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Kleurenpalet 

6 • Bullet 

7 ‒ Sub-bullet #1 

8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

• Achtergrondinformatie instrument 

• Stappen in de ontwikkeling 

• Uitleg instrument 

• Zelf aan de slag 

 

Programma 
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• Gebruiksdoel 

‒ In beeld brengen van Sociaal-emotioneel functioneren van zml-leeringen in het so en vso 

 

• Doelgroep 

‒ Leerlingen van 4 t/m 20 jaar 

‒ Leerlingen met IQ tussen 35 en 75 

 

• Gebruiksmogelijkheden 

‒ Plannen van onderwijsaanbod 

‒ Gespreksmiddel school – leerling - ouders/verzorgers 

‒ Verantwoording naar inspectie 

 

 

 

 

 

Achtergrond instrument SEO zml 
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Meer weten? 
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Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

• Kerndoelen (so en vso) 

• CED-Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling (so en vso) 

• Ontwikkelingsfasen volgens Došen 

‒ Fase 1 Adaptatiefase (0–6 maanden) 

‒ Fase 2 Eerste Socialisatie (6–18 mnd) 

‒ Fase 3 Eerste individuatie (18–16 mnd) 

‒ Fase 4 Identificatie (3–7 jaar) 

‒ Fase 5 Realiteitsbewustwording (7–12 jaar) 

Basisdocumenten Instrument SEO zml 
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Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
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• Scholen willen een normgroep buiten de eigen populatie van so-vso leerlingen: 

‒ om hun leerlingen te volgen 

‒ om verder te kunnen werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling 

‒ onderwijsaanbod hierop aanpassen 

 

Waarom ontwikkelingsleeftijd leerlingen in 
regulier onderwijs? 
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Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
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9 Leestekst 

• Voor de leerkracht en/of begeleider: 

‒ digitale vragenlijst met rapportagetool 

‒ handleiding  

‒ inhoudsverantwoording 

 

• Voor de leerling en leerkracht/ouders: 

‒ leerlingboekje 

 

Inhoud instrument SEO zml 
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9 domeinen 

• Omgaan met gevoelens 

• Zelfbeeld 

• Tevredenheid 

• Keuzes maken 

• Zelfstandigheid 

• Opkomen voor jezelf 

• Omgaan met ruzie 

• Omgaan met vrienden 

• Omgaan met anderen 

 

Leerlingboekje 
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• Digitale applicatie 

• Mogelijkheden 

‒ Leerkrachtlijst (invullen en opslaan) 

‒ Rapportages (opvragen en uitdraaien) 

 

• 3 verschillende rapportages 

‒ Leerlingrapportage 1 -> relatieve interpretatie per leerling (vergelijking met andere zml-leerlingen) 

‒ Leerlingrapportage 2-> ontwikkelingsgerichte interpretatie per leerling (vergelijking met zich ‘normaal’ 
ontwikkelende leerlingen) 

‒ Groepsrapportage -> samenvattende relatieve interpretatie voor de groep als geheel 

  

 

 

Leerkrachtlijst 
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7 domeinen = schalen 

• Aardig doen 

• Keuzes maken 

• Autonomie 

• Omgaan met eigen gevoelens 

• Delen van ervaring met de ander 

• Opkomen voor jezelf 

• Omgaan met ruzie 

 

Leerkrachtlijst 
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Leerkrachtlijst (Excel-applicatie) 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding 
in te voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik op 
de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met de 
bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 
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Leerlingrapportage 1 (relatieve interpretatie) 
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Groepsrapportage 
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• Werken in tweetallen 

‒ 1x samen de Leerkrachtlijst invullen voor een denkbeeldige leerling 

 Bespreek samen een profiel van een leerling en vul dan de Leerkrachtlijst in. 

 15 minuten 

‒ 1x samen het Leerlingboekje invullen 

 15 minuten 

‒ Individueel op post-its je bevindingen en opmerkingen noteren 

 10 minuten 

Zelf aan de slag 
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• Post-its bespreken 

 

• Vragen/opmerkingen? 

 

• Gebruik eventueel De NetwerkApp  

 

Nabespreking 
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Nog even dit … 

• Het instrument is vanaf 1 juni beschikbaar op 
de Cito Portal. 

• Scholen met zml-leerlingen krijgen hierover 
automatisch een bericht. 
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• Een instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen met een IQ tot 35. 

 

• Wilt u meedenken? 

‒ Van 16 t/m 20 april 2018 is er een veldraadpleging. U kunt zich hiervoor opgeven. 

‒ Voor de standaardsetting zijn we op zoek naar ontwikkelingspsychologen die gespecialiseerd 
zijn in het jonge kind. 

‒ Eind september 2018 vindt de pilot plaats. U kunt uw school opgeven voor deelname. 

‒ Stuur een mail naar: agnes.deboer@cito.nl of willy.deklijn@cito.nl 

 

• Geplande uitgave van het instrument op de Cito Portal is 1 februari 2019. 

 

 

 

In ontwikkeling … 

mailto:agnes.deboer@cito.nl
mailto:willy.deklijn@cito.nl
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cito.nl 

T (026) 352 11 11 

klantenservice@cito.nl 

 
Ook snel en eenvoudig contact via  

Facebook en Twitter 
 
 
 
 

 

 

 
 

Bedankt voor uw interesse! 

mailto:klantenservice@cito.nl

