam’, zodat alle leerlingen geselecteerd zijn 

6. Klik op ‘volgende’ 

7. Selecteer vervolgens de juiste Zien!-lijst(en) (klik eventueel op ‘alles’). 

8. Klik onderaan op ‘bevestigen’ 

9. Wacht tot het roze balkje vol is geworden en klik op de roze regel om de pdf te openen  

De pdf blijft hier een week staan. Je komt weer op dit scherm door bovenaan te klikken op 

‘overzichten’ en vervolgens in de tweede rij tabbladen op ‘taken’.  

Je kunt het bestand ook opslaan op je eigen computer, of printen. 

 

NB: Een Zien!-profiel geeft inzicht in dit kind in deze groep in deze periode bij deze leerkracht. 
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Bijlage 6 - Van Zien! naar handelen 
Met Zien! Leerjaar 1-16 en de module leerlijnen  
Gebruik het format in Word als leidraad voor onderstaande stappen 
 

Waarnemen:  
- Vul Zien! Leerjaar 1-16 in voor alle leerlingen 

- Wat valt je op? Waar is je groep relatief sterk in? Waar 

minder goed?  

Herken je dat in de praktijk?  
- Als meerdere personen de lijst hebben ingevuld:  

o herken je de verschillen? (zo ja, vraag je af of je 

toch aan dezelfde doelen kunt gaan werken, of 

dat je ieder aparte doelen kiest om aan te 

werken) 

o Kun je ze verklaren? 

Begrijpen:  
- Bekijk het groepsprofiel als print of op het scherm 

Voordeel van het scherm: je kunt de volgorde van de kolommen wijzigen 

- Leg de streefdoelen op grond van de uitstroombestemmingen die in de 

ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen staan naast de scores: waar ben je tevreden 

over? Waar laat een leerling minder zien dan wat nodig is voor de uitstroom? Geldt het voor 

meer leerlingen?  

- Wat is het emotionele ontwikkelingsniveau van je leerlingen?  

Wanneer leerlingen nog weinig inlevingsvermogen laten zien en een laag emotioneel niveau 

hebben, hoef je verder daar niets mee te doen omdat het dan nog past dat een leerling 

egocentrisch is en weinig oog heeft voor de behoeften van anderen. 

Wegen: 
- Maak een keus aan welke Zien!-aspecten je (curatief) aandacht wilt besteden 

- Kijk als eerste naar betrokkenheid en/of welbevinden.  

Zijn daar aandachtspunten? Dan altijd daar (eerst) meer aan de slag! 

- Kijk of er balans is tussen de ruimtenemende vaardigheden (SI en SA) en de ruimtegevende 

vaardigheden (SF, IB en IL). Zo niet, kijk waar je de groep/de leerling(en) het meeste mee 

helpt door er aandacht aan te besteden: kies één of meer Zien!-vaardigheden.  

Kies niet automatisch dat wat het minste zichtbaar is. Iets wat er al een beetje is, kun je vaak 

beter mee verder gaan, in de hoop dat andere vaardigheden dan ook komen. 

- Kijk welke vaardigheden gezien de uitstroombestemming daadwerkelijk versterkt moeten 

worden. 

Plannen: 
- Ga naar het planscherm van de module leerlijnen: 

o ‘mijn ParnasSys’ > selecteer je groep > knop ‘groepskaart’ > tabblad Begeleiding > 

Leerlijnen > Klik in het filter ‘leerlijnenpakket’ op ‘SEO zml/vso’ > vink het leergebied 

‘sociaal-emotioneel’ aan >  knop ‘leergebieden plannen’ > selecteer in het filter 

‘leerlijnen’ de leerlijnen waar je bij de stap Wegen van hebt gekozen dat je er aan 
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wilt werken > onderaan knop ‘sublesgroep samenstellen (stap 1)’ > vink alle 

leerlingen (d.m.v. de knop ‘alle leerlingen (de)selecteren) en doelen aan > knop 

‘sublesgroep samenstellen (stap 2)’ > geef sublesgroep een naam + pas eventueel 

start- en einddatum aan > klik op ‘opslaan en naar sublesgroep’  

o Klik op ‘bewerken’ achter ‘aanpak’ 

- Kopieer in het tekstvak ‘hele sublesgroep’ de tekst die in het Word-bestand staat op het 

netwerk (alle kopjes van het plan) 

- Beschrijf de aanpak. Maak hierbij gebruik van hulpmiddelen in Zien! die je vindt door te 

klikken op percentages boven een groepsprofiel > handelingsdoelen > toelichting 

downloaden achter een bestand (of onder Informatief): 

o Verwijzingen naar methodelessen 

o Sova-spellen en materialen 

o Tips voor pedagogische vaardigheden 

o Tips voor het aansluiten bij het emotionele ontwikkelingsniveau 

 

 
- Print het werkplan van deze sublesgroep  

Naast deze curatieve doelen wil je mogelijk preventief werken 
Daarvoor adviseren we de jaarplanning …  
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… en de doelen per ontwikkelingsleeftijd. Kies welke ontwikkelingsleeftijd vooral bij je groep past, en 
creëer per week situaties waarin kinderen kunnen oefenen met de genoemde vaardigheden. 
Bij deze vaardigheden zijn er activiteiten beschreven die je vindt onder Informatief.  

 

Handelen: 
Ga aan de slag! 
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Evalueren:  
- Vul Zien! nogmaals in en kijk of je vooruitgang ziet. 

- Beschrijf bij ‘aanpak’ wat goed werkte en wat je een volgende periode juist níet moet doen.  

IQ < 70: 
 

Leerroute Streefdoel  
om uitstroombestemming 
te kunnen halen op 
sociaal-emotioneel gebied 

Streefnorm op 
groepsniveau  

1 Belevingsgerichte dagbesteding 2 (WB, BT en SF) 50% (WB, BT en SF) 

2 Activiteitgerichte dagbesteding 2 50% 

3 Arbeidsmatige dagbesteding 3 zoveel mogelijk 
(2,5-2,75) 

65-70% 

4 Arbeid 3 75% 

5 Vervolgonderwijs 3 75% 

 
IQ > 70: 

Uitstroombestemming Functioneren op het gebied 
van welbevinden en 
betrokkenheid 

Functioneren op het gebied 
van sociale vaardigheden 

Regulier vo vmbo en hoger Minimaal soms in niet 
uitnodigende situaties (3) 

Minimaal soms in niet 
uitnodigende situaties (3) 
 
(in ieder geval op de 
ruimtegevende vaardigheden) 

Regulier vo met lwoo / 
praktijkonderwijs 

Minimaal af en toe in niet 
uitnodigende situaties (2,5) 

Minimaal af en toe in niet 
uitnodigende (2,5) 
 
(in ieder geval op de 
ruimtegevende vaardigheden) 

Vso (alle niveaus) Bij voorkeur minimaal in 
uitnodigende situaties (2) 

Bij voorkeur minimaal in 
uitnodigende situaties (2) 

 


