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1. Korte schets van de drie instrumenten
2. Overeenkomsten en verschillen
3. Gebruik en inzet van het instrument
4. Afsluiting

Programma



Welke drie instrumenten SEO zijn ontwikkeld?

IQ <35 IQ 35 -75
SEO ZML

IQ >70



Voor de leerkracht en/of begeleider
 Digitale vragenlijst met rapportagetool
 Handleiding 
 Technische handleiding
 Inhoudsverantwoording

Voor de leerling
 Leerlingboekje (instrument SEO ZML)
 Leerlinglijst (instrument SEO IQ >70)

Waaruit bestaan de instrumenten SEO? 



Instrumenten SEO

Hoe zien de Instrumenten SEO eruit?

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/instrumenten-sociaal-emotioneel-functioneren


In samenwerking met het veld
1. Veldraadpleging

2. Constructiegroepen

3. Concept vragenlijst voorleggen aan scholen 

4. Analyseren van gegevens

5. Tweede proefafname met uitspraken 

Hoe zijn ze ontwikkeld (grote lijn)



6. Analyseren en samenstellen van de schalen op basis van psychometrische 
gegevens (Mokken Scale analysis)

7. Standaardsetting ontwikkelingsniveaus met deskundigen uit het 
beroepsveld (SEO ZML)

8. Ontwikkelen van een digitale applicatie

9. Schrijven handleiding en inhoudsverantwoording

Ontwikkeling van de instrumenten (grote lijn)



Wat zijn de Basisdocumenten?

 Kerndoelen voor SO en VSO

 CED-Leerlijnen SEO voor SO en VSO

 Ontwikkelingsfasen volgens Došen



Instrument SEO IQ < 35

 Leerlingen in het SO en VSO 
 4 t/m 20 jaar
 IQ < 35



 Veiligheid
 Welbevinden
 Contact 
 Autonomie

Domeinen SEO IQ <35



Voorbeeld vragenlijst



Schaalscores en percentielscores





Instrument SEO ZML

 ZML-leerlingen in het SO en VSO 
 4 t/m 20 jaar
 IQ tussen 35 en 75



Domeinen SEO ZML

7 domeinen = schalen
1. Aardig doen
2. Keuzes maken
3. Autonomie
4. Omgaan met eigen gevoelens
5. Delen van ervaring met de ander
6. Opkomen voor jezelf
7. Omgaan met ruzie*



Voorbeeld vragenlijst SEO ZML



Tabel percentielscores



Tabel met scores, ontw. Lft en ISEO-index







 Ontworpen als gespreksleidraad, een handvat bij een gesprek
 Niet geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het SO
 Richt zich op het sociaal-emotioneel functioneren zoals de leerling dat 

ervaart
 Met dit boekje is de leerling aan het woord

Aantal uitspraken:
 Ik haat gevoelens
 Niet boos, maar ik ga wel gillen

Leerlingboekje



Leerlingboekje



Instrument SEO IQ>70

 Leerlingen in de bovenbouw 
van SO en eerste twee jaren 
van VSO

 IQ > 70



Instrument SEO IQ > 70 twee vragenlijsten

Domeinen 
leerkrachtlijst

Domeinen 
leerlinglijst



Voorbeeld: uitspraken domein Aardig doen



Rapportages leerkrachtlijst SEO IQ >70



Rapportages leerlinglijst SEO IQ >70



Groepsrapportage SEO IQ >70



Overeenkomsten en verschillen

IQ <35 IQ 35 -75 IQ >70



Overeenkomsten en verschillen instrumenten



Overeenkomsten en verschillen domeinen



Hoe gebruik je het instrument? 

1. Voorbereiden
Doornemen handleiding /      
leerkrachtlijst; duidelijk beeld 
van het kind

2. Signaleren
Leerkrachtlijst invullen

3. Analyseren
Rapportages interpreteren (kijk naar 
totaalscore en deelscores)

4. Handelen en evalueren
Acties vaststellen (individueel of in 
groepshandelingsplan)



Plannen van onderwijsaanbod

Gespreksmiddel school – leerling – ouders/verzorgers

Verantwoording naar Inspectie

Wat zijn gebruiksmogelijkheden?



 Uitspraken sluiten aan op de doelgroep

 Genormeerd op de doelgroep

 Direct opvraagbare leerling- en groepsrapportages 

 Gratis aan te vragen en te gebruiken

Wat is het voordeel van deze instrumenten?





Website Cito 
Alle SEO instrumenten zijn hier gratis aan te vragen

Nieuwsbrief Speciale leerlingen 
Update over nieuwe- en bestaande projecten

Cito Wegwijzer
Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - 2.0

 klantenservice@cito.nl
 (026) 352 11 11

Meer informatie?

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/instrumenten-sociaal-emotioneel-functioneren
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuwsbrief
https://citoazure.sharepoint.com/SitePages/Introductiepagina.aspx
mailto:klantenservice@cito.nl


Bedankt voor 
uw aandacht
cito.nl
T (026) 352 11 11
klantenservice@cito.nl

Ook snel en eenvoudig contact
via Facebook en Twitter
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