
  

 

 

 

QUICKSTART ZIEN!VO 

INLOGGEN EN ALGEMEEN  

 

• Inloggen via https://start.zienvooronderwijs.nl    

• Gebruikersnaam en wachtwoord invullen 

• Kies de instelling 
Handig: zet vinkje aan bij [Herinner mij] 

 

Je komt dan op het [HOME] scherm: 

• Voor afnemen van vragenlijsten: kies [VRAGENLIJST] 

• Voor het maken van handelingsplannen: kies 
[COCKPIT] 

• Voor het maken van rapportages: kies 
[RAPPORTAGES] 

AFNEMEN VAN VRAGENLIJSTEN  

 

Ga naar het tabblad [VRAGENLIJSTEN] 

• Kies daar je juiste leerlingen door te filteren op 
‘Leerjaar’ en/of ‘Mentorgroep’ 

• Vink de leerlingen aan waar je een vragenlijst voor 
wilt gaan (laten) invullen. 

• Wil je als mentor de vragenlijst invullen: klik dan op 
[Vragenlijst invullen als mentor] 

• Wil je voor de leerling vragenlijsten klaarzetten voor 
ouders, leerling of anderen: klik dan op [Vragenlijst 
klaarzetten]. 

 

Wanneer je hebt geklikt op [vragenlijst als mentor] kan je 

direct beginnen met invullen. 

Wanneer een school meerdere ondersteuningsmodellen ‘aan’ 

heeft staan kan je kiezen tussen meerdere vragenlijsten. 

De vragenlijst is ‘slim’. Als je op een gebied aangeeft dat het 

klopt klappen er een aantal vragen automatisch dicht. 

Klik nadat je klaar bent op [opslaan]. 

https://start.zienvooronderwijs.nl/
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Wanneer je hebt geklikt op [vragenlijst klaarzetten] kom je in 

een scherm waarin kan kiezen voor wie je de vragenlijst wilt 

klaarzetten. Bij het uitnodigen krijgen de personen een email. 

 

Na het uitnodigen kom je in het overzichtsscherm waar je kan 

zien wie je hebt uitgenodigd. Je kan herinneringen versturen, 

je kan ook vanuit dit scherm zonder apart account direct gaan 

invullen. 

 

Een voorbeeld van de vragenlijst voor de leerling. 

COCKPIT EN HANDELINGSPLANNEN  

 

Nadat vragen zijn ingevuld komen de uitkomsten in de 

cockpit. Ook hier kan je schakelen tussen meerdere 

ondersteuningsmodellen wanneer die voor de school op 

actief zijn gezet. 

Met ‘hoekjes’ is te zien waar al plannen voor zijn gemaakt. 

Nadat je hebt afgewogen waar je aan wilt gaan werken met 

één of meerdere leerlingen klik je in het vak waar je actie op 

wilt zetten. 

 

Wanneer je hebt geklikt op een ondersteuningsitem kies je 

een hoofddoel en een doel.  

Klik dan op verder. 
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Je maakt nu een handelingsplan. Je kan gebruik maken van de 

ingevulde suggesties. Maak de tekst zo dat het je ‘eigen’ 

handelingsplan wordt. 

 

Bij het onderdeel [Rapporten]  kan je rapportages opvragen. 

Er zijn drie soorten (afhankelijk van rechten): 

• Handelingsplannen, klik op [handelingsplanrapport] 

• Kengetallen, klik op [kengetallenrapport] 

• Monitoring sociale veiligheid, klik op 
[Veiligheidsrapport] 

 

Kengetallenrapportage over de aantallen handelingsplannen 

per ondersteuningsitem. 

 

Veiligheidsrapport over de schoolresultaten voor de 

monitoring sociale veiligheid 

 

 


