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MOVING is gestart!                                                   Pilot studie afgerond
MOVING is gestart op scholen in de 
regio’s Rotterdam en omstreken, 
Gouda, Alphen a/d Rijn en Leiden. 
Veel PO en VO scholen in deze 
regio’s doen mee en laten ons 
weten dat ze zich herkennen in het 
doel van MOVING. Dat is heel fijn om 
te horen! Het geeft ons vertrouwen 
dat MOVING een nuttig onderzoek is. 
We hopen in de komende twee jaren 
dat veel  leerlingen aan het 
onderzoek mee gaan doen. Daar 
hebben we de hulp van de PO (en VO) 
scholen bij nodig!  

In MOVING wordt de STAP-
methode onderzocht. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat deze 
methode in Engeland goed bruikbaar 
is en goede resultaten laat zien. Nu 
willen we dat in Nederland uitzoeken. 
De STAP-methode is speciaal 
bedoeld voor leerlingen die moeite 
hebben met sociale interactie en 
flexibiliteit. Het geeft leerkrachten 
handvatten om deze leerlingen 
tijdens de overstap van het PO naar 
het VO goed te ondersteunen. Meer 

informatie over de methode is te 
vinden op www.hsleiden.nl/moving  

Na goedkeuring van de Medisch 
Ethische Toetsings Commissie van 
het ErasmusMC zijn wij gestart met 
het werven van de eerste groep 
scholen van 2018-2019. Het 
onderzoek verloopt in twee rondes:  

 Het eerste cohort  2018-2019 
 Het tweede cohort 2019-

2020 

Afgelopen zomer is er een pilot studie 
geweest in de regio Alphen a/d Rijn. 
Op deze scholen hebben we goed  
kunnen uitzoeken of de door ons 
vertaalde Nederlanse versie van de 
STAP-methode goed te gebruiken is. 
Wij zijn heel blij met de vijf scholen 
die hieraan hebben meegedaan!  

 
Een paar opvallende resultaten: 
Ouders gaven aan dat ze de warme 
overdrachtsbijeenkomst van de 
STAP-methode heel prettig vonden.  
Ze vonden het een fijn gesprek waar 
samen naar oplossingen werd 
gezocht.  

    Ouder: ‘Ik stuur mijn kind nu niet 
als een probleem naar de nieuwe 
school, maar als een nieuwe 
leerling met leuke en minder leuke 
kanten en een eigen verhaal.’ 

 
Ook de leerlingen gaven aan dat de 
overstap naar het VO een stuk 
duidelijker werd en dat er gelijk 
concrete dingen gedaan konden 
worden.  
 Leerling: ‘Leuk om mijn mentor te 

ontmoeten. Iedereen vertelde 
veel over mij, wat klopte.’ 

We willen nogmaals alle betrokkenen 
bedanken voor hun waardevolle input 
en ervaringen! Met sommigen zullen 
we binnenkort nog eens contact 
opnemen om te vragen of zij hun 
ervaringen willen vertellen tijdens een 
interview thuis.  

 

Ouders en leerlingen 
kunnen ook meedoen 

als bij deze leerlingen andere 
ondersteuning is ingezet, zoals 
huiswerkbegeleiding. In goed 
overleg kan de STAP-methode 
daar namelijk goed op 
aansluiten! 

Voor het eerste cohort van 
2018-2019 zijn er nu ongeveer 
30 PO scholen die meedoen! 
Andere PO scholen die 
interesse hebben, kunnen 
volgend jaar, in de tweede 
cohort van 2019-2020 
meedoen. 

Tot nu toe hebben ongeveer 30 
ouders en leerlingen zich voor 
het onderzoek opgegeven. We 
hopen op nog meer 
aanmeldingen, zodat nog 
meer ouders, leerlingen en 
scholen kunnen profiteren van 
de STAP-methode.   

http://www.hsleiden.nl/moving
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De stappen die al zijn gezet: Als eerste 
zijn de PO scholen uit de regio’s 
Rotterdam en omstreken, Gouda, 
Alphen a/d Rijn en Leiden gevraagd 
of zij aan het onderzoek willen 
meedoen. Hierna zijn de ouders en de 
leerlingen gevraagd mee te doen. De 
ouders en leerlingen die aangeven 
mee te willen doen, worden rond april 
willekeurig in twee groepen 
ingedeeld: de helft zal gebruik maken 
van de STAP-methode, de andere 
helft niet. Zij gaan zonder extra 
methode ‘gewoon’ naar het VO en 
vormen de controlegroep. Op die 
manier kunnen we straks goed 
uitzoeken of de STAP-methode ook 
in Nederland goed werkt.  

Alle VO scholen zijn geïnformeerd 
over MOVING. Wanneer bekend is 
welke leerling naar welke VO school 
gaat, zullen wij contact opnemen 
met de mentoren van de VO 
scholen.  

De stappen die binnenkort gezet gaan 
worden bij (de helft van) de leerlingen 
die de STAP-methode krijgen: In 
april/mei neemt de STAP-coach 
contact op met de ouders en 
leerlingen die voor de STAP-
methode zijn geselecteerd. 

  

Zij zullen samen met de leerkracht 
van groep 8 en de mentor of 
zorgcoördinator van het VO om de 
tafel zitten voor de warme 
overdracht. Tijdens deze overdracht 
wordt gezamenlijk een 
OverSTAPplan gemaakt.  

Hij/zij zal daarom tijdens de periode 
dat de leerling in de brugklas zit, af en 
toe contact opnemen om na te gaan 
hoe het OverSTAPplan per leerling 
uitpakt en eventueel nog beter 
toegepast kan worden. 

De stappen bij (de helft van de) 
leerlingen in de controlegroep:  

Zij doen de overstap naar het VO 
zonder de STAP-methode. Vanuit 
MOVING zal wel geïnventariseerd 
worden of er andere begeleiding was 
tijdens de overstap naar het VO en of 
de leerlingen en ouders behoefte 
hadden aan (extra) ondersteuning. 

Wanneer verwachten we te weten of 
de STAP-methode goed werkt?  

Rond 2020 verwachten we te weten 
hoe bruikbaar en effectief de STAP-
methode in Nederland is. In ieder 
geval zullen alle deelnemende  
scholen de STAP-methode 
ontvangen, ook de scholen die 
gedurende het onderzoek nog geen 
kennis hebben gemaakt met de 
STAP-methode omdat hun 
leerlingen in de controlegroep zaten. 

 

 

 

 

 

De STAP-coach coördineert 
deze overdracht en ziet erop toe 
dat het OverSTAPplan straks 
ook in het VO goed toegepast 
zal worden.  

Wat zijn nu de stappen  
in MOVING? 
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Nieuwtjes 
 
SIA (Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht onderzoek) is onze 
subsidiegever. Zij hebben MOVING 
tussentijds geëvalueerd en daarna 
goedgekeurd zodat we ons nu vol 
kunnen inzetten op de werving van 
scholen en leerlingen! 
 
Er is een filmpje online te bekijken 
waarin deelname aan ons MOVING 
onderzoek wordt uitgelegd.  

Intern, op de hogeschool Leiden en 
Rotterdam, zijn er twee interne 
publicaties over hoe we STAP-
methode voor het Nederlands 
onderwijssysteem gereed hebben 
gemaakt. Deze kunt u hier 
dowloaden. We hebben dit niet 
kunnen doen zonder de waardevolle 
medewerking van alle betrokkenen uit 
de MOVING vertalinsggroep!  

Het eerste meetmoment is de deur 
uit! Alle deelnemers (ouders, 
leerlingen en leerkrachten groep 8) 
vullen digitaal de vragenlijsten in.  

Voor meer algemene informatie over 
het onderzoek, zie de website 
www.hsleiden.nl/moving.  

 
 
 
We werken in MOVING samen met 
veel andere instellingen! Zie 
hieronder allle betrokken partners

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmelden voor de nieuwbrief kan via 
moving@hr.nl 

Contactgegevens 
Als u interesse heeft om volgend 
jaar aan het onderzoek mee te doen, 
kunt u als school, ouder en/of 
leerling dat nu ook al laten weten!   

Neem gerust contact met één van 
ons op, dan vertellen we jullie er 
graag meer over: moving@hr.nl  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris Tjaarda 
Promovenda 
tjaarda.i@hsleiden.nl  
0646846770 

Esther Bax-Höhle  
Promovenda  
e.bax-hohle@hr.nl  
 
Sanne Tonkens 
Coördinerend  
onderzoeksmedewerker 
Tonkens.s@hsleiden.nl 
 
Hogeschool Leiden  
Zernikedreef 11, Leiden 
SW & TP, kamer D1.057 
 
Hogeschool Rotterdam  
Rochussenstraat 198, Rotterdam 
Kamer RS.02.123 
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