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Zitten je leerlingen lekker in hun vel? 
Zijn ze voldoende gemotiveerd? Is er 
sprake van pestgedrag in de groep? 
Heel belangrijke vragen, die je door 
eigen observaties niet altijd voldoende 
kunt beantwoorden. 

Viseon helpt je een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van 
het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en 
van de sfeer in de groep. Met dit handige instrument volg je 
de ontwikkeling. Eventuele problemen signaleer je hiermee 
zo vroeg mogelijk! 

Met de digitale vragenlijsten krijg je een compleet beeld van 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen.  
Je signaleert op leerling- en groepsniveau welke onderwerpen 
om extra aandacht vragen. Viseon is geschikt voor groep 3 
tot en met 8 en is onderdeel van het Cito Volgsysteem 
primair en speciaal onderwijs.

Voorbeeld leerkrachtlijst

Voorbeeld leerlinglijst

Een betrouwbaar beeld van de  
sociaal-emotionele ontwikkeling

“Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces 
negatief beïnvloeden. En andersom. Daarom is het zo van belang dit goed te 
volgen!”



Verschillende domeinen voor een 
volledig beeld
Wat meet je met Viseon?
1  Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele 

leerlingen:

Het domein ‘leeromgeving’ dat informatie geeft over het 
klassenklimaat in de groep, als voorwaarde voor sociaal-
emotioneel functioneren:
• sociale leeromgeving, veilige leeromgeving en ordelijke 

leeromgeving
• op leerlingniveau bevraagd en op groepsniveau 

gerapporteerd 

Met Viseon werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, 
plannen en handelen. Dit kan zowel op leerling- als op 
groepsniveau.

Van twee kanten bekeken
Sommige categorieën kun je als leerkracht het beste 
beoordelen, zoals storend gedrag. Andere categorieën, zoals 
gepest worden, kan een leerling beter zelf beoordelen.  
Ook zijn er categorieën waarbij het zinvol is om hier zowel 
vanuit de leerkracht als vanuit de leerling naar te kijken, zoals 
motivatie voor leren. Bij het samenstellen van de lijsten is 
steeds goed overwogen of een categorie het beste past in de 
leerkrachtlijst, in de leerlinglijst of in beide lijsten.

Verdieping met aanvullende instrumenten
Bij de domeinen zijn aanvullende leerlinglijsten beschikbaar 
om, wanneer dat nodig is, extra informatie te verzamelen.  
Je bepaalt zelf over welke domeinen je extra informatie  

wilt hebben. Is bijvoorbeeld pesten op jouw school een 
aandachtspunt? Dan neem je bij alle leerlingen de leerlinglijst 
rondom sociaal gedrag, categorie gepest worden af en de 
aanvullende leerlinglijst categorie pestgedrag. Of je zet de 
aanvullende lijst in bij individuele leerlingen. 
Bij een opvallende score bij de categorie cognitief zelfbeeld, 
laat je de leerling de aanvullende lijsten rondom zelfbeeld 
invullen. Zo krijg je extra informatie over het zelfbeeld rekenen 
en/of lezen.

Hoe ziet de afname eruit?
Je neemt Viseon naar keuze in november en/of in april af.  
Bij voorkeur in november voor alle leerlingen en in april de 
tweede afname. Je bepaalt zelf voor welke leerlingen je de 
leerkrachtlijst invult. Vanaf groep 5 kun je leerlingen de 
leerlinglijst laten invullen. Je plant de vragenlijsten eenvoudig 
in en verwerkt ze met het Computerprogramma LOVS.  
Het invullen van de leerkrachtlijst duurt ongeveer 5 minuten 
per leerling. Het invullen van de leerlinglijst duurt ongeveer  
20 minuten per leerling. Neem je alle domeinen van de 
aanvullende leerlinglijsten af, dan kost dat per leerling 
ongeveer 20 minuten extra tijd.

Heldere rapportages
Viseon is volledig digitaal, dus je hebt direct inzicht in de 
resultaten. Je krijgt rapportages op leerling- en groepsniveau, 
waarin je ziet bij welke categorieën leerlingen een afwijkende 
of zeer afwijkende score hebben. Zo zie je in een oogopslag 
welke onderwerpen om extra aandacht vragen.

De voordelen van Viseon

 ✓ Compleet beeld: lijsten voor leerkrachten én voor 
leerlingen

 ✓ Meet ook pestgedrag en sociale veiligheid
 ✓ Bewezen kwaliteit: goedgekeurd door Expertgroep 

Toetsen PO
 ✓ Flexibel in te zetten
 ✓ Volledig digitaal: resultaten direct  

inzichtelijk
 ✓ Ook geschikt voor SO

Tip! Monitor sociale veiligheid
Zeker weten dat je school voldoet aan de wettelijke monitoringsverplichting  
sociale veiligheid? Viseon voldoet als monitoringsinstrument aan de in de wet 
gestelde eisen.
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Leerlingrapport

Begin Eind

2016-2017

Leerkrachtlijst

Sociaal gedrag

Pro-sociaal gedrag N

Pestgedrag N

Storend gedrag N

Teruggetrokken gedrag N

Werkhouding

Taakgericht gedrag N

Motivatie voor leren N

Zelfstandigheid N

Hyperactief/impulsief N

Begin Eind

2016-2017

Leerlinglijst

Zelfbeeld

Sociaal zelfbeeld N

Cognitief zelfbeeld N

Zelfbeeld lezen N

Zelfbeeld rekenen A

Welbevinden

Schoolbeleving N

Spreken in de klas N

Toetsangst A

Sociaal gedrag

Gepest worden N

Pro-sociaal gedrag N

Pestgedrag Z

Storend gedrag Z

Werkhouding

Motivatie voor leren N

Taakgericht gedrag Z

Motivatie voor lezen A

Motivatie voor rekenen Z
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Investeer in je deskundigheid: 
cursus of webinar
Verder kennismaken met onze LVS-toetsen? 
Onze praktijkgerichte cursussen, e-learnings en 
webinars zijn speciaal ontwikkeld voor 
leerkrachten, intern begeleiders en directieleden 
in het primair onderwijs. Kijk op cito.nl/
cursusaanbodpo

Voorbeeld Leerlingrapport 

Gebruik je Computerprogramma 

LOVS? Dit heb je nodig voor de 

digitale afname (en de beste 

rapportages en analyses!).
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Bestel nu 
Viseon

Kijk op cito.nl/po en bestel direct. Als je via de website bestelt, betaal je binnen 
Nederland geen verzendkosten.

Heb je behoefte aan advies? Onze klantenservice helpt je graag verder. 
Bel ons op (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs? 
Kijk op cito.nl/po


