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Webinar ‘Zicht op je klas en leerling’  
Op 13 februari van 15.00 tot 16.00 uur organiseren we een (gratis) webinar over Zien!vo. Dit zal gaan over de basisprincipes 
van Zien!vo en hoe het werken hiermee zicht op de sociaal-emotionele behoeften en ondersteuningsvragen je klas en de 
individuele leerlingen kan opleveren. 
 
Ben je nieuw op school en nog niet bekend met Zien!? Of ken je iemand in je netwerk die ook baat zou hebben bij het 
werken met Zien!vo? Stuur gerust onderstaande link toe! 
 
https://zienvo.nl/scholing/webinar  
 
Of vind je het misschien leuk om zelf een bijdrage te leveren aan dit webinar? Door bijvoorbeeld een ervaring of een casus 
uit te wisselen? Neem dan contact op met g.vanbeek@gouwe-academie.nl  
 

Opbrengsten  
In onze laatste nieuwsbrief vertelden we iets over de drie versies van de Excel-bestanden om je schoolopbrengsten in kaart 
te brengen:  

• Format basis: Het overzicht laat zien welk percentage van de leerlingen ‘paars’ dan wel ‘oranje’ scoort.  
• Format met groepsnorm: Het overzicht toont van alle groepen de gemiddelde score. In dit overzicht stel je zelf 

een groepsnorm in, op basis waarvan de signaalkleuren van de gemiddelden worden gebruikt.  
• Format vso met norm per leerling: Het overzicht laat zien welk percentage van de leerlingen zijn norm (op basis 

van zijn leerroute) behaalt. Je stelt zelf in welke leerroutes jullie op school gebruiken en welke norm daarbij hoort 
én per leerling geef je aan welke leerroute wordt gevolgd. 

 
Deze documenten vind je onder INFORMATIEF. We merken dat het soms best nog stoeien is om ze goed gevuld te krijgen, 
of om de uitkomsten goed te lezen. Hieronder de meest gestelde vragen met het antwoord.  
 
Het lukt me niet om alle resultaten in het Excel-bestand te kopiëren en plakken. 
De oorzaak hiervan is vaak dat er bij het kopiëren van de getallen een extra spatie mee gekopieerd wordt. Je kunt dit 
vermijden door in de cockpit van Zien! linksboven te beginnen met selecteren. Daarbij moet je ervoor zorgen dat rechts 
naast het getal in de rechter onderhoek geen lege spatie zichtbaar is. Hierna zou je de geselecteerde gegevens zonder 
problemen moeten kunnen kopiëren en plakken in het Excel-bestand. 
 
Kunnen we zelf onze eigen normen invullen? 
Ja, er zijn twee versies van de bestanden waar je een norm kunt instellen.  
In het Excel-bestand ‘format schoolopbrengsten vso met norm per leerling’ vul je op een apart tabblad de eigen leerroutes 
en daarbij behorende normen in. Bij het berekenen van de resultaten per klas vul je naast de resultaten van de vragenlijst 
ook de leerroutes van de leerlingen in. Excel rekent dan automatisch met de juiste norm voor iedere leerling.  
 
Daarnaast is er een versie ‘format 
schoolopbrengsten met groepsnorm’ waarbij je kunt 
kiezen voor een norm op basis van het % leerlingen 
in paars en/of oranje, of voor een groepsnorm op 
basis van de gemiddelde groepsscore. 
 
Wij hebben onszelf als doel gesteld dat 75% 
minimaal een score van een 3 heeft. Ik zie een 
gemiddelde van 3,1. Hebben we ons doel dan 
behaald? 
Bij het analyseren van schoolopbrengsten is het 
belangrijk om een norm als ‘minimaal 75% van de 
leerlingen haalt een score van 3 of hoger’ niet te 

https://zienvo.nl/scholing/webinar
mailto:g.vanbeek@gouwe-academie.nl
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verwarren met een norm als ‘gemiddeld scoren de leerlingen scoren een 3 of hoger’. Op leerlingniveau kunnen hierin 
behoorlijke verschillen zitten.  
 
Minimaal 75% van de leerlingen haalt een score van 3 of hoger 
Dit betekent dat maximaal 25% van de leerlingen een score lager dan 3 haalt (kleur paars en oranje samen). Als meer dan 
25% van de leerlingen paars of oranje scoort, zou je dan kunnen onderzoeken of dit een echt een ondersteuningsvraag is 
van de klas is en wat je hier vervolgens mee doet. 
 
Gemiddeld scoren de leerlingen een 3 of hoger 
Aan het gemiddelde getal is niet meteen te zien of er misschien individuele leerlingen zijn die je meer zou kunnen/moeten 
ondersteunen. Kijk daarom altijd ook naar het percentage leerlingen dat een paars vlakje heeft (die leerlingen hebben een 
score lager dan een 2), en het percentage leerlingen dat een oranje vakje heeft (die leerlingen hebben een score tussen de 
2 en de 3). Het zou namelijk kunnen dat enkele leerlingen heel hoog scoren, waardoor het gemiddelde boven de 3 is, maar 
dat er toch bijvoorbeeld 35% van de leerlingen in paar scoort. Die leerlingen zul je altijd extra ondersteuning willen geven.  
 
Beide vormen (% of gemiddelde) van normering zijn mogelijk. Het belangrijkste hierbij is dat je de gegevens op een juiste 
manier interpreteert, en dat je als school hier conform naar handelt.  
 
Kom je er niet uit, of heb je een tip om één van de Excel bestanden te optimaliseren, dan kun je je vragen altijd mailen naar 
helpdeskzienvo@gouwe-academie.nl. 
N.B. gebruik altijd de laatste versie van een Excelbestand, door die te downloaden vanuit Zien!.  
 

Benchmark 
Op verzoek van een aantal scholen hebben we gekeken naar de landelijke resultaten ten behoeve van de monitor sociale 
veiligheid. Er was behoefte aan een benchmark, dat is een gemiddelde score van de Zien!-gebruikers in Nederland, waar je 
je eigen school mee kunt vergelijken. Met een benchmark krijg je een beeld van hoe jouw school scoort op Zien! en welke 
doelen je kunt stellen voor je school. Let op: aan deze benchmark kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Via de knop RAPPORT – veiligheidsrapport opstellen kun je op ieder moment in het schooljaar zelf een rapport genereren 
van de resultaten op schoolniveau. Deze resultaten kun je aan het eind van een schooljaar via ons naar de inspectie laten 
doorsturen. We zullen hier later in het schooljaar nog een mail over sturen, waarop je kunt antwoorden als je hier gebruik 
van wilt maken. Na 1 juli halen wij de resultaten (op schoolniveau) dan uit ons systeem en sturen we deze door naar de 
inspectie.  
 
Voor het berekenen van een benchmark hebben we de resultaten van de VSO-, VO- en PRO-scholen die Zien! gebruikten in 
2021-2022 uit ons systeem gehaald. Het gaat hier om de gemiddeldes van Welbevinden, Veiligheidsbeleving en Aantasting 
van de veiligheid op schoolniveau. In de tabel hieronder vind je de gemiddeldes en bijbehorende standaarddeviaties. Uit 
verdere analyse bleek dat de VSO-, VO- en PRO-scholen vergelijkbaar scoorden, met als enige uitzondering dat de PRO-
scholen gemiddeld hoger scoorden op welbevinden (3,32) dan de VSO- en VO-scholen. 
  

 Gemiddelde  Standaarddeviatie 
Welbevinden 3,07 0,18 
Veiligheidsbeleving  3,39 0,08 
Aantasting van de veiligheid 3,48 0,17 

 
Uitleg bij de gemiddelde score van de categorieën 
In de tabellen zie je de gemiddelden en de standaarddeviaties daarvan. Een standaarddeviatie geeft de spreiding van de 
resultaten aan. Ongeveer 68% van de scholen zal liggen tussen 1 standaarddeviatie boven en 1 standaarddeviatie onder het 
gemiddelde. Ongeveer 95% van de scholen zal liggen tussen 2 standaarddeviaties boven en 2 standaarddeviaties onder het 
gemiddelde. 
 
Voorbeeld: het gemiddelde welbevinden van alle scholen is 3,07. Het merendeel van de scholen scoort tussen de 2,89 en 
3,25 (3,07-0,18 en 3,07+0,18).  

mailto:helpdeskzienvo@gouwe-academie.nl
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Uitleg bij de standaarddeviatie  
De standaarddeviatie op schoolniveau (die je krijgt bij het opvragen van een rapport) zegt iets over de spreiding van je 
eigen schoolresultaten. Zit deze dicht bij 0, dan betekent dat dat alle leerlingen dicht bij het gemiddelde hebben gescoord. 
Zit je standaarddeviatie dicht bij 1 of daarboven, dan betekent dat dat leerlingen erg gespreid hebben gescoord. Je school-
gemiddelde zegt dan dus minder en is het zeker raadzaam naar afzonderlijke groepen/leerlingen te kijken.  
Een kanttekening daarbij is: wanneer weinig leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, is de standaarddeviatie altijd groot. 
In dat geval is een gemiddelde vaak ook minder betrouwbaar. 
 
De standaarddeviatie van je school kun je niet vergelijken met de landelijke standaarddeviatie uit de tabel hierboven. De 
landelijke standaarddeviatie is namelijk veel kleiner dan jullie school-standaarddeviatie. Een standaarddeviatie zegt alleen 
iets over het gemiddelde waar het bij hoort. 
 

 
 

Doorontwikkeling techniek Zien! 
De afgelopen periode hebben er weer een heel aantal doorontwikkelingen plaatsgevonden in de techniek van Zien! om het 
werken leuker (meer werkplezier), lichter (minder werkdruk) en beter (meer onderwijskwaliteit) te maken. Niet al deze 
ontwikkelingen zijn zichtbaar of merkbaar, maar wel handig! 

- De mails vanuit Zien!vo kwamen bij een aantal scholen structureel in de spam map terecht. We hebben een 
aantal aanpassingen gedaan, waardoor ze nu weer in de inbox komen! Is dit niet het geval, markeer ze dan als 
‘geen spam’, zo ‘leert’ je mailprogramma dat de mails veilig zijn. 

- Bij het klaarzetten van een vragenlijst bleef het veld met overige medewerkers leeg. Dit is verholpen en je ziet nu 
in dit veld álle medewerkers van jouw vestiging die een account hebben in Zien!vo. Staat een collega er niet 
tussen, vraag je applicatiebeheerder dan of hij/zij wel een account heeft in Zien!. De applicatiebeheerder kan 
vervolgens eenvoudig een account aanmaken.  

- Is een leerling of ouder zijn/haar wachtwoord vergeten, maar is er geen mailadres bekend? Wanneer de 
applicatiebeheerder een nieuw wachtwoord genereert, komt deze automatisch op het scherm te staan. (Eerder 
was het zo dat de applicatiebeheerder een mail ontving met het wachtwoord van de leerling of ouder, maar dit 
bleek in de praktijk niet handig te zijn.) 

- Op veel plekken verdwijnt het woordje ‘vo’ achter Zien!. Zien! in ParnasSys stopt namelijk eind 2023 en we 
hebben de s(b)o en vso-zml scholen aangeboden dat ze gebruik kunnen blijven maken van Zien! in onze eigen 
techniek. Mochten jullie scholen kennen die hier interesse in hebben, verwijs ze dan door naar zien@gouwe-
academie.nl  

 

Zien! en AVG 
In Zien! staan veel gegevens over de leerling: denk aan de naam, klas en geboortedatum, de resultaten van de vragenlijsten 
die ingevuld zijn, maar ook aan de handelingsplannen waar door de mentor veel informatie in wordt geschreven. Het is dus 
belangrijk dat er voorzichtig omgegaan wordt met deze gegevens in Zien!. Hoe doe je dat goed? Hierbij een aantal tips! 
 

https://www.gouwe-academie.nl/blijf-werken-met-zien!-in-het-s(b)o-en-vso-zml
https://www.gouwe-academie.nl/blijf-werken-met-zien!-in-het-s(b)o-en-vso-zml
mailto:zien@gouwe-academie.nl
mailto:zien@gouwe-academie.nl
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1. Zorg voor een veilig wachtwoord en schrijf deze niet op, of laat deze niet in het zicht liggen. Log altijd uit, en 
vergrendel je computer wanneer je wegloopt. Tip: gebruik de combinatie van de Windows-toets + L om je 
computer te vergrendelen! Je weet nooit wie er in de school rondloopt… 
Wist je dat je je account van Zien! kunt koppelen aan Somtoday? Lees hier hoe je dat doet. 

2. Noteer geen namen van andere leerlingen in de individuele plannen, en wees je er van bewust dat wanneer je 
een plan maakt voor een groepje, dat hier de namen van andere leerlingen wél in staan. Dit plan kun je dus niet 
direct aan de leerling of zijn/haar ouders laten zien.  

3. Zorg dat in je Leerling administratie (LAS)-systeem alle koppelingen van leerlingen en medewerkers goed staan. 
Wanneer je in je LAS-systeem niet aan een leerling of groep gekoppeld bent, zul je in Zien! niks kunnen zien van 
die leerling of groep.  
Er zijn 2 manieren om aan de leerling gekoppeld te worden: als mentor, of als docent.  

a. Ben je mentor, dan kun je vragenlijsten invullen, klaarzetten en de resultaten op de cockpit bekijken. 
b. Ben je docent, dan kun je alleen de vragenlijsten zien die voor jou klaargezet zijn. Als je deze invult, zie 

je als docent hier geen resultaten van op je cockpit.  
Je kunt als medewerker mentor zijn van de ene klas/leerling en docent zijn van een andere klas/leerling. Zorg 
dat deze rechten goed geregeld staan in je LAS zodat je niet te veel óf te weinig informatie ziet. 

 
Ook op schoolniveau is het belangrijk om afspraken te maken hoe je veilig werkt met Zien!. In een volgende nieuwsbrief 
komen we hier op terug. Voor nu wijzen we jullie op de verwerkersovereenkomst. Je vindt deze hier. Heeft je schoolbestuur 
deze al getekend voor een andere school? Dan is het alleen nog nodig dat je school ook op de lijst met onderliggende 
scholen komt te staan. Heb je vragen hierover? Mail dan naar zienvo@gouwe-academie.nl. 
 

Meer nieuws 

Burgerschap 
Sinds de invoering van de nieuwe wet op burgerschap krijgt dit thema een steeds grotere plaats binnen de scholen. Scholen 
zijn verplicht om hier doelgericht en zichtbaar mee aan de slag te gaan. Ook wordt van scholen verwacht dat ze van hun 
leerlingen zicht hebben op de verschillende aspecten van burgerschap (kennis, vaardigheden en attitude). Met name over 
dat laatste deel krijgen wij vanuit de scholen steeds vaker de vraag of wij hierin wat kunnen betekenen in de vorm van een 
vragenlijst. Mede om die reden zijn we hier inmiddels hard mee bezig. Het idee is om een vragenlijst te ontwerpen en deze 
onder te brengen in de techniek van Zien!vo. Mocht je mee willen denken, of feedback willen geven op wat we 
ontwikkelen, dan kun je je contactgegevens doorgeven aan g.vanbeek@gouwe-academie.nl.  
 

Presentis 
Inmiddels zijn er meerdere gesprekken geweest met Presentis. Presentis is een 
leerlingvolgsysteem dat veel gebruikt wordt in het Praktijkonderwijs en het VSO. In 
Presentis staat de leerling centraal en wordt hij actief betrokken bij zijn eigen 
ontwikkeling. Deze uitgangspunten sluiten goed aan waar wij als Zien!vo voor staan.  
Om scholen die werken met Presentis én Zien!vo tegemoet te komen zijn we de 
mogelijkheden van gegevensuitwisseling aan het onderzoeken. We verwachten dit jaar de eerste concrete stappen te 
zetten. Uiteraard is dit ook relevant voor scholen die zich aan het oriënteren zijn op Presentis. We houden je op de hoogte! 
 

Breens.nl 
Ben je nu net als wij ook altijd geïnteresseerd in de combinatie tussen onderwijs en 
digitalisering? Kijk dan ook gerust eens op Breens.nl. Breens.nl is een online 
platform, dat je inspireert en activeert over alles rondom innovatie en digitalisering 
in het onderwijs. Belangrijke thema’s als gepersonaliseerd leren, blended learning en digitale vaardigheden staan centraal 
en worden vanuit de verschillende rollen en disciplines binnen het onderwijs belicht. De initiatiefnemer van Breens.nl is 
overigens ook de bouwer en beheerder van onze applicatie Zien!vo. Vind je het interessant? Meld je dan aan voor de 
tweewekelijkse nieuwsbrief. 

https://start.zienvooronderwijs.nl/manuals/zienvo-handleiding-medewerker.html#_direct_vanuit_somtoday_naar_zien_vo
https://www.gouwe-academie.nl/downloads
mailto:zienvo@gouwe-academie.nl
mailto:g.vanbeek@gouwe-academie.nl
https://www.presentis.nl/
https://breens.nl/
https://breens.nl/nieuwsbrief/
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