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1. Uitgangspunten van de toetsconstructie 

Bij onderstaande beoordeling van de kwaliteitsaspecten met bijbehorende codes van het 

voornoemde beoordelingskader worden passages uit de wetenschappelijke 

verantwoording en de Handleiding veelal letterlijk vermeld. De wetenschappelijke 

verantwoording heeft betrekking op de uitgangspunten van de toetsconstructie, de 

normen, de betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid en de validiteit. De Handleiding 

heeft betrekking op het gebruik van de toets, communicatie over de toetsgegevens en de 

inhoudsverantwoording. 

 

Algemeen 

Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs beoogt de vorderingen van individuele 

leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op school van groep 1 tot en met groep 8 

te volgen en te evalueren. Het digitale VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling 

(VISEON 2.0) is een onderdeel van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. 

VISEON 2.0 bouwt voort op VISEON (1.0) en sluit aan bij VISEON voor kleuters. De 

onderstaande beschrijving is gebaseerd op de Handleiding en de Wetenschappelijke 

verantwoording. 

 

Meetpretentie 

VISEON 2.0 bestaat uit een hoofdinstrument, zijnde een observatielijst voor de leerkracht 

van groep 3 tot en met groep 8 (de zogenaamde leerkrachtlijst of LK basis) en een 

zelfbeoordelingslijst (de zogenaamde leerlinglijst of LL basis) voor leerlingen vanaf eind 

groep 5. Daarnaast bestaat VISEON 2.0 uit aanvullende instrumenten, zijnde aanvullende 

leerlinglijsten (of LL aanvullend) die naar behoefte ingezet kunnen worden voor leerlingen 

vanaf groep 5. Voor alle verschillende jaargroepen bestaat er één leerkrachtlijst en één 

leerlinglijst. Elk jaar kan dezelfde vragenlijst één of twee maal (bij voorkeur in november 

en april) worden ingevuld. De planning, afname, scoring en rapportage van vragenlijsten 

gebeurt digitaal in het computerprogramma LOVS.  

 

De observatielijst voor de leerkracht geeft een zicht op het sociaal-emotioneel functioneren 

van leerlingen en de kwaliteit van de leeromgeving. De zelfbeoordelingslijst voor de 

leerling geeft inzicht in het beeld dat een leerling van het eigen sociaal-emotioneel 

functioneren heeft en wat de leerling van de kwaliteit van de leeromgeving vindt. De 

aanvullende leerlinglijsten kunnen worden ingezet bij specifieke problemen op individueel 

dan wel op groepsniveau, voor het uitdiepen van bepaalde thema’s die in het schoolplan 

als aandachtsgebied zijn benoemd of wanneer de scores op het hoofdinstrument anders 

zijn dan verwacht. 

 

Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen omvat 26 schalen (8 LK 

basis, 8 LL basis, 10 LL aanvullend), ingedeeld in de volgende vijf domeinen: 

• Zelfbeeld: beleving van het eigen sociaal en cognitief functioneren; 

• Welbevinden: gedragsuitingen en ervaringen die een indicatie geven van de 

emotionele stabiliteit en ervaren veiligheid; 

• Sociaal gedrag: gedrag waarin leerlingen hun sociale vaardigheid (competentie) tot 

uitdrukking brengen; 

• Werkhouding: taak- en werkhouding in diverse situaties waarin men van de leerling 

verwacht dat deze een bepaalde mate van concentratie en (volgehouden) aandacht 

opbrengt; 
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• Leeromgeving als voorwaarde voor het sociaal-emotioneel functioneren: de mate 

waarin leerlingen hun leeromgeving als sociaal, veilig en ordelijk ervaren. 

 

De vijf domeinen bestaan uit 26 verschillende aspecten (of categorieën) die met 

afzonderlijke schalen in het instrument vertegenwoordigd zijn. Acht (8) van de schalen 

worden voorgelegd aan de leerkracht en acht (8) andere schalen aan de leerling. Voor het 

uitdiepen van specifieke problemen op individueel dan wel op groepsniveau en/of voor het 

uitdiepen van bepaalde thema’s die in het schoolplan als aandachtsgebied zijn benoemd, 

dienen de tien (10) schalen van de aanvullende leerlinglijsten. De vragen over de 

leeromgeving van de groep als voorwaarde voor sociaal-emotioneel functioneren worden 

alleen door de leerlingen beantwoord en in de vorm van een groepsoverzicht 

gerapporteerd. 

 

De meetpretentie van VISEON 2.0 heeft geen betrekking op het cognitieve functioneren. 

 

Doelgroep  

De leerkrachtlijst is bestemd voor beoordeling van het gedrag en het functioneren van de 

leerling in relatie tot medeleerlingen in dezelfde groep (observatie) door leerkrachten van 

groep 3 tot en met groep 8. De leerlinglijst is geschikt voor zelfbeoordeling van het gedrag 

en het functioneren van een leerling in relatie tot zijn medeleerlingen voor leerlingen van 

groep 5 tot en met groep 8. 

VISEON 2.0 is ontwikkeld en genormeerd voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs 

inclusief de zorgleerlingen op deze scholen. Het instrument kan ook worden gebruikt in 

het speciaal basisonderwijs, waarbij wordt opgemerkt dat de resultaten van de leerlingen 

dan wel worden vergeleken met leerlingen in het reguliere basisonderwijs. 

VISEON 2.0 is ook geschikt voor dyslectische leerlingen en leerlingen die anderszins 

beschikken over een beperkte leesvaardigheid. 

 

Gebruiksdoel en functie 

Zowel de leerkracht- als de leerlinglijst zijn bedoeld als signaleringsinstrumenten. Ze zijn 

bedoeld voor het handelen in de klas en niet om risicogedrag op te sporen. Het instrument 

rapporteert scores als percentielen en als signalen (niet afwijkend, afwijkend, zeer 

afwijkend) die aangeven of en in welke mate de score van een individuele leerling afwijkt 

van leerlingen in de landelijke normgroep. Door het instrument over de verschillende 

jaargroepen heen te gebruiken, kan in relatieve zin het niveau van sociaal-emotioneel 

functioneren worden gevolgd. 

 

Het instrument is uitdrukkelijk bestemd voor gebruik door de groepsleerkracht. VISEON 

2.0 is geen screenend instrument. Voor diagnostiek op het terrein van sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen is VISEON 2.0 dan ook niet geschikt. 

 

Inhoudelijke theoretische inkadering:  

Het is van belang dat leerkrachten in het primair onderwijs aandacht besteden aan het 

sociaal-emotioneel functioneren van hun leerlingen. In de eerste plaats omdat de 

kerndoelen voor het primair onderwijs duidelijk maken dat het onderwijs zich ook moet 

bezighouden met de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden. 

In de uitwerking van de kerndoelen in leerdoelen staat vermeld welke inhouden en 

activiteiten aan bod moeten komen in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Deze hebben betrekking 

op de vier domeinen: zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag en werkhouding. In de 

tweede plaats is het van belang om aandacht te besteden aan het sociaal-emotioneel 
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functioneren, omdat er sprake is van een duidelijke wisselwerking tussen de sociaal-

emotionele ontwikkeling van een leerling en zijn ontwikkeling op andere terreinen. 

Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief 

beïnvloeden. Maar evenzeer is het mogelijk dat leerproblemen een storende invloed 

hebben op de ontwikkeling van een leerling op het sociaal-emotionele vlak. 

 

VISEON 2.0 is geconstrueerd vanuit een ontwikkelingspsychologisch en een 

onderwijskundig perspectief. Het ontwikkelingspsychologisch perspectief wordt voldoende 

verdisconteerd geacht, door de keuze van domeinen en aspecten te verantwoorden vanuit 

de leerdoelen voor het onderwijs. Het onderwijskundig perspectief is verdisconteerd in de 

wettelijk vastgelegde kerndoelen en leerdoelen. 

 

Inhoud van het toetspakket  

Het toetspakket VISEON 2.0 bestaat uit het volgende document: 

• Handleiding, deze bevat informatie over: 

o algemene informatie over de vragenlijst (hfdst. 1),  

o het afnemen van de vragenlijst (hdfst. 2),  

o interpretatie en analyse van de toetsresultaten (hfdst. 3),  

o theoretisch kader en achtergronden van de toets (hfdst 4),  

o veelgestelde vragen (hfdst 5) en  

o bijlagen met de leerkrachtlijst, leerlinglijst en aanvullende instrumenten. 

• Wetenschappelijke verantwoording, deze bevat informatie over: 

o inleiding (hfdst. 1), 

o uitgangspunten van de testconstructie (hfdst. 2), 

o constructie en beschrijving van de vragenlijsten (hfdst. 3), 

o het normeringsonderzoek (hfdst. 4), 

o betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid (hfdst. 5), 

o validiteit (hfdst. 6), 

o samenvatting (hfdst. 7), 

o literatuur (hfdst. 8). 

 

2. Beoordeling van de kwaliteitsaspecten 

De beoordeling vindt plaats volgens het ‘Beoordelingskader voor de psychometrische 

aspecten van (reeksen van) toetsen uit leerlingvolgsystemen (LOVS)’, zoals opgesteld 

door de Expertgroep Toetsen PO. De Expertgroep Toetsen PO wordt gevormd door Prof. 

Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter), Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert), Dr. 

Desiree Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert) en mevrouw Paulyn K. Berding-

Oldersma MSc (secretaris). 

 

De kwaliteit van de steekproef 

S1.1. Is de steekproef representatief? 

Bevindingen: 

In het voorjaar 2014 zijn op basis van een eerste proefafname van 211 leerkrachtlijsten 

en 315 leerlinglijsten 26 concept-schalen samengesteld. In een tweede proefafname in 

het najaar 2014 zijn deze concept-schalen getoetst middels 437 leerkrachtlijsten en 501 

leerlinglijsten. De twee proefafnames hebben geresulteerd in 174 uitspraken, verdeeld 

over 26 schalen (55 uitspraken voor 8 schalen LK basis, 55 uitspraken voor 8 schalen LL 

basis, 64 uitspraken voor 10 schalen LL aanvullend). De uitspraken kennen een zeer hoge 
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item-restcorrelatie (Rir), wat mede wordt veroorzaakt door het gebruik van vier-

puntschalen. De procentuele verdeling van de antwoorden over de vier 

antwoordmogelijkheden is, in overeenstemming met de verwachtingen, op onderdelen 

scheef. 

In april 2015 heeft het normeringsonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn 

gegevens verzameld over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in de 

jaargroepen 3 t/m 8 in het regulier basisonderwijs. LK basis en LL basis zijn beide zowel 

digitaal als op papier aan leerkrachten en leerlingen voorgelegd. LL aanvullend is alleen 

digitaal bij leerlingen afgenomen. In totaal zijn op 57 scholen (respons 4%) één of meer 

papieren leerkrachtlijsten (LK basis) en op 60 scholen (respons 4%) één of meer papieren 

leerlinglijsten (LL basis) ingevuld. Daarnaast zijn in totaal op 18 scholen (respons 9%) één 

of meer digitale leerkrachtlijsten (LK basis) en op 16 scholen (respons 8%) één of meer 

digitale leerlinglijsten (LL basis en LL aanvullend) ingevuld. Vanwege de minder 

representatieve digitale respons is de representativiteit voor elk van de drie onderdelen 

(LK basis, LL basis en LL aanvullend) afzonderlijk bepaald. Het relatief hoge percentage 

ontbrekende waarnemingen bij de digitale afname van LL basis bleek te zijn veroorzaakt 

door een technische storing. Na analyse is gebleken dat de ontbrekende waarnemingen 

als random konden worden beschouwd. 

Op basis van de gemeten effectgroottes (p-waarde als kans dat het verschil tussen beide 

gemiddelden op toeval berust) en de resultaten van de variantieanalyse (Eta squared als 

maat voor de proportie variantie in het sociaal-emotioneel functioneren, verklaard door de 

afnamemodus) bleken er geen betekenisvolle verschillen te zijn tussen de papieren en 

digitale afname voor zowel de LK basis, de LL basis als de LL aanvullend. De gevonden 

verschillen konden allen, volgens de vuistregel van Cohen, als klein tot zeer klein worden 

gekwalificeerd. Voor alle drie de onderdelen bleek het effect van de afnamemodus op de 

betrouwbaarheid van de schalen klein tot zeer klein te zijn. Voor geen enkele uitspraak 

van de schalen uit het normeringsonderzoek werd DIF geconstateerd (DIF staat voor 

Differential Item Functioning; de mate waarin leerlingen met een gelijk niveau sociaal-

emotioneel functioneren afhankelijk van de afnamemodus op een uitspraak hoger of lager 

scoren dan op grond van hun totaalscore verwacht zou worden.) 

De scores in de rapportage van VISEON 2.0 worden gerapporteerd als drie signalen met 

idealiter de volgende verdeling: 80% niet afwijkend (N), 15% afwijkend (A) en 5% zeer 

afwijkend (Z). Door afkappunten op de verdeling van de ruwe somscores tussen N en A 

en tussen A en Z te kiezen, wordt deze ideale verdeling voor zowel de papieren als de 

digitale afname zo dicht mogelijk benaderd. Met uitzondering van de schaal Schoolbeleving 

uit de LL basis geven de geconstateerde verschillen tussen de verdeling over de signalen 

N, A en Z voor de papieren en de digitale afname geen aanleiding om de vergelijkbaarheid 

van de normen op basis van de papieren en digitale gegevens in twijfel te trekken. 

Op basis van de gemeten effectgroottes (p-waarde als kans dat het verschil tussen beide 

gemiddelden op toeval berust) en de resultaten van de variantieanalyse (Eta squared als 

maat voor de proportie variantie in het sociaal-emotioneel functioneren, verklaard door de 

jaargroepen) bleken er geen betekenisvolle verschillen te zijn tussen de onderscheiden 

jaargroepen 3 t/m 8 voor zowel de LK basis, de LL basis als de LL aanvullend. De gevonden 

verschillen konden allen, volgens de vuistregel van Cohen, als klein tot zeer klein worden 

gekwalificeerd. Voor geen enkele uitspraak van de schalen uit het normeringsonderzoek 

werd DIF geconstateerd (DIF staat voor Differential Item Functioning; de mate waarin 

leerlingen met een gelijk niveau sociaal-emotioneel functioneren afhankelijk van de 
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jaargroep op een uitspraak hoger of lager scoren dan op grond van hun totaalscore 

verwacht zou worden.) 

Al met al hebben daarmee de verschillende afnamemodi (papier en digitaal) bij leerlingen 

van verschillende jaargroepen geresulteerd in het samenstellen van één normgroep voor 

allen.  

De representativiteit van de normgroepen op schoolniveau en op leerlingniveau is 

onderzocht met betrekking tot regio, verstedelijking, leerlinggewicht, schoolgrootte en 

denominatie. Bij regio is uitgegaan van de CBS-indeling naar landsdeel waarbij de regio’s 

Noord, Oost, West en Zuid onderscheiden worden. Door het CBS worden vijf niveaus van 

verstedelijking onderscheiden: zeer sterk, sterk, matig, weinig en niet tot matig 

verstedelijkt. Voor het normeringsonderzoek is deze vijfdeling gereduceerd tot de 

tweedeling niet tot matig verstedelijkt (platteland) en sterk tot zeer sterk verstedelijkt 

(stad). Bij de definitie van leerlinggewicht is gebruik gemaakt van vier niveaus: tot 10%, 

10 - 25%, 25 – 40% en > 40% gewichtsleerlingen. Voor schoolgrootte is uitgegaan van 

vijf niveaus: tot 100, 101 – 200, 201 – 300, 301 – 400 en > 400 leerlingen. Bij de definitie 

van denominatie is gebruik gemaakt van vijf niveaus: algemeen bijzonder, openbaar, 

rooms-katholiek, protestants-christelijk en overig. Op schoolniveau is voor de normering 

van LK basis en LL basis het aantal scholen met > 40% gewichtsleerlingen wat 

oververtegenwoordigd en voor LL aanvullend is regio Zuid sterk vertegenwoordigd, zijn de 

regio’s Oost en West zwak vertegenwoordigd, is de denominatie rooms-katholiek sterk 

vertegenwoordigd en zijn de denominaties openbaar en protestants-christelijk zwak 

vertegenwoordigd. Op leerlingniveau is voor de normering van LK basis de denominatie 

rooms-katholiek wat oververtegenwoordigd en zijn de denominaties openbaar en 

protestants-christelijk wat ondervertegenwoordigd. Op leerlingniveau is er voor de 

normering van LL aanvullend sprake van forse afwijkingen van het landelijk beeld voor 

zowel leerlinggewicht, regio, schoolgrootte en denominatie. Op basis van de resultaten 

van een aanvullende variantieanalyse (Eta squared als maat voor de proportie variantie in 

het sociaal-emotioneel functioneren, verklaard door de achtergrondkenmerken) bleken de 

achtergrondkenmerken op basis waarvan de representativiteit is bepaald niet of nauwelijks 

van belang voor het sociaal-emotionele functioneren van de leerlingen. Daarmee is weging 

naar een proportionele afspiegeling van de populatie achterwege gebleven. Ondanks dat 

er voor sommige aspecten middelgrote verschillen tussen de scores van jongens en 

meisjes werden geconstateerd, worden er voor jongens en meisjes geen afzonderlijke 

normen gepresenteerd. Op deze manier sluit VISEON 2.0 aan bij de andere vragenlijsten 

en toetsen uit het Cito LOVS. 

Op basis van de voornoemde analyses kan geconcludeerd worden dat de 

normeringssteekproef geschikt is om één ongewogen norm op te stellen voor allen, 

ongeacht de afnamemodus, de jaargroep of het geslacht van de leerling. 

Conclusie: 

Op aspect S1.1 wordt het instrument VISEON 2.0 als ‘voldoende’ beoordeeld.  

 

S1.2. In geval van een onvolledig dataverzamelingsdesign: is het design adequaat? 

Bevindingen: 

In het voorjaar 2014 zijn op basis van een eerste proefafname van 211 leerkrachtlijsten 

en 315 leerlinglijsten 26 concept-schalen samengesteld. In een tweede proefafname in 
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het najaar 2014 zijn deze concept-schalen getoetst middels 437 leerkrachtlijsten en 501 

leerlinglijsten. De twee proefafnames hebben geresulteerd in 174 uitspraken, verdeeld 

over 26 schalen (55 uitspraken voor 8 schalen LK basis, 55 uitspraken voor 8 schalen LL 

basis, 64 uitspraken voor 10 schalen LL aanvullend).  

 

Bij het normeringsonderzoek van de toets/observatielijst VISEON 2.0 in april 2015 is geen 

gebruikgemaakt van een onvolledig dataverzamelingsdesign. De(zelfde) 55 uitspraken 

voor 8 schalen LK basis en de(zelfde) 55 uitspraken voor 8 schalen LL basis zijn beide 

zowel digitaal als op papier aan leerkrachten en leerlingen voorgelegd. De(zelfde) 64 

uitspraken voor 10 schalen LL aanvullend zijn alleen digitaal bij leerlingen afgenomen. 

 

Conclusie: 

Het normeringsonderzoek betreft een volledig design. Vandaar dat aspect S1.2  niet van 

toepassing is op de observatielijst/toets VISEON 2.0. 

 

Normering 

N1.2.1. Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

De normering van de acht schalen LK basis is gebaseerd op 1.007 leerlingen (350 papier 

en 657 digitaal), van de acht schalen LL basis is gebaseerd op 1.970 leerlingen (1.346 

papier en 624 digitaal) en van de 10 schalen LL aanvullend is gebaseerd op 624 digitale 

leerling afnames. Het relatief hoge percentage ontbrekende waarnemingen bij de digitale 

afname van LL basis bleek te zijn veroorzaakt door een technische storing. Na analyse is 

gebleken dat de ontbrekende waarnemingen als random konden worden beschouwd. De 

COTAN kwalificeert een normgroep van 200 personen als ‘voldoende’ en van 300 personen 

als ‘goed’. 

 

Tabel 3.2 op pagina 36 van de wetenschappelijke verantwoording bevat de beschrijvende 

statistische gegevens per schaal. Behalve het aantal leerlingen (N) worden in de tabel ook 

de laagst, hoogst en gemiddeld waargenomen somscore (Min, Max en Gem), de 

standaarddeviatie, de standaardmeetfout, de skewness en de kurtosis weergegeven. 

Aanvullend is in de tabellen 3.3, 3.4 en 3.5 (pagina 38 t/m 42) ook de procentuele 

verdeling van de antwoorden over de vier antwoordmogelijkheden gepresenteerd. De 

observatielijst/toets VISEON 2.0 is bedoeld om leerlingen met een laag sociaal-emotioneel 

functioneringsniveau op te sporen. Drie scoreklassen worden onderscheiden: ‘niet 

afwijkend‘ (1); ‘afwijkend’ (2) en ‘zeer afwijkend’ (3). Omdat het doel van het instrument 

is om leerlingen die op een laag sociaal-emotioneel niveau functioneren te identificeren, is 

de grens voor scoreklasse 2 bij percentiel P80 gelegd en de grens voor scoreklasse 3 bij 

percentiel P95.  

 

Conclusie: 

Op aspect N1.2.1 wordt de observatielijst/toets VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

N1.2.2. Zijn de normgroepen representatief? 

Bevindingen: 
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De representativiteit van de steekproef werd bij aspect S1.1 besproken en daar werd 

geconstateerd dat de steekproeven representatief waren voor regio, verstedelijking, 

leerlinggewicht, schoolgrootte, denominatie en sekse. 

 

Gegeven de standaarden van de COTAN zijn de normen geldig tot en met 2030. 

 

Conclusie: 

Aspect N1.2.2 wordt als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

Betrouwbaarheid 

B1.1. Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

Op basis van de volledige normeringsgroep is voor alle 26 schalen de item-restcorrelatie 

(Rir), de Cronbachs alfa met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval en de 

standaardmeetfout berekend.  De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald op basis 

van de correlatie tussen de somscores van beide leerkrachten, de percentages 

overeenstemming per vraag per antwoordmogelijkheid en op basis van de Cohen’s Kappa. 

De test-hertestbetrouwbaarheid is bepaald door de vergelijking tussen het sociaal-

emotioneel functioneren in november en april te baseren op de correlatie tussen de 

somscores per schaal in november en april, de percentages overeenstemming per vraag 

per antwoordmogelijkheid en op basis van de Cohen’s Kappa. 

 

Er mag van uitgegaan worden dat voornoemde gegevens correct berekend zijn. 

 

Conclusie: 

Op aspect B1.1. wordt de observatielijst/toets VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

 

B1.2. Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de beslissingen die met de 

toets genomen worden? 

Bevindingen: 

De gemiddelde Rir van de 26 schalen is met 0,65 als hoog aan te merken. De alfa’s van 

alle 26 schalen zijn >= 0,80 en de gepresenteerde standaardmeetfouten zijn zeer klein 

(<= 1,93).  

 

In oktober 2015 is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald op basis van de 

beoordeling van 290 leerlingen door twee duo-leerkachten. De correlaties tussen de 

somscores van beide leerkrachten variëren van 0,53 – 0,81. De percentages exacte 

overeenstemming liggen tussen 66 – 88%. En de Cohen’s Kappa (de mate waarin de 

scores perfect overeenstemmen) is met een bandbreedte van 0,43 – 0,67 te kwalificeren 

als moderate tot substantial. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is lager dan 

oorspronkelijk verwacht. Aan duo-leerkrachten wordt dan ook geadviseerd om de 

leerkrachtlijst ofwel gezamenlijk ofwel volledig onafhankelijk van elkaar in te vullen.  

 

De test-hertestbetrouwbaarheid is bepaald op basis van de gegevens van de tweede 

proefafname uit november 2014 en de gegevens van het normeringsonderzoek uit april 

2015. De correlaties van de LK basis variëren van 0,59 – 0,72, de percentages exacte 
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overeenstemming liggen tussen 56 – 83% en de Cohen’s Kappa is met een bandbreedte 

van 0,28 – 0,42 te kwalificeren als fair tot moderate. De correlaties van de LL basis en de 

LL aanvullend variëren van 0,36 – 0,70, de percentages exacte overeenstemming liggen 

tussen 45 – 74% en de Cohen’s Kappa is met een bandbreedte van 0,21 – 0,37 te 

kwalificeren als fair. 

 

Het onderzoeksontwerp met twee metingen over een periode van vijf maanden (november 

– april) laat het niet toe om de invloed van meetfouten en werkelijke veranderingen van 

elkaar te scheiden. Daarmee zijn de gepresenteerde waarden van de test-

hertestbetrouwbaarheid waarschijnlijk eerder op te vatten als indicatoren van stabiliteit 

dan van meetnauwkeurigheid. De gevonden stabiliteit is in lijn met uitkomsten uit 

vergelijkbaar onderzoek (SQD en Kanjervragenlijst). Daar de correlatie tussen beide 

metingen regelmatig meer dan 0,10 lager ligt dan de interne consistentie voldoen de 

correlaties zelden aan de eis voor een voldoende meting op groepsniveau of voor het 

nemen van minder belangrijke beslissingen op individueel niveau. Deze constatering past 

bij het doel van VISEON 2.0 zijnde het in kaart brengen en volgen van gedrag en 

functioneren. 

 

Conclusie: 

Op aspect B1.2. wordt VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

Validiteit 

V1. Dragen de items in de toets bij aan de validiteit van de toets (hierbij gaat het om 

aspecten als relevantie, objectiviteit en efficiëntie van de items) 

Bevindingen: 

Inhoudsvaliditeit 

Volgens de auteurs van de wetenschappelijke verantwoording wordt de inhoudsvaliditeit 

van VISEON 2.0 gewaarborgd door de wijze waarop het instrument is ontwikkeld. In 

hoofdstuk 2 wordt uitvoerig verslag gedaan van de theoretische en praktische 

uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de constructie van de LK basis, LL 

basis en LL aanvullend. De inhoudsvaliditeit wordt beoordeeld door de onderwijskundige 

expert(s). 

 

De VISEON 2.0 is een signaleringsinstrument om te bepalen of het handelen in de klas 

aangepast moet worden. Dat duidelijk gemaakt wordt dat de resultaten van de VISEON 

enkel signaleringen en geen vaststaande feiten zijn, wordt gewaardeerd. 

Er is ook VISEON-versie voor kleuters, de doorgaande lijn van deze VISEON voor kleuters 

naar VISEON voor de groepen 3 t/m 8 wordt goed gewaarborgd. Een school kan ervoor 

kiezen om de VISEON 2.0 gedurende de gehele basisschoolperiode als 

signaleringsinstrument te laten gelden. Een leerkracht kan kiezen of de VISEON voor en 

door alle kinderen ingevuld wordt. Zo kan ook een school een bewuste keuze maken en 

zijn de resultaten evengoed valide en betrouwbaar. Bovendien zijn er aanvullende vragen 

die ingevuld worden als dit nodig is, om specifiekere informatie te verkrijgen.  

Als gekeken wordt naar het doel van de VISEON 2.0 dan kan geconstateerd worden dat 

de vragenlijsten over het algemeen valide zijn; ze meten wat ze behoren te meten. De 

vragenlijst bevat duidelijke vragen die in duidelijk omschreven domeinen vallen. De 
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verbinding met de tussendoelen van SLO is duidelijk en relevant. De validiteit is voldoende 

en wordt duidelijk verantwoord.  

 

Merk op dat de beoordeling van dit aspect zich hieronder beperkt tot het 

statistisch/psychometrisch onderzoek dat is verricht: 

Criteriumvaliditeit 

VISEON 2.0 is niet bedoeld voor voorspellend gebruik. Daarmee is de criteriumvaliditeit 

niet van toepassing.  

 

Begripsvaliditeit 

In hoofdstuk 6 van de wetenschappelijke verantwoording wordt de (psychometrische) 

begripsvaliditeit op verschillende manieren uitgewerkt. Er is onderzoek gedaan naar: 

 

1. De interne structuur: Een principale componentenanalyse met varimaxrotatie liet zien 

dat 24 van de 26 schalen één factor meten en de 2 overige schalen op 2 factoren laden. 

Daarmee is er grotendeels sprake van unidimensionele schalen. Een tweede exploratieve 

factoranalyse, afzonderlijk uitgevoerd voor LK basis, LL basis en LL aanvullend met als 

ondergrens een lading op de eigen factor >= 0,40 en een hogere lading op de eigen factor 

dan op de overige factoren, bevestigde de factorzuiverheid of empirische 

onderscheidbaarheid van 7 van de 8  geconstrueerde LK basis schalen (een totaal van 

68% verklaarde variantie m.u.v. Hyperactief/impulsief), 8 van de 8 LL basis schalen (een 

totaal van 51% verklaarde variantie) en van 8 van de 10 LL aanvullend schalen (een totaal 

van 59% verklaarde variantie m.u.v. Taakgericht gedrag en Storend gedrag). Een analyse 

van de correlaties tussen de schalen, afzonderlijk onderzocht voor LK basis, LL basis en 

LL aanvullend, liet zien dat de relatieve sterkte en de richting van de correlaties tussen de 

schalen in overeenstemming is met theoretische noties. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

correlaties tussen de schalen van LL aanvullend overwegend lager bleken te zijn dan bij 

LK basis en LL basis. De correlaties tussen de schalen onderling (zie Bijlage 1) tonen een 

relatief zwakkere samenhang tussen de oordelen van de leerkracht en de leerling. 

Tegelijkertijd vormen de bevindingen ook een ondersteuning voor de convergente (de 

mate van positieve samenhang met verwante aspecten) en discriminante validiteit (de 

mate van negatieve samenhang met niet verwante aspecten). De invariantie over 

relevante groepen (de mate waarin de interne structuur vergelijkbaar is voor de 

verschillende groepen leerlingen) is afzonderlijk onderzocht voor LK basis, LL basis en LL 

aanvullend. In zowel LK basis, LL basis en LL aanvullend blijken de correlatiepatronen voor 

meisjes sterk te lijken op die voor jongens. De gemiddelde absolute verschillen tussen 

overeenkomstige correlaties voor de papieren en digitale afname voor zowel LK basis als 

LL basis zijn klein. LL aanvullend is op dit aspect niet onderzocht, omdat deze alleen 

digitaal is afgenomen. De interne structuur van zowel LK basis, LL basis als LL aanvullend 

bleek geldig voor leerlingen in verschillende leerjaren, waarbij wordt opgemerkt dat de 

samenhang voor oudere leerlingen (groep 7 - 8) wat sterker bleek dan voor jongere 

leerlingen (groep 5 – 6). 

 

2. De kwaliteit van de itemparameters: Met behulp van de Mantel-Haenzel procedure is 

onderzocht in hoeverre de uitspraken, afzonderlijk onderzocht voor LK basis, LL basis en 

LL aanvullend, DIF vertonen ten gevolge van de afnamemodus, jaargroep en geslacht (DIF 

staat voor Differential Item Functioning; de mate waarin de uitspraken op dezelfde manier 

functioneren voor de verschillende onderzochte groepen). Bij geen enkele uitspraak van 

LK basis en LL basis is voor wat betreft afnamemodus DIF geconstateerd (LL aanvullend 
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is alleen digitaal afgenomen). Bij zowel LK basis, LL basis en LL aanvullend is bij geen 

enkele uitspraak bias ten gevolge van de jaargroep geconstateerd. Voor wat betreft 

geslacht halen jongens op de uitspraken voor de schaal Pestgedrag uit LL aanvullend een 

hoge score dan meisjes. 

 

3. De externe structuur: Afzonderlijk voor LK basis, LL basis en LL aanvullend is  de 

convergente  (de mate van positieve samenhang met verwante aspecten) en discriminante 

validiteit (de mate van negatieve samenhang met niet verwante aspecten) tussen VISEON 

2.0 en VISEON 1.0, de SDQ, de Kanjervragenlijst en de Schoolvragenlijst onderzocht. 

Hoewel op onderdelen weliswaar wat lager, geeft het patroon van correlaties tussen de 

schalen van VISEON 1.0 en VISEON 2.0, tussen de schalen van de SDQ en VISEON 2.0, 

tussen de – soms wat minder betrouwbare – schalen van de Kanjervragenlijst en VISEON 

2.0 en tussen de twee uit de SVL gebruikte schalen en VISEON 2.0  voor LK basis, LL basis 

en LL aanvullend aanleiding tot vertrouwen in de convergente en discriminante validiteit 

van VISEON 2.0. 

 

4. De relevante verschillen tussen groepen leerlingen: Afnamemodus en jaargroep bleken 

niet of nauwelijks van belang te zijn voor het niveau van het sociaal-emotioneel 

functioneren. Geslacht bleek wel een belangrijke voorspeller te zijn, waarbij meisjes voor 

vrijwel alle schalen van LK basis, LL basis en LL aanvullend hoger scoren op sociaal-

emotioneel functioneren dan jongens. De verschillen tussen leerlingen uit de stad en het 

platteland zijn over het algemeen niet significant. Tussen leerlingen van scholen met 

minder en meer dan tien procent gewichtenleerlingen is een klein verschil te zien in een 

vijftal schalen, verdeeld over LK basis, LL basis en LL aanvullend. 

 

Conclusie: 

Op aspect V1. wordt de observatielijst/toets VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

Het volg-aspect 

VA1.1. Is er een voldoende empirische onderbouwing van de schaal waarop de groei van 

een leerling wordt uitgedrukt? Wordt groei op een adequate manier gemeten? 

Bevindingen: 

VISEON 2.0 is een observatielijst die één of twee keer per jaar ingevuld wordt door de 

leerkracht en de leerling. De ruwe scores van de LK basis, LL basis en (optioneel) de LL 

aanvullend worden vergeleken met die van andere leerlingen door middel van het 

toekennen van percentielscores aan de ruwe score op basis van de cumulatieve verdeling 

van die ruwe scores in de normgroep. Deze normgroep is één ongewogen norm voor alle 

leerlingen, ongeacht de afnamemodus, de jaargroep of het geslacht van de leerling. 

Vervolgens worden de percentielscores verdeeld in drie zogenaamde signaalgroepen: niet 

afwijkend (N), afwijkend (A) en zeer afwijkend (Z). Bij dit instrument kan de gebruiker 

het functioneren van een leerling alleen volgen aan de hand van deze signalen (N, A en 

Z). Had een leerling bij de vorige meting een ruwe score die resulteerde in signaal A en 

krijgt dezelfde leerling nu op basis van zijn ruwe score een signaal Z, dan kan men in 

relatieve zin constateren dat zijn niveau van sociaal-emotioneel functioneren op de 

betreffende schaal achteruit is gegaan. Bij de beoordeling van dit aspect dient opgemerkt 

te worden dat bij instrumenten zoals het onderhavige instrument de gevolgde 
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constructieprocedure om te komen tot schalen waarmee groei geconstateerd kan worden 

het maximaal haalbare lijkt. 

 

Conclusie: 

Op aspect VA1.1 wordt de observatielijst/toets VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

 

VA1.2. Worden er gegevens verstrekt over hoe groei geïnterpreteerd dient te worden? 

Wordt de betrouwbaarheid van de groei op die schaal adequaat weergegeven? 

Bevindingen: 

In de handleiding wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op hoe de resultaten van de 

observatielijst geïnterpreteerd dienen te worden. Centraal staan de drie signalen, N, A en 

Z, en afhankelijk van het soort signaal worden al of niet adviezen aan de leerkrachten 

gegeven ten aanzien van het onderwijsaanbod, verdeeld in leerdoelen voor de groepen 

3/4, 5/6 en 7/8. 

 

Volgens de beoordeling van aspect B1.2., zijn de classificaties van leerlingen als behorende 

tot N, A of Z voldoende accuraat. Dit laatste, gecombineerd met het feit dat bij dit soort 

instrumenten alleen relatieve normering mogelijk is, lijkt voldoende reden om te 

constateren dat de betrouwbaarheid van de groei adequaat is.   

 

Conclusie: 

Op aspect VA1.2 wordt de observatielijst/toets VISEON 2.0 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

Inzicht in leervorderingen 

I1. Levert de toetsaanbieder een format voor een geschreven toelichting bij de 

leervorderingen van de leerling die (ook) voor ouders/voogden/verzorgers begrijpelijk is? 

Bevindingen: 

In hoofdstuk 1 van de handleiding wordt uiteengezet dat VISEON 2.0 een 

signaleringsinstrument is die uitdrukkelijk bestemd is voor gebruik door de 

groepsleerkracht. In hoofdstuk 3.4 wordt uiteengezet dat afwijkende scores in eerste 

instantie vragen om een oplossing in het school / klassenklimaat. Dit wordt een taak van 

de leerkracht en IB’er genoemd. Daarbij biedt de handleiding aan de leerkracht, 

afhankelijk van het gescoorde signaal (N, A of Z) adviezen ten aanzien van het 

onderwijsaanbod, verdeeld in leerdoelen voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. 

Verder wordt in hoofdstuk 2 van de wetenschappelijke verantwoording het verschil tussen 

sociaal-emotioneel functioneren en de sociaal-emotionele ontwikkeling benadrukt. Voor 

zover sociaal-emotionele ontwikkeling een rol speelt is het niet mogelijk om deze 

ontwikkeling met VISEON 2.0 af te beelden in termen van bijvoorbeeld een 

vaardigheidsschaal. 

De handleiding en de wetenschappelijke verantwoording geven geen specifieke informatie 

over de terugkoppeling van de resultaten aan de ouders. Met de informatie die voor de 

leerkracht voorhanden is, moet de leerkracht in staat geacht worden de resultaten op een 

goede manier te kunnen terugkoppelen aan de ouders.  
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Conclusie: 

Gelet op de functie en het gebruiksdoel van VISEON 2.0 wordt de observatielijst/toets op 

aspect I1 als ‘voldoende’  beoordeeld. 

 

3. Verzamelstaat 

Kwaliteitsaspect Code Oordeel 

De kwaliteit van de steekproef S1.1 Voldoende  

 S1.2 Nvt 

Normering N1.1 Voldoende 

 N1.2 Voldoende 

Betrouwbaarheid B1.1 Voldoende  

 B1.2 Voldoende 

Validiteit V1.1 Voldoende 

Volg-aspect VA1.1 Voldoende 

 VA1.2 Voldoende 

Inzicht in leervorderingen I1.1 Voldoende 
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