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Observatielijst VISEON  
voor kleuters
Sociaalemotioneel functioneren  
duidelijk in beeld

•	 	Tijdwinst	en	meer	gemak	 
dankzij digitale observatielijsten 

•	 	Doorgaande	lijn	naar	groep	3	 
tot en met 8 gewaarborgd

•	 Up-to-date	normering
•	 	Overzichtelijke	rapportages	op	

leerling en groepsniveau
•	 	Aanknopingspunten	om	 

sociaalemotioneel functioneren 
te verbeteren



Sociaal-emotioneel functioneren 
kleuters duidelijk in beeld

Wilt u het sociaalemotioneel functioneren van uw leerlingen in 
groep 1 en 2 in kaart brengen? De nieuwe digitale Observatielijst 
VISEON voor kleuters geeft u snel inzicht in het functioneren van 
kinderen in deze groepen op het gebied van sociaal gedrag, 
welbevinden en speelwerkhouding. De lijst maakt deel uit van 
VISEON, het VolgInstrument SociaalEmotionele Ontwikkeling. 
Daarnaast is de lijst methodeonafhankelijk. Dus eenvoudig 
inzetbaar, ook bij u op school. 

U ziet dagelijks hoe uw leerlingen zich gedragen in de klas. Het is verstandig 
om ten minste een keer per jaar hun sociaalemotionele functioneren objectief 
en gestructureerd onder de loep te nemen. De Observatielijst VISEON voor 
kleuters is hiervoor een ideaal instrument. Door gericht te observeren ziet u 
nauwkeurig welke ontwikkelingen de leerlingen doormaken. Afhankelijk van 
hun sterke en zwakke punten kunt u tijdig bijsturen. Bovendien biedt de 
uitkomst van de observatie een praktisch handvat voor oudergesprekken. 

Inzicht in drie domeinen
De nieuwe observatielijst voor kleuters 
brengt het sociaalemotioneel 
functioneren van vier tot zesjarigen in 
beeld voor de volgende domeinen: 

Sociaal gedrag 
In hoeverre kan een leerling zich inleven 
in een ander? Maakt een kind makkelijk 
contact met anderen? Is het in staat om 
zelf bepaalde conflicten op te lossen? 

Welbevinden
In hoeverre is een kind emotioneel 
stabiel? Zit het goed in zijn vel? Kan het 
goed omgaan met onverwachte 
gebeurtenissen? In hoeverre is de leerling 
ontspannen?



Speelwerkhouding 
Kan de leerling zich in de klas voldoende richten op de werkjes? Kan het zich 
goed concentreren? Kan het aandachtig luisteren en de aandacht vasthouden? 

Doorgaande lijnen gewaarborgd
De Observatielijst voor kleuters maakt deel uit van VISEON. Hiermee is 
een basis gelegd voor een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.  
In het voorjaar 2012 komen bovendien de ‘Observatielijst voor baby’s en 
dreumesen’ en de ‘Observatielijst voor peuters’ beschikbaar. Hierdoor 
wordt ook de doorgaande lijn van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 
tot het eind van de basisschool gewaarborgd. Zo monitort u het sociaal
emotioneel functioneren van de kinderen gedurende langere tijd op 
systematische wijze. 

Hoe werkt het?
De Observatielijst VISEON voor kleuters is digitaal beschikbaar. De lijst is zo 
opgezet dat u haar makkelijk en snel invult. U geeft telkens van twee stellingen 
aan welke het beste bij een leerling past. Luistert de vierjarige bijvoorbeeld 
aandachtig of juist niet? Vervolgens geeft u aan of u het met de gekozen 
stelling volledig of gedeeltelijk eens bent. De stellingen hebben telkens 
betrekking op één van de drie domeinen (sociaal gedrag, welbevinden, 
speelwerkhouding). Het computerprogramma berekent automatisch de score 
per domein. Met één druk op de knop beschikt u zo over een overzichtelijk 
leerlingrapport, dat weergeeft hoe de leerling sociaalemotioneel functioneert. 
De handige groepsrapportages geven u daarnaast een overzicht van het 
sociaalemotioneel functioneren van alle leerlingen van uw groep. 

Ontwikkeling is te coachen
In de kleuterfase ontwikkelen de sociaalemotionele vaardigheden zich 
volop. Goede begeleiding daarbij is van groot belang. Om uw leerlingen 
de juiste sociale en emotionele vaardigheden aan te leren, is het 
essentieel dat u weet waar ze staan. De Observatielijst VISEON voor 
kleuters biedt u dat inzicht. 
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Afname
U vult de observatielijsten voor uw 
leerlingen eenmaal per jaar in. In de periode 
november tot maart, bij voorkeur in januari. 

Materiaal
U ontvangt een handleiding waarin stap 
voor stap wordt uitgelegd hoe de observatie
lijsten werken. Daarnaast krijgt u de 
bijbehorende software waarmee u 
eenvoudig de observatielijsten op uw 
computer installeert. Het programma houdt 
automatisch bij hoe vaak de lijsten zijn 
ingevuld. Voor elke ingevulde lijst betaalt u 
€ 0,65. 

Meer informatie en/of bestellen? 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op  
www.cito.nl of neem contact op met onze 
klantenservice. Om te bestellen, vult u de 
bijgevoegde bestelkaart in of u gaat naar 
onze webwinkel (http://winkel.cito.nl).
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Bestelkaart | Observatielijst VISEON voor kleuters
De prijzen zijn exclusief btw. Onze Algemene en overige voorwaarden vindt u op www.cito.nl.

Naam instelling   

Adres   

Postcode en plaats   

Brinnr.  Cito-nr. 

Contactpersoon  Tel.nr. 

Handtekening  Datum 
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Art.nr. Aantal Prijs  Omschrijving artikel

60644     € 45,00 Observatielijst VISEON voor kleuters
(Digitale afname: per afname, per leerling € 0,65)

Klanten die de Observatielijst VISEON voor kleuters hebben besteld, bestelden ook:

Rekenen voor kleuters
60339   € 60,75 Leerkrachtmap groep 1 en 2 

Taal voor kleuters
60121   € 60,75 Leerkrachtmap groep 1 en 2

VISEON groep 3 t/m 8
58317   € 48,70 VISEON totaalpakket

Kijk voor meer informatie in de webwinkels op www.cito.nl


