
 
 

Uitleg Zien!vo  

Om de leer-werkhouding en de ondersteuningsvragen van onze leerlingen op 

het gebied van sociaal-emotioneel functioneren in beeld te brengen, maken wij 

gebruik van het instrument Zien!vo. In deze uitleg leest u hier meer over.  

  

Wat is Zien!vo?  

Zien!vo is een instrument waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling meten en 

inzichtelijk kunnen maken. Het programma ondersteunt bij het observeren van de leerling, het begrijpen 

van het gedrag en het formuleren van doelen voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. 

Concrete ontwikkelpunten en handelingssuggesties helpen de docent en/of mentor vervolgens om de 

leerling gericht en planmatig te ondersteunen.   

  

Hoe werkt Zien!vo?  

Zien!vo bevat vragenlijsten voor docenten en leerlingen. De vragen bestaan uit stellingparen, waarbij je 

aangeeft welke stelling het beste past in de 4 antwoordopties. De antwoorden geven een overzicht van 

de mate waarin de leerling bepaald gedrag laat zien, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie of 

inlevingsvermogen.  

 

Het overzicht geeft ook snel inzicht waar de leerling goed in is en waar ondersteuning nodig is. Zien!vo 

denkt mee in de juiste formulering van de ondersteuningsvragen, geeft handelingssuggesties en rijkt 

ideeën aan voor doelen. Zo wordt direct de stap naar handelen gezet.   

 

Door twee keer per jaar de vragenlijst in te vullen, wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerling zichtbaar.  

  

Hoe zetten wij Zien!vo in op onze school?  

Met behulp van de overzichten uit Zien!vo bekijken de mentor, ouder(s) en leerling samen de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerling. Zien!vo ondersteunt bij het evalueren van de doelenkaarten en 

het opstellen van nieuwe doelen. We gebruiken Zien!vo als een aanvullend instrument om onderwijs en 

zorg nog beter af te stemmen op de leerling.  

  

Wanneer starten we?  

We hebben ervoor gekozen om met een paar klassen te beginnen om te ontdekken of er zaken zijn waar 

we tegenaan lopen. We zijn inmiddels in een aantal klassen gestart met een pilot. Het is de bedoeling 

dat alle klassen voor het einde van het jaar de vragenlijst voor de eerste keer hebben ingevuld. De 

inzichten neemt de mentor mee in het eindgesprek van dit schooljaar. Vanaf het schooljaar 2022-2023 

vullen de mentoren en leerlingen twee keer per jaar de vragenlijst van Zien!vo in.  

  

Hoe ontvangt mijn kind de vragenlijst?  

De mentor geeft tijdens het mentoruur uitleg over Zien!vo. Uw kind ontvangt via de mentor een mail met 

een link naar de vragenlijst. De vragenlijst vult uw kind onder schooltijd in.   

  

Heeft u vragen over Zien!vo? 

Meer informatie over Zien!vo vindt u op de website https://zienvo.nl/. Heeft u specifieke vragen over uw 

kind? Neemt u dan contact op met de mentor.    

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzienvo.nl%2F&data=04%7C01%7Cl.sickenga%40altra.nl%7C71c319f9ab054c518fbf08da0363566a%7Cbe970002d8804b198b997dae41df9b2d%7C0%7C0%7C637826022422273947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8tbUbDfe%2Fk%2FPqADBIQ6P1IaH5%2BKC1uXYMhQ3Fn1qvDM%3D&reserved=0

