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Introductie 
 

“Een Reis van Duizend Mijl begint met een Enkele Stap”  

 - Mahatma Gandhi 

 

Met trots presenteer ik u de laatste stap van onze gezamenlijke reis MOVING: de 

nieuwsbrief met de resultaten van het project. Jaren van hard werken liggen achter 

ons. Leerlingen, ouders, mentoren, STAP-coaches, medewerkers van samen-

werkingsverbanden, stagiaires en onderzoekers hebben allemaal hun bijdrage 

geleverd aan dit project: zowel aan de vormgeving van STAP, als op de 

implementatie, de uitvoer en het onderzoek ernaar. In september 2020 is het 

project echt ten einde. Iris en Esther, de drijvende krachten achter dit project, 

zullen de reis nog voortzetten en alle resultaten omzetten tot wetenschappelijke 

publicaties en hopen daarmee hun welverdiende doctorstitel in de wacht te slepen.  

 

Hoe was het ook alweer? 

Op basis van klinische- ervaringen van een Engelse onderzoeksgroep en ervaringen 

van docenten, ouders en jongeren, is er 10 jaar geleden in Engeland de behoefte 

ontstaan om een gestructureerd begeleidingsprogramma te ontwikkelen om jongeren 

met een autismespectrum stoornis te ondersteunen bij hun overgang van het basis- 

naar het middelbaar onderwijs. Samen met betrokken ouders, docenten en 

hulpverleners is in Engeland besloten om op basis van de ervaringen uit de praktijk 

en beschikbare wetenschappelijke kennis het STEP-ASD-programma1 te ontwikkelen 

en vorm te geven. En die resultaten waren positief (Mandy et al., 2015). 

 

Steeds vaker gebruiken we in het onderwijs bewezen effectieve interventies die in 

het buitenland zijn ontwikkeld. Effectief bewezen interventies zijn interventies 

waarvan bekend is dat zij voor specifieke problemen beter werken dan “onderwijs-

as-usual”. Voordat deze interventies gebruikt kunnen worden, moeten deze worden 

vertaald, en in sommige gevallen ook bruikbaar worden gemaakt voor de Nederlandse 

jeugdzorg- en onderwijspraktijk. 

 

Omdat ook in Nederland nog geen goed uitgewerkte, effectief bewezen programma’s 

op scholen voor handen zijn om deze overgang voor jongeren met autisme spectrum 

kenmerken te vergemakkelijken, hebben we (de lectoraten Transformaties in de 

Zorg voor Jeugd van Hogeschool Leiden en Publieke Zorg en Preventie van Hogeschool 

Rotterdam en de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC en 

Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit) dit programma naar Nederland 

gehaald. Samen met de auteurs van de STEP-ASD uit Engeland hebben we het 

programma ook geschikt gemaakt voor leerlingen met autismespectrum kenmerken 

 
1 Systemic Transition in Education Programme for Autism Spectrum Disorder (Murin et al., 2009-
2012) 
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en het Nederlandse onderwijssysteem. Met de samenwerkingsverbanden PPO 

Rotterdam, Koers VO, Passend onderwijs Rijnstreek, VO/VSO Midden-Holland & 

Rijnstreek is een subsidieaanvraag gedaan bij SIA RAAK en verkregen. Het Project 

MOVING was geboren…. 

 

MOVING is een onderzoek naar de effectiviteit van het ‘SchoolTransitie Afstemmings-

Programma’, kortom: STAP. Dit programma heeft als doel om jongeren die sociaal-

communicatief en in flexibiliteit minder sterk zijn goed te kunnen ondersteunen 

tijdens hun overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs. 

 

Nu, bijna 4,5 jaar later 

Er zijn veel stappen gezet. Er ligt er een methodiek (de STAP-methode), er zijn STAP 

coaches opgeleid, er is een pilotstudie uitgevoerd in de regio Alphen, het  programma 

is uitgevoerd in 10 samenwerkingsverbanden, er zijn leerlingen begeleid bij de 

overstap, talloze lijsten zijn ingevuld en geanalyseerd en er is aanvullend onderzoek 

gedaan. De brandende vraag blijft: “En werkt het?” In deze nieuwsbrief vindt u de 

eerste antwoorden. Heel genuanceerd… stapje voor stapje wordt verteld wat we 

gevonden hebben… 

 

Ik wens u heel veel leesplezier. 

 

Met dank aan alle betrokkenen, 

 

 

 

Chris Kuiper 

Projectleider MOVING 

Lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd 

Hogeschool Leiden 
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Overzicht MOVING in cijfers 

Voorbereiding van het onderzoek 

In 2016 begon het onderzoeksteam van MOVING met de vertaling van de Engelse 

STEP-ASD naar de Nederlandse taal en het Nederlandse schoolsysteem. Dit werd 

gedaan in samenwerking met de Ontwikkelingsgroep, bestaande uit ouders, 

leerkrachten en onderwijsprofessionals. Vervolgens is er, na goedkeuring van de 

medisch-ethische commissie van het Erasmus MC, in 2017 een kleine pilot gestart 

met 5 leerlingen in de regio Alphen a/d Rijn om de bruikbaarheid van de nieuw 

vertaalde STAP-methode in de praktijk te testen. 

 

Onderzoek vanuit de scholen 

Met enkele kleine aanpassingen aan de methode n.a.v. de bevindingen uit de 

bruikbaarheidspilot zijn de scholen in de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam 

en PO Rijnstreek zijn hiervoor benaderd. Groep 8 leerkrachten konden leerlingen in 

hun klas selecteren die moeite hadden met sociale communicatie en/of flexibiliteit 

(kenmerken die ook in het autismespectrum voorkomen) en hen aandragen voor 

deelname bij MOVING. De eerste grote onderzoeksgroep (cohort 1), die startte in de 

lente van 2018, bestond uit 34 leerlingen. Er vond ook een klein pilotonderzoek 

plaats met 3 leerlingen in de regio Rotterdam die de overstap maakten van het 

speciaal onderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs. Na een bredere 

werving in het daaropvolgende jaar, in ook Gouda, Barendrecht en Leiden, 

startte het tweede cohort in de lente van 2019 met 23 leerlingen. 

 

Aanmelding per regio en verdeling van condities 

In totaal hebben er 60 ouders en hun kinderen zich aangemeld om deel te nemen 

aan het onderzoek MOVING. De leerlingen (30 jongens en 30 meisjes) die deelnamen 

waren gemiddeld 12 jaar oud. De leerlingen kwamen uit regio Rotterdam, inclusief 

Barendrecht en Capelle (35), Alphen (19), Gouda (4) en Leiden (2). Om een gelijke 

verdeling te krijgen van de leerlingen die de STAP-methode kregen onder jongens en 

meisjes van verschillende onderwijsniveaus, zijn de leerlingen op basis van deze 

kenmerken in paren aan elkaar gekoppeld. De condities zijn vervolgens willekeurig 

toebedeeld: 29 leerlingen werden ingedeeld in de STAP-methode groep en bij 27 

leerlingen zou de overstap ‘zoals gewoonlijk’ verlopen. 

 

Invullen van vragenlijsten 

Aan de deelnemers is gevraagd om op drie momenten vragenlijsten in te 

vullen: eind groep 8, aan het begin en aan het einde van de brugklas. Van 

de 60 aangemelde kinderen deden daadwerkelijk 55 mee aan het eerste vragenlijst-

moment, met 54 ouders en 58 leerkrachten. De ouders, leerlingen, mentoren en 

STAP-coaches zijn ook geïnterviewd over hun ervaringen met de overstap en STAP. 

 

We willen alle deelnemers nogmaals hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet!  
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Ervaringen van de STAP-coach 
In het onderzoeksproject MOVING waren er in totaal 11 STAP-coaches die STAP-
trajecten begeleid. Ook hebben twee onderzoekers bij drie leerlingen de trajecten 
van speciaal primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs begeleid. In de 
uitvoering van de STAP-methode heeft de STAP-coach een centrale rol.  
 

De STAP-coach heeft namelijk een aantal belangrijke taken: 

o Organisatie van de warme overdracht 

o Opstellen van het OverSTAPplan met de betrokkenen 

o Contact onderhouden met de ouders en mentor  

o Evalueren over de afspraken  

o Aanspreekpunt voor advies 

 

De STAP-coach zorgt er dus voor dat alle partijen bij elkaar komen, dat zij met elkaar 

(blijven) communiceren tijdens en na de overstap en dat er handvatten geboden 

kunnen worden waar nodig bij de begeleiding van de leerling. De STAP-coach is 

eigenlijk meer een transitie coördinator dan een coach. De STAP-coach is er namelijk 

vooral om de ouders en de onderwijsprofessionals te ondersteunen in hun passende 

begeleiding van de leerling, niet om de leerling persoonlijk te begeleiden. In dit 

hoofdstuk kunt u te lezen over de ervaringen van de STAP-coaches, sterke kanten 

van de STAP-methode, tips ter verbetering en uitspraken van de STAP-coaches. 

 

Ervaringen van de STAP-coaches 

 

Lijntje tussen onderzoek en praktijk 

De onderzoekers van MOVING hebben regelmatig met de STAP-coaches gesproken 

over hun ervaringen en visies met betrekking tot de methode: tijdens de  STAP-

training, in terugkombijeenkomsten en evaluatiesessies. De onderzoekers hopen zo 

de ervaringen mee te nemen om de STAP-methode zoveel mogelijk te laten 

aansluiten op de praktijk. De ondervraagde STAP-coaches duidden unaniem de 

warme overdracht als het belangrijkste onderdeel van de STAP-methode. Zij gaven 

de STAP-methode als cijfer gemiddeld een 7,5. 

 

Diversiteit aan ervaringen 

De ervaringen van de STAP-coaches waren divers. Een aantal STAP-coaches gaven 

aan dat er niet zo vaak grote aanpassingen nodig waren op de middelbare scholen, 

dat de scholen vaak al veel doen. In sommige trajecten was er grote betrokkenheid 

van school en ouders, bij andere trajecten was het voor de STAP-coaches lastig om 

contact te onderhouden met de betrokkenen. Dit laatste was vooral het geval bij 

trajecten waarin het juist redelijk goed ging met de leerling, de motivatie om het 

traject tot het einde te blijven volgen was dan wat lager. Daarnaast werkten veel 

STAP-coaches vanuit hun eigen ervaring, terwijl anderen zich juist strikt aan de 

STAP-methode hielden. 
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Meest voorkomende ondersteuningsbehoeften 

De thema’s die het vaakste naar voren zijn gekomen als zorgen van de ouders, 

leerling en leerkrachten de OverSTAPplannen zijn: 

 

Plannen en organiseren 

Sociale contacten 

Pesten 

 

Ook kwamen problemen of zorgen rondom angst, communicatie, prikkelgevoeligheid 

en flexibiliteit regelmatig voor. De STAP-coaches hebben vanuit de methode en/of 

hun eigen ervaringen verschillende methoden en aanpassingen geadviseerd, 

afgestemd op de werkwijze van de scholen. Deze adviezen varieerden bijvoorbeeld 

tussen zorgen voor voorspelbaarheid om angst te verminderen (vooraf wennen op 

school, vaste plek in de klas, huiswerkschema, afspraken maken), het ondersteunen 

van sociale contacten (maatjessysteem, weerbaarheidstraining, vaste gesprekjes 

met mentor), het verduidelijken van communicatie (time-out kaart, emotie-

thermometer) en het verminderen van prikkels (koptelefoon, rustmoment). De 

afspraken over deze vormen van aanpak zijn gemaakt in samenspraak met de ouders, 

leerling, mentor en STAP-coach om de uitvoerbaarheid te vergroten. 

 

Sterke kanten van de STAP-methode volgens de STAP-coaches 

✓ De warme overdracht wordt door de meeste STAP-coaches gezien als het meest 

belangrijke onderdeel van de STAP-methode. 

✓ De leerling wordt gezíen door de school. Sommige leerlingen zouden pas opvallen 

als het mis zou gaan, dan zou het al te laat zijn. De scholen zijn zo voorbereid en 

kunnen tijdig ingrijpen wanneer nodig. 

✓ Het kind wordt vanaf binnenkomst meegenomen bij de overstap PO-VO. 

✓ Hele basale dingen kunnen de overgang al vergemakkelijken voor leerlingen, er 

zijn alleen mensen nodig die dat moeten doen. De STAP-methode biedt dit. 

✓ De STAP-methode zorgt voor bewustwording over de overstap bij het gezin. 

✓ De STAP-coach is een schakel tussen thuis en school. 

✓ De methode heeft veel tips ter ondersteuning, deze kunnen 

worden meegenomen in de begeleiding een leerling, zodat 

je het als onderwijsprofessional zelf in je rugzak hebt. 

✓ Er is iemand die het overstaptraject begeleidt en overziet. 

✓ De STAP-methode heeft een duidelijke structuur en wijze 

van aanpak. 
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Tips om STAP te verbeteren (vanuit de STAP-coaches): 

De bevraagde STAP-coaches hebben verbeterpunten aangegeven om de 
effectiviteit van de methode mogelijk te kunnen verhogen. Er kwamen een paar 
thema’s  duidelijk naar voren: timing van de afspraken, de rolverdeling, het 
contact en de praktische uitvoering op het VO. 

 
Timing van afspraken 
Sommige STAP-coaches gaven aan dat het waardevol zou kunnen zijn om eerder te 

starten met het STAP-traject, bijvoorbeeld in het begin van groep 8 of voor de 

schoolkeuze. Ook werd er als tip gegeven om direct na de zomervakantie ook 

standaard een afspraak in te plannen met de mentor erbij. Op het moment dat de 

warme overdracht voor de zomer wordt gepland is er bij sommige scholen namelijk 

nog niet bekend wie de nieuwe mentor zal worden: het heeft meerwaarde als de 

mentor er ook bij is. Het kan dus ook wenselijk zijn om na de zomervakantie nog een 

gesprek te plannen met de nieuwe mentor erbij. 

 

Rol van STAP-coach 

Bij verschillende trajecten (met name in het eerste cohort) was de rol van de STAP-

coach soms nog wat onduidelijk voor de betrokkenen. De coaches gaven toen aan dat 

het handig zou zijn om hier duidelijk uitleg over te geven tijdens de warme 

overdracht. Op basis van deze tip is er hierna een afsprakenformulier ontwikkeld 

waarop staat wat de rol van de STAP-coach is en in welke situaties ouders, leerlingen 

en mentoren het beste contact met hen kunnen opnemen. Ook gaven STAP-coaches 

aan dat ze graag meer direct contact en betrokkenheid zouden willen met de 

leerling, of ze wilden meer aanwezig zijn in de school om een goed beeld te kunnen 

houden van de situatie van de leerling. Er zijn verder verschillende suggesties gedaan 

voor wie er het meest geschikt zou kunnen zijn als STAP-coach: moest deze persoon 

vanuit de school zelf komen (zoals de zorgcoördinator) of juist van buiten de school 

(zoals een ambulant begeleider)? Er valt volgens de coaches voor beide kanten iets 

te zeggen. Wat de STAP-coaches allemaal wel belangrijk vonden was dat een nieuwe 

STAP-coach ervaring en affiniteit moet hebben met het onderwijs en leerlingen die 

speciale onderwijsondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld leerlingen in het 

autismespectrum). Tenslotte gaven de STAP-coaches aan dat ze meer dan 8 uur nodig 

hadden om een leerling gedurende het jaar op het VO goed te kunnen begeleiden, 

een uitbreiding van de beschikbare uren voor de trajecten is dus wenselijk. 

 

Praktische uitvoering op VO 

De STAP-coaches gaven aan dat het praktisch soms lastig was om bijvoorbeeld 

bestanden zoals het OverSTAPplan te kunnen delen. Het zou ideaal zijn als het 

OverSTAPplan en Leerlingprofiel in het digitale systeem van de school zouden kunnen 

worden opgenomen. Daarnaast vonden de STAP-coaches het belangrijk dat er 

voldoende afstemming was tussen het aanbod op school en de STAP-methode, zodat 

er geen dubbel werk gedaan hoeft te worden. Veel STAP-coaches gaven aan dat het 
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OverSTAPplan en Leerlingprofiel samengevoegd zouden kunnen worden tot één 

document. Ze zouden zo ook graag de materialen en bijlagen gemakkelijker kunnen 

delen binnen de school. Het was soms lastig om te ‘checken’ of mentoren de 

Leerlingprofielen hadden gedeeld met andere docenten, een dergelijk systeem zou 

hierin kunnen ondersteunen. 

 

Contact en uitvoering 

STAP-coaches gaven aan dat het contact met mentoren op het VO, een cruciaal 

onderdeel van de STAP-methode, soms niet even soepel verliep. Er kwamen bij 

sommige trajecten soms veel wisselingen op het VO, waardoor er steeds contact met 

een andere persoon was. In sommige gevallen werd het OverSTAPplan niet 

doorgegeven door de zorgcoördinator aan de nieuwe mentor, waardoor de mentor 

niet bekend was met de gemaakte afspraken. De STAP-coaches merkten op dat de 

motivatie van de ouders en leerling ook sterk afhankelijk was van de klik met de 

mentor en/of de STAP-coach. Het viel ook op dat als het goed ging met de leerling, 

de motivatie om het traject af te maken vaak verminderde. Aan de andere kant 

waren er ook veel betrokken mentor en ouders bij, met wie de communicatie goed 

was verlopen. 

 

Uitspraken van STAP-coaches 

 
“De [screenings]vragenlijsten zijn doortastend.  

Er is ruimte voor niet alleen wat niet werkt, ook voor wat wel werkt!” 
 

“Het is als een rode draad. Er wordt echt weer gesproken met school, ouders en 
kind. Papieren zijn niet alleen belangrijk maar ook de invloed [van de STAP-coach] 
op de gesprekken. Het is belangrijk om niet alleen over de leerling praten, maar 
deze ook te betrekken. Soms zijn gesprekken heftig want het gaat alle kanten op, 

gesprekstechnieken zijn dus belangrijk voor een STAP-coach!” 
 

“Omdat je dan concrete afspraken maakt en die bewustwording, hè? 
Dat ze zich bewust worden van: ‘Wat heeft deze leerling nodig’?” 

 
“Wat de methode aanbiedt qua die warme overdracht en heel erg gewoon het 

communiceren met elkaar, dat dat wel heel positief werkt en dat  
dat wel heel fijn wordt gevonden.” 

 
“Ik merkte wel dat het in beide gevallen denk ik voor het kind wel heel goed is dat 
ze gewoon zien hoeveel mensen erachter staan. Wat voor vangnet ze hebben. En je 

merkt ook dat de ouders gerustgesteld zijn, van: iedereen zit er bovenop 
en we gaan er met zijn allen voor. Dus ik denk dat dat wel echt positief is.” 

 
“Het is met de STAP heel duidelijk wie wat doet. 

Er zijn concrete afspraken over rolverdeling!” 
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Studentenprojecten 
In de afgelopen jaren hebben er in totaal 20 studenten van Hogeschool Leiden, 
Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hun scriptie 
geschreven bij MOVING. Er zijn hierbij vele verschillende onderwerpen 
onderzocht. 

 
De onderzoeken van de hogescholen hadden vaak een praktische insteek, waarbij de 

onderzoeken van studenten van de EUR een wetenschappelijke benadering hadden. 

Beide types onderzoek hebben veel informatie opgeleverd over de effecten van 

STAP, de ervaringen van de deelnemers aan MOVING en behoeftes aan 

ondersteuning. Hieronder staan een aantal resultaten en conclusies 

vanuit deze onderzoeken weergegeven. 

 
 

Hogeschool Leiden 

 

Bij Hogeschool Leiden zijn de scripties met name gericht op de 

ervaringen van ouders, leerlingen, mentoren en STAP-coaches. 

Op basis van interviews over hun ervaringen hebben de studenten  

hun adviezen uitgebracht om de STAP-methode te verbeteren:  

 

 
 

Ouders & jongeren 

Suze Vermeer heeft de deelnemende ouders en leerlingen van de pilot in 2017 

bevraagd. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat de STAP-methode als positief 

was ervaren. Zij concludeerde dat de vertaling en aanpassing, vanuit de Engelse 

versie, als STAP een bruikbare methode is voor het Nederlandse onderwijs. 

Verschillende aanbevelingen hebben geleid tot aanpassingen in STAP, waaronder een 

verscherpte selectie van STAP-coaches en het inplannen van 3 evaluatiemomenten 

tijdens de brugklas. 

 

In 2019 heeft Pien Otto ouders en hun kinderen uit cohort 1 ondervraagd over hun 

ervaringen met STAP. Hieruit kwamen thema’s naar voren die voor de jongeren 

zorgen met zich mee brachten, zoals pesten, schoolkamp en plannen. De 

ouders gaven aan dat zij veel waarde hechtten aan de voorbereidingen 

voor de overstap en dat zij het belangrijk vinden dat zij gehoord 

worden tijdens de warme overdracht. Veel ouders hebben de warme 

overdracht als zeer positief ervaren, omdat zij het gevoel hadden dat 

ze gehoord en serieus genomen werden. Eén van de conclusies was dat 

de ouders waarbij de STAP-methode werd ingezet zich meer betrokken 

voelden bij het voortgezet onderwijs dan wanneer STAP niet was ingezet. 
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Met haar scriptie heeft Larissa van de Peppel in 2019 de Hogeschool Leiden Prijs 

van de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening gewonnen. Haar onderzoek richtte 

zich op het persoonlijk herstel van de leerlingen waarbij de STAP-methode 

was ingezet bij de overstap naar het VO. De ouders en leerlingen waren 

positief over hun ervaringen met STAP. Larissa’s aanbevelingen op basis 

van de interviews bevatten o.a. concrete tips voor het aanpassen van de 

screeningslijsten en het verduidelijken en vergroten van de rol van de 

STAP-coach bij de overstap. 

 

Anouk Luijken heeft in de tweede onderzoeksgroep (2019-2020) ouders en 

leerlingen geïnterviewd die de overstap met STAP hebben gemaakt. Zij concludeerde 

dat de STAP een meerwaarde is in de ondersteuning bij de overstap naar het 

voortgezet onderwijs. Uit de ervaringen bleek dat de methode was ingezet en werkte 

zoals hij is bedoeld. Zij gaf het advies om de methode verder te implementeren in 

de praktijk, mits er aanpassingen worden gemaakt om de naleving van de afspraken 

te bevorderen. De mentor moet bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de warme overdracht, 

het OverSTAPplan en Leerlingprofiel kunnen worden samengevoegd en de gedeelde 

documenten moeten aansluiten op de digitale systemen op het VO. 

 

In het voorjaar van 2020 interviewde Mara van Geffen deelnemende ouders en 

leerlingen die de overstap zonder STAP hadden gemaakt. Zij concludeert dat de 

overstap vaak als positief werd ervaren. Vóór de overstap voelden ouders zich echter 

vaak niet gehoord en misten zij samenwerking. De leerlingen voelden zich vaak niet 

meer thuis op de basisschool, werden gepest, of misten structuur of uitdaging. Mara 

raadt aan om een methode zoals STAP in te zetten als ondersteuning bij leerlingen 

met autismespectrum kenmerken tijdens de overstap PO-VO. Zij benadrukt ook dat 

er aandacht moet komen voor de thuissituatie van deze leerlingen. 

 
Met het opstellen van deze nieuwsbrief is Wesley Sierat nog bezig met zijn scriptie. 

Hij heeft al twee gezinnen en 1 STAP-coach uit het 2e cohort geïnterviewd over hun 

ervaringen met STAP, hopelijk volgen er nog meer. 

 

Mentoren 

Uit interviews met mentoren/gymleraren op het voortgezet 

onderwijs heeft Anne Paardekooper informatie verzameld over hun 

aanpak van leerlingen met autisme(kenmerken), specifiek met 

betrekking tot sociale afwijzing. Er kwam naar voren dat 

docenten vaak hun lessen zoveel mogelijk structureren, dat zij soms gebruik maken 

van andere leerlingen als hulp (bijvoorbeeld door een buddy-systeem) en dat zij de 

positieve talenten van de leerlingen proberen op te sporen en te benutten. Een 

concreet advies aan MOVING was het toevoegen van een samenwerkingscontract 

tussen leerlingen als bijlage aan de STAP-methode. 
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In een gezamenlijke scriptie hebben Jessica Akel en Dewi Koenders de ervaringen 

met STAP bij de mentoren op het voortgezet onderwijs bevraagd. Opvallend was dat 

de meerderheid van de bevraagde mentoren aangaven dat zij de STAP-methode niet 

in hun begeleiding hadden verwerkt. Dit had meerdere redenen: de mentor wilde 

met een ‘schone lei’ beginnen, het kind liet de belemmeringen uit het OverSTAPplan 

niet zien in de brugklas, de mentor bood een eigen vorm van begeleiding of de school 

had zelf al voldoende informatie. 

 
Esmeralda Jonkers heeft onderzocht hoe de mentoren uit het tweede cohort de 

begeleiding van betrokken leerlingen mét en zonder STAP in de praktijk hadden 

ervaren. Zij concludeerde dat de mentoren over het algemeen tevreden waren over 

het werken met de STAP-methode. Voornamelijk het voorwerk dat is verricht met 

betrekking tot het opstellen van het OverSTAPplan en het Leerlingprofiel worden als 

fijn en tijdbesparend ervaren. De mentoren hebben de knelpunten van een leerling 

goed in beeld waardoor de situatie voorspelbaar wordt en zij snel en gericht kunnen 

inspelen op de behoefte van de leerling. Echter was het volgens hen niet nodig 

geweest om alle besproken ondersteuning in te zetten. Ook viel op dat zij de 

begeleiding meer als een extra taak hadden ervaren, de mentoren die zonder de 

STAP-methode werken ervaarden dat niet zo.  

 
 
 

Hogeschool Rotterdam 

Op Hogeschool Rotterdam hebben studenten van de opleiding 

Pedagogiek verschillende beroepsproducten ontwikkeld die zijn 

bedoeld om de STAP-methode aan te vullen, te stroomlijnen of de 

effectiviteit te verhogen. Deze beroepsproducten zijn ontwikkeld  

op basis van gesprekken met mensen in de praktijk, bijvoorbeeld 

ouders of leerkrachten. Verder zijn er op basis van interviews met 

ouders verschillende modules ontwikkeld, bedoeld als aanvulling  

op de STAP-methode. 

 

 

Praktische adviezen 

Sandra Ruygt heeft onderzoek gedaan naar de eerste ervaringen van de STAP-

coaches met de STAP-methode tijdens de pilotstudie in 2017. Er kwam naar voren 

dat de rol van de STAP-coach na de warme overdracht nog verduidelijkt moest 

worden. De training en de materialen voor de STAP-coaches zijn hier vervolgens op 

aangepast door de gewenste kennis, vaardigheden en houding aan het einde van de 

STAP-training te verduidelijken. 
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Uit het onderzoek van Delany Veth naar de verwachtingen en ervaringen van ouders 

met STAP is onder andere gebleken dat ouders behoefte hadden aan een 

verduidelijking van de rollen met betrekking tot STAP, dat zij zelf ook 

handvatten zouden willen krijgen en dat zij graag zien dat hun kind ook meer 

betrokken wordt bij het proces. Delany heeft vervolgens een handleiding 

voor de STAP-coaches ontwikkeld met als doel om de ouders en kinderen 

meer bij de STAP-methode te betrekken, beter aan te sluiten bij hun 

behoeftes en voor alle betrokkenen de verwachtingen te verduidelijken. 

 

Vanuit interviews met professionals vanuit samenwerkingsverbanden en Yulius, 

concludeert Iris Janssens dat het belangrijk is dat de juiste informatie wordt 

overgedragen tussen PO en VO. Hier horen ook impliciete handelingen bij. Een 

werkrelatie en vertrouwen opbouwen is daarnaast van groot belang. Iris heeft 

vervolgens het OverSTAPboek (dat bedoeld is als werkboek voor leerlingen om zich 

praktisch en mentaal voor te kunnen bereiden op de overstap) aangepast naar de 

aanbevelingen van de respondenten. 

 

Met oog op culturele diversiteit heeft Usman Khan een korte handleiding ontwikkeld 

waarin in negen praktische tips wordt beschreven hoe STAP-coaches zich het beste 

kunnen voorbereiden op een gesprek met ouders die een andere cultuur hebben of 

die de Nederlandse taal niet of nauwelijks begrijpen. 

 

Larissa van de Hee heeft een handleiding ontwikkeld voor de STAP-coach om in 

gesprek te gaan met leerlingen met autisme over hun social media gebruik. Ook is er 

een bijlage voor leerlingen om goed na te denken over hun aanwezigheid op social 

media. De leerlingen kunnen vervolgens een diploma mediawijsheid halen. 

 

Sharona van der Laar heeft een toolkit ontwikkeld voor ouders van kinderen 

met autisme om in gesprek te gaan met hun kind over social media gebruik. 

Ouders kunnen deze ‘tools’ inzetten om de risico’s van sociale mediagebruik 

bij hun kind te verkleinen. Deze tools ondersteunen bij het in gesprek 

gaan over social media, afspraken maken over het gebruik 

(afsprakenkaart), het samen plannen van activiteiten of het bieden van 

informatie over de risico’s en voordelen. 

 

Ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs, moet er eerst een 

geschikte school worden gekozen. Dit is in het bijzonder belangrijk bij kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeftes, zoals bij autisme(kenmerken). Jadie Pelikaan heeft 

hiervoor een STAP-module ontwikkeld: Het ‘STAPpenplan voor het maken van 

schoolkeuze’. Deze module ondersteunt ouders in hun zoektocht naar een passende 

school voor hun kind door op een systematische manier informatie te verzamelen, 

de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en handvatten te bieden voor 

gesprekken met potentiële scholen. 
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Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
Drie studenten van de EUR liepen een onderzoeksstage 
bij MOVING. Zij hebben daarnaast hun bachelor-  
of masterscriptie geschreven. De studenten kwamen van 
de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen of de 
masteropleiding Orthopedagogiek. Deze scripties hadden 
een wetenschappelijke, kwantitatieve insteek. 

 

 

Charissa van Oosten baseerde haar studie op de gegevens van het eerste  

MOVING cohort. Zij wilde onderzoeken of er een verband was tussen kenmerken van 

autisme en angst symptomen bij kinderen tijdens de overstap. Er bleek uit de 

resultaten dat autismekenmerken geen veranderingen in angst voorspellen bij de 

overstap naar het VO. Ze vond in deze relatie ook geen effect van 

geslacht, maar wel van onderwijsniveau: bij kinderen met een 

hoger onderwijsniveau was er wel een positieve correlatie tussen 

autisme kenmerken en angstsymptomen. Vanwege de kleine 

steekproef moeten de resultaten echter met voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd. 

 

In datzelfde jaar onderzocht Sanne van Leeuwen of autisme kenmerken bij kinderen 

samenhangen met een hogere opvoedingsbelasting bij ouders. De resultaten lieten 

geen verband hiertussen zien. Er waren hierbij ook geen verschillen tussen jongens 

of meisjes of bij verschillende onderwijsniveaus. Gezien de relatief kleine steekproef 

is het belangrijk om door middel van replicatie onderzoek na te gaan of er inderdaad 

geen verband bestaat. 

 

Lisanne van der Vorm bestudeerde de psychometrische kenmerken van de door 

MOVING naar het Nederlandse vertaalde vragenlijst ‘Anxiety Scale for Children with 

Autism Spectrum Disorder’. Deze vragenlijst is bedoeld om kenmerken van angst te 

meten bij kinderen met autisme door middel van zelfrapportage. Bij een vergelijking 

tussen kinderen mét en zonder autisme diagnose bleken er inderdaad verschillen te 

bestaan in de manier waarop de vragen werden beantwoord. De vragen die paniek 

symptomen van angst aanduiden leken volgens een ander patroon te worden 

beantwoord door kinderen met een autisme diagnose. Iris Tjaarda hoopt dit 

onderzoek naar de uiting van angstkenmerken bij kinderen met autismespectrum-

stoornis verder voort te zetten. 
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Beleving van de transitie door leerlingen  

 

Vóór de overstap - Leerlingen 

Tijdens het MOVING overzoek hebben de onderzoekers van MOVING de ouders 
en leerlingen gevraagd naar hun houding tegenover de middelbare school voor, 
tijdens en na de overstap. De leerlingen konden aangeven in hoeverre ze het 
eens waren met verschillende stellingen, door te kiezen uit 5 opties die 
varieerden van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. De drie 
stellingen die werden aangeboden in de eerste meting waren:  

 
“Ik kijk uit naar de overstap naar de middelbare school” 

“Ik maak me zorgen over de overstap naar de middelbare school” 
“Ik vind de overstap naar de middelbare school spannend” 

 
In totaal hebben 57 deelnemende leerlingen aangegeven hoe zij zich voelden over 

de overstap, waarvan 29 leerlingen aangaven dat ze naar de overstap uitkeken. 

Slechts 3 leerlingen gaven aan zich veel zorgen te maken over de overstap, maar bij 

17 (30%) was dit ook een beetje het geval. Het viel op in positieve zin dat ruim een 

vijfde van de leerlingen aangaf dat zij zich helemaal geen zorgen maakten over de 

overstap. Geen enkele leerling gaf echter aan dat zij de overstap helemaal niet 

spannend vonden: meer dan twee derde van de leerlingen maakte zich een beetje 

tot veel zorgen hierover. 

 
Grafiek 1. Responsen van leerlingen over zorgen maken voor de overstap 
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Na de overstap - Leerlingen 

De leerlingen zijn vervolgens verdeeld in twee groepen: de STAP-groep of de 
controlegroep. Bij de leerlingen met STAP is de methode ingezet met warme 
overdracht en STAP-coach, bij de controlegroep is de overstap verlopen zoals 
gewoonlijk (zonder STAP). Er deden 39 leerlingen mee met het vragenlijst-
moment na de overstap, 23 leerlingen die met STAP waren begeleid en 16 in de 
controlegroep. De volgende 5 stellingen zijn aan hen voorgelegd: 

 
“Ik vond de overstap naar de middelbare school meevallen” 

“Ik vind het spannend op de middelbare school” 
“Ik vind het leuk op de middelbare school” 

“Ik vind het lastig om te wennen op de middelbare school” 
“Mijn mentor heeft mij goed opgevangen en wegwijs gemaakt op de nieuwe 

school” 
 
Bij het eerste vragenlijstmoment bleek dat 30 van de 39 deelnemende leerlingen de 

overstap een beetje tot heel erg vonden meevallen (zie grafiek 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2. Responsen van leerlingen over tevredenheid met mentor 

 

Bijna de helft van alle leerlingen was het ‘helemaal oneens’ met de stelling ‘Ik vind 

het spannend op de middelbare school, zelfs geen enkele leerling was het hier 

‘helemaal mee eens’. De meeste leerlingen vonden het dus niet spannend, een kwart 

van de leerlingen vond het nog wel een beetje spannend of twijfelde hierover. Het 

grootste deel van de leerlingen vond het zelfs leuk op de middelbare school: bijna 3 

op de 4 van alle leerlingen waren het ‘helemaal eens’ met de stelling ‘ik vind het 

leuk op de middelbare school’. Wat betreft het wennen op de nieuwe school vond 

de helft dit helemaal niet lastig. Ongeveer een vijfde van de leerlingen gaf aan dat 

zij het een beetje lastig hadden gevonden, maar geen enkele leerling was het 

helemaal met deze stelling eens. Ook leek de grote meerderheid zeer tevreden over 
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de ontvangst op de middelbare school door hun mentor: in totaal was 85% het er een 

beetje tot helemaal mee eens dat de mentor hen goed had opgevangen en wegwijs 

gemaakt. Van de kinderen in de STAP-groep was dit percentage zelfs 91%, tegenover 

75% procent van de leerlingen uit de controlegroep. Verschillen tussen deze groepen 

moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, want er zaten minder 

leerlingen in de controlegroep (16) dan de groep waarbij STAP was ingezet (23). Op 

de andere vragen leken er (percentueel) geen grote verschillen te zijn tussen de 

groepen. 

 

Einde van de brugklas – Leerlingen 

Aan het laatste vragenlijstmoment aan het einde van de brugklas hebben 
uiteindelijk 28 leerlingen deelgenomen. De volgende stellingen zijn voorgelegd: 

“Ik vond het eerste jaar op de middelbare school meevallen” 

“Ik vind het spannend op de middelbare school” 

“Ik vind het leuk op de middelbare school” 

“Ik vond het lastig om te wennen op de middelbare school” 

“Mijn mentor heeft mij goed begeleid en geholpen op de nieuwe school” 

“Ik maak me zorgen over de overstap naar de 2e klas” 

“Ik voel me goed voorbereid op de 2e klas” 

 
Bijna de helft van de leerlingen was het er ‘helemaal mee eens’ dat het eerste jaar 

op de middelbare school was meegevallen. Voor geen van de leerlingen was de 

overstap ‘helemaal niet’ meegevallen, maar bij 14 leerlingen was dit wel ‘een 

beetje’ tegengevallen. Een vijfde van de leerlingen gaf aan dat het soms wel, soms 

niet was meegevallen. De helft vond het helemaal niet meer spannend op school. 

Wat opviel was dat iets meer dan een kwart van de leerlingen toch aangaven dat ze 

het soms wel, soms niet spannend vonden op het VO. Geen enkele leerling gaf verder 

aan dat hij of zij het met deze stelling volledig eens was, dus geen van de leerlingen 

vonden het erg spannend op de nieuwe school. De reacties op de stelling ‘Ik vond 

het lastig om te wennen op de middelbare school’ waren ongeveer gelijk onder de 

antwoordopties verdeeld, met uitzondering dat slecht 7% aangaf het hier helemaal 

mee eens te zijn. De meeste leerlingen vonden het achteraf gezien dus niet zo heel 

lastig om te wennen, al waren de ervaringen wisselend. 

 

Het viel positief op dat een grote meerderheid het zelfs leuk vond om de middelbare 

school (bijna de helft was het hier ‘helemaal mee eens’), zie grafiek 3. Met oog op 

de eerste nameting vond ook aan het einde van de burgklas nog steeds de grote 

meerderheid (20 van de 28) dat ze goed begeleid waren door hun mentor. Verder 

maakte meer dan twee derde van de leerlingen zich geen zorgen over de overstap 

naar de 2e klas. Tenslotte, hoewel geen van de leerlingen aangaven dat zij zich 

helemaal niet voorbereid voelden op de 2e klas, waren de reacties nog verdeeld: een 

vijfde van de leerlingen twijfelde hierover en een even groot deel voelde zich er 

zelfs niet helemaal op voorbereid. 
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Grafiek 3. Responsen van leerlingen over of zij het leuk vonden op het VO 

 

Beleving van de transitie door ouders 

De ouders van de leerlingen die de overstap gingen maken zijn ook bevraagd 

over de houding van hun kind en henzelf tegen de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. De onderzoekers van MOVING hebben verschillende stellingen 

opgesteld met betrekking tot hun houding en emoties voor de overstap (in groep 

8), net na de overstap (in de eerste maanden van de brugklas) en aan het einde 

van de brugklas. De ouders konden aangeven in hoeverre zij het eens waren met 

deze stellingen. 

 

Vóór de overstap – ouders 

In een open vraag aan de ouders van het eerste cohort is voorafgaand aan de overstap 

gepeild hoe zij en hun kind over de overstap dachten. De reacties wisselden van 

gespannen (‘Heel spannend en ook een beetje angstig’, ‘Samen vinden we het erg 

spannend’, ‘Ik ben heel zenuwachtig’) tot positief  (‘Wij hebben er wel zin in’, ‘We 

zijn heel nieuwsgierig en verheugen ons erop’, ‘Met goede moed’). De meeste 

reacties waren een combinatie van het ervaren van spanning en uitkijken naar de 

overstap (‘Een spannende maar leuke gebeurtenis’, ‘Wij vinden het erg spannend en 

kijken positief uit naar een nieuw hoofdstuk’, ‘Spannend en blij’). Meerdere reacties 

laten ook zien dat ouders het zien als de natuurlijke, volgende stap in de 

ontwikkeling van hun kind (‘Positief, volgende stap in de ontwikkeling’, ‘[Leerling] 

heeft er zin in, ze is er aan toe’, ‘Nieuwe stap in haar verdere ontwikkeling’, ‘Een 

goeie stap van haar leven en voor haar toekomst’).  
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De houding van alle 52 ouders die hebben meegedaan aan het onderzoek is gepeild 

aan de hand van de volgende stellingen: 

 

“Mijn kind kijkt uit naar de overstap naar de middelbare school.” 

“Mijn kind maakt zich zorgen over de overstap naar de middelbare school.” 

“Mijn kind vind het spannend om naar de middelbare school te gaan.” 

“Ik maak me zorgen over de overstap van mijn kind naar de middelbare 

school.” 

 
De helft van de ouders was het helemaal eens met de stelling dat hun kind uitkijkt 

naar de middelbare school. Een kwart gaf aan dat dit soms wel, soms niet het geval 

was. Verder gaf 40% van de ouders aan dat hun kind zich wisselend zorgen maakte 

over de overstap, een kwart gaf aan dat hun kind zich geen of weinig zorgen maakte. 

De meeste ouders gaven aan dat hun kind het spannend vond om naar de middelbare 

school te gaan: 31% was het hier een beetje mee eens, 48% was het hier ‘helemaal 

mee eens’. De ouders waren onderling verdeeld over of ze zich zelf zorgen maakten 

over de overstap van hun kind, maar de meesten (een kwart) gaf aan het hier wel 

‘een beetje’ mee eens te zijn (zie grafiek 4). 

Grafiek 4. Zorgen van de ouders over de overstap van hun kind 

 

Na de overstap - ouders 

De ouders hebben vervolgens hun kinderen de overstap zien maken van het 
primair naar het voortgezet onderwijs. Na de zomervakantie, in het begin van 
de brugklas, zijn de 38 overgebleven ouders gevraagd om aan te geven in 
hoeverre ze het met de volgende stellingen eens waren: 

“Mijn kind vond de overstap naar de middelbare school meevallen” 

“Mijn kind vindt het spannend op de middelbare school” 

“Mijn kind vindt het leuk op de middelbare school” 
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“Mijn kind vindt het lastig om te wennen op de middelbare school” 

“De mentor heeft mij goed opgevangen en wegwijs gemaakt op de nieuwe school” 

“Ik maak mij zorgen over mijn kind op de middelbare school” 

 

Driekwart van de ouders gaf aan dat hun kind de overstap een ‘beetje’ (24%) of 

‘helemaal’ (50%) vond meevallen (zie grafiek 5). De ouders gaven aan dat de 

leerlingen het toch nog wat spannend vonden (29% ‘soms wel, soms niet’; 32% ‘een 

beetje’). Slechts 5% van de ouders was het helemaal eens met de stelling dat hun 

kind het spannend vond op het VO. Sterker nog, een grote meerderheid gaf juist aan 

dat zij het er helemaal mee eens waren dat hun kind het leuk vond op de middelbare 

school (71%), ook was 18% het hier ‘een beetje mee eens’. Ongeveer een derde van 

de ouders had nog aangegeven dat hun kind het wel een beetje lastig had gevonden 

om te wennen, maar ongeveer hetzelfde aantal gaf aan dat dit helemaal niet het 

geval was. De rest van de reacties zaten hier tussenin. Geen van de ouders was het 

er helemaal mee eens dat hun kind het lastig vond om te wennen. 

Grafiek 5. Ouders over of zij vonden dat hun kind de overstap vond meevallen 
 

 
Net zoals de leerlingen, waren de ouders over het algemeen zeer tevreden over de 

mentor: 85% vond dat ze goed waren opgevangen en wegwijs gemaakt op de 

middelbare school. Tenslotte maakten de meeste ouders (42%) zich helemaal geen 

zorgen over hun kind op de middelbare school, maar ongeveer een even groot aantal 

van de ouders gaf toch nog aan dat ze dit wisselend of wel een beetje wel ervaarden. 

 

Ook begint hier op te vallen dat er wel qua aantallen wat verschillen zijn tussen de 

STAP-groep en controlegroep. Een groter percentage ouders uit de STAP-groep (39%) 

was het niet eens met de stelling dat hun kind het lastig wennen vond op de 
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middelbare school tegenover de controlegroep (21%). Meer ouders uit de STAP groep 

ervaarden dus dat hun kind minder moeite had met wennen (zie tabel 1). Daarnaast 

viel op dat ouders uit de STAP-groep zich minder vaak zorgen maakten over de hun 

kind op de middelbare school (zie tabel 1). 

 
Tabel 1. Responsen van ouders na de overstap 

 “Mijn kind vindt het lastig 
om te wennen op de 
middelbare school” 

“Ik maak mij zorgen over 
mijn kind op de 
middelbare school” 
 

Groep STAP Controle STAP Controle 
Aantal n = 23 n = 14 n = 23 n = 14 

Helemaal mee oneens 9 (39%) 3 (21%) 11 (48%) 4 (29%) 
Een beetje mee oneens 3 (13%) 1 (7%) 3 (13%) 1 (7%) 
Soms wel, soms niet 6 (26%) 3 (21%) 5 (22%) 4 (29%) 
Een beetje mee eens 5 (22%) 7 (50%) 4 (17%) 4 (29%) 
Helemaal mee eens 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 

 
 

Einde van de brugklas – ouders 

Aan het einde van de brugklas zijn dezelfde eerste 4 stellingen voorgelegd als 
net na de zomervakantie. De laatste 3 stelling zijn aangepast naar het moment: 

“Mijn kind vond de overstap naar de middelbare school meevallen” 
“Mijn kind vindt het spannend op de middelbare school” 

“Mijn kind vindt het leuk op de middelbare school” 
“Mijn kind vindt het lastig om te wennen op de middelbare school” 

“De mentor heeft mijn kind goed begeleid en geholpen op de nieuwe school.” 
“Ik heb dit jaar goed contact gehad met de mentor over hoe het ging  

met mijn kind op school.” 
“Ik maak mij zorgen over de overstap van mijn kind naar de tweede klas.” 

 
De antwoorden op de eerste 4 vragen die ook net na de zomervakantie waren gesteld 

waren min of meer hetzelfde. De uitzondering was dat minder ouders nu aangaven 

dat hun kind het spannend vond op school. Daarnaast gaf nu 15% van de ouders wél 

aan dat hun kind het achteraf erg lastig vond om te wennen. De grote tevredenheid 

de begeleiding van mentor bleek zelfs flink gegroeid sinds het begin van de brugklas: 

Nu gaf 75% van de ouders aan dat ze het er ‘helemaal mee eens’ waren dat de mentor 

hun kind goed had begeleid, ten opzichte van 55% net na de vakantie. Daarnaast gaf 

een grote meerderheid (72%) aan dat ze het er ‘helemaal mee eens’ waren dat ze 

goed contact hadden gehad met de mentor. De meeste ouders (42%) maakten zich 

dan ook helemaal geen zorgen over de overstap van hun kind naar de tweede klas. 

Echter maakten 10 van de 28 (meer dan een derde) zich hier nog wel ‘een beetje’ 

tot ‘helemaal’ zorgen over. 
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Grafiek 6. Ouders’ responsen over het contact met de mentor 

 
Aan het einde van de brugklas zijn er ook een paar verschillen te zien tussen de 

responsen van de ouders uit de STAP-groep en die uit de controlegroep. Het aantal 

deelnemers (per groep) is hier echter klein, deze resultaten moeten dus met 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ten eerste gaven ouders uit de STAP-groep 

vaker aan dat hun kind de overstap naar de middelbare school vond meevallen dan 

ouders uit de controlegroep (zie tabel 2), dit waren 14 ouders uit de STAP-groep 

(77%) tegenover 5 uit de controlegroep (45%). Daarnaast gaven ouders uit de STAP-

groep vaker aan dat hun kind het helemaal niet spannend vond op de middelbare 

school (zie tabel 2). 

 
Tabel 2. Verschillen responsen van ouders uit de STAP- en controlegroep over 
de beleving van hun kind op school 

 “Mijn kind vond de 
overstap naar de 

middelbare school 
meevallen” 

“Mijn kind vindt het 
spannend op de 

middelbare school” 
 

Groep STAP Controle STAP Controle 
Aantal n = 18 n = 11 n = 18 n = 11 

Helemaal mee oneens 2 (11%) 1 (9%) 6 (33%) 2 (18%) 
Een beetje mee oneens     0 (0%)  1 (9%) 1 (6%) 3 (27%) 
Soms wel, soms niet 2 (11%)  4 (36%) 5 (28%) 1 (9%) 
Een beetje mee eens 3 (16%)  1 (9%) 5 (28%) 2 (18%) 
Helemaal mee eens 11 (61%)  4 (36%) 1 (6%) 3 (27%) 
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Daarnaast gaven ouders uit de STAP-groep (78%) vaker aan dat hun kind het leuk vond 

op de middelbare school ten opzichte van ouders uit de STAP-groep (54%). Tenslotte 

gaven geen van de ouders uit de STAP-groep aan dat zij het helemaal eens waren 

met de stelling of dat zij zich zorgen maakten over de overstap van hun naar de 

tweede klas. Deze ouders gaven het vaakste aan (39%) dat zij zich hier helemaal 

geen zorgen over maakten. In de controlegroep waren deze responsen ongeveer 

gelijk verdeeld over de antwoordopties, met de meeste ouders (27%) die aangaven 

dat ze het er ‘helemaal mee eens’ waren dat ze zich hierover zorgen maakten. 

 
Tabel 3. Ouder respons of hun kind ‘het leuk vindt’ en of zij zich zorgen maken 

 
 
 

“Mijn kind vindt het leuk 
op de middelbare school” 

“Ik maak mij zorgen over 
de overstap van mijn kind 

naar de tweede klas.” 

Groep STAP Controle STAP Controle 
Aantal n = 18 n = 11 n = 18 n = 11 

Helemaal mee oneens 0 (0%) 0 (0%) 11 (39%) 2 (18%) 
Een beetje mee oneens 0 (0%) 0 (0%) 1 (4%) 2 (18%) 
Soms wel, soms niet 1 (6%) 2 (18%) 1 (4%) 2 (18%) 
Een beetje mee eens  3 (17%) 3 (27%)  5 (28%) 2 (18%) 
Helemaal mee eens 14 (78%) 6 (54%) 0 (0%) 3 (27%) 

 

Conclusie 

Wat opvalt uit de responsen over de houding ten opzichte van de overstap, is dat 

ouders en leerlingen hier wisselende gevoelens over hebben: het is spannend maar 

ook kijken ze ernaar uit. Daarnaast maken beide partijen zich vooraf wat zorgen. 

Achteraf blijkt de overstap te zijn meegevallen en lijken de zorgen sterk te zijn 

afgenomen. De meeste kinderen en ouders geven aan dat het kind goed kon wennen 

het leuk vindt om naar school te gaan. Het opvallendst is de grote tevredenheid over 

de mentor: ouders en leerlingen geven aan dat de mentor het kind goed opgevangen 

en begeleid heeft. De ouders zijn daarnaast ook erg tevreden over het contact met 

de mentor. Tenslotte, hoewel weinig ouders en kinderen zich grote zorgen maakten 

over de overstap naar de tweede klas, was er toch nog wel een aanzienlijk aantal 

dat zich hier wel enige zorgen over had. Het is dus raadzaam om de leerlingen (en 

hun ouders) ook goed voor te bereiden op de overgang naar de tweede klas. 

 

Gezien de kleine groepen is het niet mogelijk om een betrouwbare conclusie te 

trekken over verschillen tussen de STAP- en controlegroep. Voorzichtige 

vergelijkingen laten echter zien dat de ouders in de STAP-groep net na de overstap 

minder vaak aangeven dat hun kind zich zorgen maakt en vaker aangeven dat de 

overstap was meegevallen. Aan het einde van de brugklas geven zij nog vaker aan 

dat de overstap meeviel en dat hun kind het naar zijn zin heeft op school. Ze zeggen 

minder vaak dat hun kind het spannend vind op school en dat ze zich zorgen maken 

over de tweede klas. Leerling responsen vertoonden minder opvallende verschillen. 
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Sociaal-emotionele problemen tijdens de overstap 
Om de effecten over tijd en van de STAP-methode te ‘meten’, is onder andere 

de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goedhart, Treffers & 

Widenfelt, 2003) gebruikt. Dit is een veelgebruikte vragenlijst om het sociaal-

emotionele welbevinden van kinderen tussen 4-17 jaar in kaart te brengen. Om 

een vollediger beeld te krijgen van de problemen die er mogelijk spelen, is er 

gekozen binnen MOVING om de SDQ door meerdere deelnemers te laten invullen. 

De deelnemende leerlingen en hun ouders hebben dus beiden deze vragenlijst 

driemaal afgenomen tijdens het traject: voor de overstap, net na de overstap 

en aan het einde van de brugklas. 

 

The Strengths and Difficulties Questionnaire 

De SDQ  bestaat uit 25 stellingen waarbij de invuller kan aangeven of dit ‘niet waar’, 

‘een beetje waar’ of ‘helemaal waar’ is voor die persoon. Er zijn 5 subschalen: 

gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten, emotionele 

problemen en prosociaal gedrag. Uiteindelijk kan er een totale probleemscore 

worden berekend: hierbij worden alle scores (behalve prosociaal gedrag) bij elkaar 

opgeteld. Alternatief kan er worden gekeken naar een totaal van de internaliserende 

problemen (zoals sociale problemen en angst) en externaliserende problemen (zoals 

impulsiviteit en boosheid). Aan de hand van normen kan er dan bepaald worden of 

de problemen in meerdere of mindere mate dan normaal voorkwamen. 

 

Wat rapporteerden de leerlingen?  

De totale problemen bleken significant afgenomen na de zomervakantie en aan het 

einde van de brugklas ten opzichte van voorafgaand aan de zomervakantie (zie 

grafiek 7). Er waren echter geen significante effecten van conditie of geslacht op de 

totale probleemscore. Dit betekent dat er geen verschillen zijn tussen jongens of 

meisjes, of dat een kind in de STAP-groep of controlegroep zat. STAP bleek dus geen 

effect te hebben op problemen van de kinderen, in goede of slechte zin. Er is ook 

berekend hoeveel leerlingen meer dan gewoonlijk problemen ervaarden. Dit waren 

er voor de zomervakantie 30%, na de zomer was dit gezakt tot 13%. Aan het einde 

van de brugklas was het aantal weer gestegen tot 24%. 

 
Het viel verder op dat de leerlingen aangaven weinig internaliserende problemen te 

ervaren: slechts 3 van de 53 deelnemende leerlingen gaven aan opvallend hoge 

sociale en/of emotionele problemen te ervaren. Na de zomer waren dit er zelfs géén, 

aan het einde van de brugklas weer slechts drie. Bij externaliserende problemen 

gaven meer kinderen aan dat zij deze ervaarden: voor de zomervakantie was dit 28% 

(15 van de 53 van de kinderen), na de zomervakantie was dit gedaald tot ongeveer 

16% (6 van de 38 kinderen) en aan het einde van de brugklas was dit weer gestegen 

tot 35% (10 van de 29 kinderen). 
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Grafiek 7. Totale probleemscores over tijd, gerapporteerd door leerlingen 

 

Wat rapporteerden de ouders? 

Uit de analyses blijkt dat er een significant verschil is bij de totale problemen die de 

ouders bij hun kind rapporteren vóór de zomervakantie en erna (zie grafiek 8). Na 

de grote daling na de zomervakantie, bleven de problemen tijdens de brugklas 

ongeveer op hetzelfde niveau. Ook waren er, zoals ook gerapporteerd door de 

leerlingen, geen significante effecten van conditie of geslacht op de totale 

probleemscore. Ouders gaven echter twee keer zo vaak verhoogde totale problemen 

aan dan de kinderen: 60% (31 van de 52 ouders) gaf aan dat er meer problemen waren 

in vergelijking met de norm. Na de zomervakantie bleek dit percentage te zijn 

gedaald: tot 40%. Deze daling zette zich voort tot het einde van de brugklas, waarbij 

‘slechts’ tot 24% van de ouders nog een verhoogde probleem-score rapporteerde. 

 

Op het gebied van internaliserende problemen is er geen significant verschil 

gevonden tussen de experimentele groep en de controlegroep op de verschillende 

momenten. De ouders gaven veel vaker dan de leerlingen aan dat er sprake was van 

opvallend hoge internaliserende problemen bij hun kinderen. Vóór de zomervakantie  

meldde  40% van de ouders een verhoogde score op dit gebied. Na de vakantie was 

dit gezakt tot 26%, deze percentuele daling zette zich licht voort tot het einde van 

de brugklas (21%). Analyses over externaliserende problemen lieten zien dat er geen 

significant effect was van tijd, conditie of geslacht. Er was geen verschil in het 

niveau van problemen voor en na de overstap, waren er geen verschillen tussen 

jongens en meisjes. Er waren ook geen verschillen tussen de controle en STAP-

groepen. Verder gaven de ouders percentueel vaker dan hun kinderen een verhoogd 

niveau van problemen aan. Voor de overstap gaf 40% van de ouders aan dat hier 

opvallende problemen waren (21 van de 52 ouders), na de zomervakantie was dit 

gedaald tot 32%. De scores bleven vervolgens ongeveer gelijk (28% bij de laatste 

meting). 
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Grafiek 8. Totale probleemscores over tijd, gerapporteerd door ouders 

 

Conclusie 

Uit de analyses komt naar voren dat tijd het grootste effect heeft op de door ouder 

en kind gerapporteerde emotionele- en gedragsproblemen problemen. De problemen 

bleken vóór de zomervakantie, in afwachting op de overstap, het meest aanwezig. 

Na de overstap waren de problemen significant gedaald. Ouders gaven percentueel 

vaker dan de leerlingen aan dat er bij hun kinderen sprake was van verhoogde 

problematiek. Er werden verder geen significante verschillen tussen jongens en 

meisjes gerapporteerd. 

 
Opvallend is dat er ook geen effect is gevonden van of een kind wel of niet met 

behulp van de STAP-methode in de brugklas is begeleid. Dit kan meerdere 

verklaringen hebben. Het kan betekenen dat de kinderen en ouders vergelijkbare 

problemen ervaren, los van hoe een kind begeleid is in het VO. Het zou ook kunnen 

betekenen dat de methode niet specifiek genoeg werkt op de bevraagde problemen. 

Of misschien worden de veranderingen in ervaren problemen nog onvoldoende met 

deze vragenlijst SDQ gemeten. Tenslotte kan het zo zijn dat de onderzoeksgroep te 

klein was om verschillen aan te kunnen tonen met statistische analyses. De 

onderzoekers van MOVING zullen ook aan de hand van andere vragenlijsten bekijken 

of de STAP-methode invloed had op de ervaren problemen en competenties van de 

leerlingen. 
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Review: Faciliterende en belemmerende factoren van 

de inclusie van autisme volgens leraren en leerlingen 

met autisme in het voortgezet onderwijs 
 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht in Nederland. 

Hiermee hebben scholen de plicht gekregen alle leerlingen een passende 

onderwijsplaats te bieden. Het uitgangspunt is dat regulier onderwijs voor de 

meeste leerlingen de juiste plek is, tenzij dit echt niet passend blijkt. Scholen 

binnen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs verzorgen samen de 

begeleiding van de leerlingen op de scholen. 

 

Leerlingen met ASS in het regulier onderwijs 

Als gevolg van deze wet zijn er meer leerlingen met autisme in het regulier 

onderwijs. Desalniettemin blijken de onderwijs- en werkperspectieven van 

leerlingen met autismekenmerken minder positief dan leerlingen zonder deze 

kenmerken (Ashburner, Ziviani, and Rodger, 2010; Howlin et al., 2014). Hoewel het 

voortgezet onderwijs afspraken en zorgstructuren heeft ontwikkeld om leerlingen te 

begeleiden, blijkt dat deze niet altijd effectief worden ingezet. Op voortgezet 

onderwijs scholen is er mogelijk bij leraren een focus op het lesgeven in hun vak, 

waardoor het rekening houden met individuele behoeften en afspraken praktisch 

moeilijk kan zijn (Clough & Lindsay, 1991; Rodden, 2019). De manier waarop leraren 

en leerlingen tegen de inclusie van leerlingen met autisme op het voortgezet 

onderwijs aankijken geeft mogelijk meer inzicht in faciliterende en belemmerende 

factoren die van invloed zijn. 

 

Methode 

Door middel van een mixed method systematic review is er binnen MOVING een 

inventarisatie van faciliterende en belemmerende factoren zoals ervaren door 

docenten en leerlingen met autisme van het voortgezet onderwijs gemaakt. Bij een 

mixed method systematic review wordt informatie vanuit bijvoorbeeld vragenlijst-

onderzoek (bijv. ‘Hoeveel procent van de docenten vindt extra training ten aanzien 

van autisme noodzakelijk?’) gecombineerd met betekenisvolle informatie vanuit 

kwalitatief onderzoek zoals interviews (‘Mijn leraren denken in stereotypen, ik zou 

het fijn vinden als ze zouden luisteren naar wat ik nodig heb’).  

 

Op deze wijze wordt gebruik gemaakt van de generaliseerbare informatie over de 

faciliterende en belemmerende factoren van inclusie op het VO en wordt dit 

betekenisvol gecombineerd met de ervaringen vanuit de dagelijkse leven van leraren 

en leerlingen. 
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Literatuuronderzoek 

In de databases als Eric.gov, Pubmed en Psychinfo is er gezocht naar literatuur over 

autisme op het regulier voortgezet onderwijs. Hierbij werden 1299 artikelen 

gevonden. Hierna zijn alle dubbele artikelen verwijderd, zodat er nog 1004 artikelen 

overbleven om verder te onderzoeken. Na het lezen van de abstracts zijn 709 

artikelen verwijderd, omdat het onderwerp toch niet aansloot (denk aan andere 

diagnoses of speciaal onderwijs). De resterende 295 artikelen zijn full-tekst 

beoordeeld, hiervan zijn 250 artikelen alsnog verwijderd (redenen hiervoor waren 

bijvoorbeeld: geen perspectief van de docent of leerling of een te specifieke focus 

op bepaalde vaardigheden). De uiteindelijke 45 artikelen (kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoeken) zijn meegenomen in de review om te beoordelen. 

 
Resultaten 

Vanuit de diverse onderzoeken kunnen we een aantal thema’s benoemen die 

aangemerkt worden door leerlingen en leraren als belemmerend of faciliterend in de 

inclusie van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs. 

 

Tabel 1. Faciliterende en belemmerende factoren volgens leerlingen en leraren 
 Leerlingen Leraren 

Faciliterend Persoonlijke kenmerken leerling Training en ervaring met autisme 

 Kenmerken van leraren Ondersteuning van gespecialiseerde 

collega’s 

 Klas-/schoolgenoten  

 Organisatie school  

Belemmerend Persoonlijke kenmerken leerling Persoonlijke kenmerken leerling 

 Kenmerken van leraren Organisatie van de school 

 Kenmerken van de school Klas-schoolgenoten 

 Klas-/schoolgenoten  

 

Faciliterende factoren volgens leerlingen 

Leerlingen geven aan dat zij bepaalde kenmerken van zichzelf als faciliterend 

hebben ervaren, zoals bijvoorbeeld hun expertise in bepaalde vakken, waardoor zij 

anderen konden helpen (en zo sociale contacten aangingen). Verder benoemen de 

leerlingen ook de ondersteuning van leraren, hierbij geven ze aan dat het een prettig 

idee is dat er iemand op school is die ze in vertrouwen kunnen nemen. Leerlingen 

ervaren een vriendelijke en betrokken leraar, die naar hun individuele behoeften 

luistert als het meest faciliterend. 

 

Het contact met klas- en schoolgenoten wordt, mits dit goed verloopt, als 

faciliterend benoemd door leerlingen. Leerlingen geven aan het fijn te vinden dat er 

meer en meer diverse medeleerlingen zijn op het voortgezet onderwijs. Als 

leerlingen vrienden maken op hun nieuwe school, dan helpt dit om goed te settelen 

op school. 
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Een deel van de leerlingen geeft aan dat ze de structuur van voortgezet onderwijs 

scholen prettig vinden, met name het hebben van een rooster. De variatie in de 

lessen wordt vaker genoemd als faciliterende factor voor leerlingen, met name 

wanneer leraren met passie les geven en het leuk vinden om ook hen te betrekken 

in de les. Indien er rustige ruimtes zijn in de school, waar leerlingen zich even kunnen 

terugtrekken indien nodig, dan werkt dit ook zeker faciliterend. 

 

Belemmerende factoren volgens leerlingen 

Leerlingen benoemen hun autisme als een belemmering, hierbij geven zij met name 

aan dat zij hun moeite met sociale interactie en eventuele sensorische 

gevoeligheden als belemmerend ervaren. De leerlingen geven aan dat het voor hen 

soms lastiger is om hun huiswerk te maken, door alle prikkels die zij de hele dag 

hebben moeten verwerken. Het bekend maken van hun diagnose is voor sommige 

leerlingen belemmerend geweest, hierdoor werden ze uitgesloten of gepest. Gepest 

worden, het gevoel niet bij de klas te horen en anders te zijn dan klasgenoten is iets 

dat de leerlingen ook als belemmerd ervaren. Zij geven aan dat hun klasgenoten 

vaak niet de tijd nemen om naar hen te luisteren of om hen te leren kennen. Er zijn 

een aantal kenmerken van leraren die de leerlingen als belemmerend ervaren. Zo 

geven zij aan dat sommige leraren hen soms op een kinderachtige toon aanspreken. 

Ook geven zij aan dat veel leraren werken naar aanleiding van een stereotiep beeld 

van leerlingen met autisme, en hierbij niet kijken naar de individuele leerling en 

zijn/haar ontwikkelingsbehoeften. Er zijn ook een aantal kenmerken van scholen die 

de leerlingen als belemmerend ervaren, zoals de grootte van de school (moeite met 

de weg vinden en overzicht te bewaren) en de hoeveelheid aan extra prikkels. 

 

Faciliterende factoren volgens leraren 

Leraren geven aan dat zij denken dat training en ervaring met 

leerlingen met autisme helpt om de groep leerlingen beter te 

includeren op het voortgezet onderwijs. Hierbij geven zij aan dat het 

met name belangrijk is om niet alleen uit een boekje te leren, maar 

ook om echt met leerlingen te werken die deze kenmerken hebben. Zij geven aan 

dat dit onderdeel moet zijn van de opleiding van de leraren. De leraren zien dat 

bepaalde strategieën goed werken, zoals het samenstellen van gerichte groepen bij 

groepswerk of het geven van individuele taken tijdens groepswerk. Verder geven 

leraren aan dat ondersteuning van gespecialiseerde collega’s en schoolpersoneel 

faciliterend werkt. 

 

Belemmerende factoren volgens leraren 

Leraren geven aan dat zij de diversiteit van leerlingen met autisme als belemmerend 

ervaren, want er is niet één juiste werkwijze. Het aansluiten bij de individuele 

behoefte van deze leerlingen is lastig, met name in grotere klassen. Leraren geven 

aan het lastig te vinden om de balans te vinden tussen de gewone begeleiding en de 

extra begeleiding van de leerlingen. 
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De organisatie van het huidige schoolsysteem maakt de inclusie van leerlingen met 

autisme ook lastiger volgens de leraren. Er zijn een hoop regels en standaarden waar 

de leraren naar moeten werken en er moet veel en inefficiënt gedocumenteerd 

worden. Hierdoor ontstaat er twijfel  bij leraren of ze wel voldoende bij leerlingen 

kunnen aansluiten en vinden ze het soms erg spannend om een leerling met 

autismekenmerken in de klas te krijgen. Leraren geven aan dat ze dit ook bij klas- 

of schoolgenoten zien, klasgenoten weten soms niet goed hoe ze met de leerling met 

autisme om moeten gaan. 

 

Conclusie 

Vanuit de resultaten blijkt dat studenten en leraren veelal een verschillend beeld 

hebben van wat faciliterende en belemmerende factoren zijn. Beide groepen ervaren 

dat sommige persoonlijkheidskenmerken van leerlingen met autisme de inclusie op 

het voortgezet onderwijs belemmeren. Opvallend is dat eventuele belemmerende of 

faciliterende persoonlijke kenmerken van de leraren alleen door de leerlingen 

benoemd worden (zoals het baat hebben van een vriendelijke en betrokken leraar of 

het last hebben van een leraar die kinderachtig praat tegen hen). Het blijkt met 

name belangrijk om de leerling goed te leren kennen, zodat de leraar inzicht krijgt 

in de ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften van de leerling, om 

hier vervolgens goed op aan te kunnen sluiten. Hierbij is het voor leraren van belang 

om, naast kennis, ook ervaring op te doen met  leerlingen met o.a. autisme-

kenmerken. Hier liggen nog mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

 

Zowel leerlingen als leraren geven aan dat klas- en schoolgenoten een 

belemmerende factor kunnen zijn, veelal omdat zij niet goed weten hoe zij met de 

leerling om kunnen gaan. Het lijkt dus een belangrijk aandachtspunt om leerlingen 

op de middelbare school te ondersteunen in het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen. Verder lijkt het ook nog belangrijk om te kijken naar de organisatie op 

school. Het is soms nodig om van de regels af te wijken of om extra ondersteuning 

in te kunnen zetten als dit wenselijk blijkt. 
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De leerkracht-leerling relatie 
 

De invloed van autismespectrumkenmerken op de leerkracht-

leerlingrelatie in groep 8 in het regulier onderwijs. 

 

Tijdens het project MOVING hebben de onderzoekers van MOVING samengewerkt 

met collega-onderzoekers van het project ‘Als ik later groot ben’ om bij een 

grote groep leerlingen in het regulier onderwijs de invloed van autisme 

kenmerken op de leerkracht-leerlingrelatie in groep 8 te onderzoeken. 

 

Wat zegt de literatuur? 

Vanuit de literatuur blijkt dat het lesgeven aan leerlingen met autismekenmerken 

voor leraren een uitdaging is (Coman et al., 2012; Jennett, Harris, & Mesibov, 2003). 

Vanwege de specifieke begeleidingsbehoeften van deze groep leerlingen, moeten 

leraren bijvoorbeeld eenduidiger instructie geven en meer structuur aanbrengen in 

hun lessen (Coman et al., 2013; Jennett, Harris, & Mesibov, 2003). Verschillende 

onderzoeken hebben uitgewezen dat er, naast kinderen die voldoen aan alle criteria 

van een diagnose autisme, ook kinderen zijn die bovengemiddeld symptomen van 

autisme laten zien, maar niet voldoende om aan een diagnose autisme te voldoen 

(Skuse et al., 2009; Volkmar & McPartland, 2014). Deze kinderen ervaren in het 

dagelijks leven dezelfde soort problemen als kinderen met een diagnose autisme, 

maar passen zich makkelijker aan in het regulier onderwijs. Desondanks kunnen deze 

autismekenmerken van invloed zijn op hoe de leraren en leerlingen hun relatie met 

elkaar ervaren. Vanuit de schaarse onderzoeken die gedaan zijn naar de leerkracht-

leerlingrelatie bij jonge leerlingen met een diagnose autisme blijkt dat leraren meer 

conflict en minder warmte ervaren in hun relatie met leerlingen met een diagnose 

autisme (Blacher, 2014; Prino, 2016). Voor zover bij ons bekend is er nog geen 

onderzoek gedaan naar hoe leerlingen in de bovenbouw met autismekenmerken zelf 

de leerkracht-leerlingrelatie ervaren. 

 

Methode 

Om de invloed van autismekenmerken op de leerkracht-leerlingrelatie te 

onderzoeken, hebben we samen gewerkt met het project ‘Als ik later groot ben’ van 

de Vrije Universiteit Amsterdam (o.l.v. Prof. dr. Pol van Lier). Binnen dit project 

worden leerlingen (en hun ouders en leerkrachten) in het regulier onderwijs jaarlijks 

onderzocht op hun ontwikkeling (o.a. sociaal-emotionele en academische 

ontwikkeling en gedrag). Bij 121 leerlingen uit groep 8 (van 11 reguliere basisscholen 

uit 3 verschillende regio’s) hebben wij gekeken naar hoe kinderen zelf de relatie 

tussen hen en de leerkracht ervaren, daarnaast hebben we onderzocht wat de 

invloed van autismespectrumkenmerken op deze relatie is. Ook hebben we 

onderzocht in welke mate hun leraren (totaal 19 leraren) conflicten met hun 

leerlingen ervaren. 
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Resultaten 

Uit de analyses blijkt dat leerlingen in groep 8 over het algemeen 

een warme relatie en weinig conflicten ervaren met hun leerkracht. 

Als we kijken naar de invloed van autismekenmerken op de 

leerkracht-leerlingrelatie, dan zien we dat leerlingen met meer 

autismekenmerken significant meer warmte ervaren in hun relatie 

met de leerkracht. Mogelijk komt dit omdat de leerlingen dan ook meer 

contactmomenten hebben met de docent, waardoor zij een band ontwikkelen met 

hun leraar. Maar de mate waarin leerlingen conflicten ervaren met hun leerkracht, 

wordt niet beïnvloed door hoeveel autismekenmerken de leerlingen hebben. Dus de 

leerlingen met meer autismekenmerken, ervaren niet meer problemen met hun 

leraar. 

 
Leraren geven ook aan dat er gemiddeld weinig conflicten in de klas zijn, maar 

leraren ervaren significant meer conflicten als er meer autismekenmerken zijn bij 

leerlingen. Mogelijk is dit bij leerlingen die meer gedragsproblemen hebben, of 

ervaren leraren meer stress bij het lesgeven aan leerlingen met autismekenmerken. 

De achterliggende redenen moeten in vervolgonderzoek verder bekeken worden. 
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Mentoren in de brugklas 

Binnen MOVING hebben wij onderzocht hoe leerlingen en hun ouders de overstap 

naar het voortgezet onderwijs hebben ervaren, dan wel met of zonder hulp van 

de STAP-methode. De medewerking van de mentoren in de brugklas was heel 

belangrijk om te kunnen onderzoeken hoe mentoren het contact met de 

leerlingen hebben ervaren in deze eerste periode op school. 

 

Interviews 

Om dit te onderzoeken zijn de mentoren geïnterviewd over hun relatie met de 

leerling die meewerkte aan MOVING. Dit vond plaats in het eerste half jaar van de 

brugklas. Voor deze interviews is gebruik gemaakt van het Leerkracht Relatie 

Interview (Spilt & Koomen, 2010), een Nederlandse versie van het Teacher 

Relationship Interview (TRI; Pianta, 1999). Dit is een semi-gestructureerd interview 

bestaande uit 12 vragen, waarmee inzicht verkregen wordt in het beeld dat de leraar 

over de leerling heeft en de bijbehorende gevoelens. 

 

Resultaten 

Over het algemeen gaven de mentoren aan dat de leerlingen die 

meewerkten aan MOVING niet zozeer opvielen in de klas. Zij gaven 

aan dat het meestal niet de leerlingen waren waar ze het meeste 

tijd aan kwijt waren. De meeste mentoren geven aan wel een ‘klik’ 

te voelen met de leerlingen, al vinden ze het soms lastig om precies 

in te schatten hoe onze leerlingen zich voelen. De mentoren zeggen 

dan ‘ik kan zijn/haar gezicht moeilijk lezen’, maar door hoe de leerlingen zich 

verder gedragen op school denken de mentoren wel in te kunnen schatten hoe het 

gaat met hun leerling. 

 

Wanneer aan de mentoren gevraagd wordt of ze een moment kunnen beschrijven 

waarop de leerling zich misdroeg, dan kunnen de meeste mentoren geen antwoord 

bedenken. Deze momenten hebben zich nog niet voorgedaan. Soms praten leerlingen 

door als de klas stil moet zijn, maar de mentoren geven dan aan dat er meer 

leerlingen zijn die dit doen. 

 

De mentoren geven aan dat de leerlingen met hun vragen naar de mentor toekomen 

en dat veel van de leerlingen het ook fijn vinden om een informeel praatje te houden 

met hun mentor. De mentoren vinden het vaak fijn als ze hun leerling hebben kunnen 

helpen. Ze zijn trots als ze zien dat hun leerling een goede ontwikkeling doormaakt 

op school. Verder geven de mentoren aan dat het contact met de ouders over het 

algemeen goed is. De mentoren hebben soms niet veel contact met de ouders, omdat 

de leerlingen het prima doen op school en in de klas. 
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Conclusie 

We zien dat aan het begin van het jaar de meeste mentoren een positief beeld 

hebben van de leerlingen die met MOVING hebben meegedaan. Mentoren vinden de 

leerlingen vaak niet erg opvallen en zijn ook niet veel meer tijd kwijt aan de 

begeleiding van deze leerlingen. Verder blijken de leerlingen ook zelf contact met 

de mentor te zoeken, soms alleen voor feitelijke informatie, maar soms ook voor het 

maken van een informeel praatje. 

 

In het begin van het schooljaar hebben zich nog niet veel incidenten voor gedaan, 

waarbij de leerlingen storend gedrag lieten zien. Verder onderzoek moet uitwijzen 

of dit in de loop van het jaar ook zo gebleven is. In het wetenschappelijke artikel 

over deze interviews zal er gekeken worden naar de mentale beelden en gevoelens 

van de mentoren t.a.v. de leerlingen in de STAP-groep en controlegroep. 
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Eindbeschouwing 
Nu het project op zijn einde loopt, kunnen er een aantal conclusies worden 
getrokken. 

 

Leerlingen en ouders • De meeste leerlingen vinden de overstap vooraf 

spannend. In de brugklas zijn deze zorgen en problemen sterk 

verminderd. Ouders en leerlingen ervaren dat zij goed zijn begeleid door 

de mentor. Van de STAP-methode wordt de warme overdracht hoog 

gewaardeerd. De ouders voelen zich hierbij gehoord, de leerkrachten en 

mentoren vinden het prettig om kennis te maken en om samen te overleggen. 

De STAP-coaches waarderen daarbij het op maat gemaakte OverSTAPplan, de 

preventieve en gestructureerde aanpak en het contact tijdens de warme overdracht. 

 

Leraren en scholen • De leraren in groep 8 bleken goed in staat om leerlingen te 

signaleren en aan te melden voor dit traject. Bij de mentoren valt op dat zij zich 

dikwijls afvragen of een traject nodig was, omdat de leerlingen niet opvallen. De 

meeste leerlingen in dit onderzoek lijken in het begin van de brugklas weinig 

opvallend gedrag te vertonen. Dit lijkt overeen te komen met de resultaten van de 

SDQ en transitie-vragen: De kinderen en ouders rapporteren sociale- en emotionele 

problemen en zorgen bij het kind aan het einde van groep 8, maar deze zijn na de 

overstap sterk afgenomen. Mentoren geven verder aan dat zij graag ‘blanco’ willen 

beginnen met nieuwe leerlingen: ze willen zelf ontdekken welke ondersteuning 

leerlingen nodig hebben. Mentoren erkennen het belang van een preventieve aanpak, 

desondanks wordt het individuele OverSTAPplan nog (te) weinig ingezet op het VO. 

 

Ontwikkeling van de STAP-methode • Voor de implementatie van de STAP-methode 

is het raadzaam om de methode nog verder te ontwikkelen zodat het beter aansluit 

bij de huidige aanpak op het voortgezet onderwijs. Er zijn vele suggesties gedaan, 

door de STAP-coaches en op basis van interviews met ouder, leerlingen en mentoren, 

om STAP nog verder aan te laten sluiten op de vraag uit de praktijk. 

 

Concluderend, de STAP-methode kan zorgen voor verbeterde signalering 

van leerlingen die moeite hebben met sociale communicatie en/of 

flexibiliteit: leerlingen die vaak niet zo snel gezien zouden worden op 

het VO. De warme overdracht brengt de betrokkenen samen, om 

passende ondersteuning te bieden bij de overstap naar het VO op basis 

van de kenmerken van iedere jongere apart en de mogelijkheden binnen 

zijn of haar (school)omgeving. Hierdoor kan de STAP-methode bijdragen aan 

het voorkomen van problemen bij de transitie naar het voortgezet onderwijs. 
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Aanbevelingen 
Op basis van de bevindingen in het onderzoeksproject MOVING, geven wij graag 

meerdere aanbevelingen mee voor de betrokken partijen. 

 

Leerlingen en ouder 

Vanuit het onderzoek kunnen we de leerlingen aanbevelen om vooral 

te praten over de zorgen die zij hebben over hun nieuwe school. Het 

is belangrijk dat zij iemand kiezen die ze vertrouwen, mogelijk de 

ouders of de leerkracht in groep 8. Ook maakt alvast gaan kijken op 

de nieuwe school de overstap vaak al een stuk minder spannend. Vanuit het 

onderzoek kunnen we de ouders meegeven dat het belangrijk is om goed contact te 

hebben en te onderhouden met de mentor van de nieuwe school, hierdoor kunnen 

eventuele problemen (thuis of op school) snel opgevangen worden. Verder blijkt een 

warme overdracht een prettige manier voor een eerste kennismaking. 

 

Leraren en scholen 

Allereerst is het belangrijk om te investeren in de (kennis)-

ontwikkeling van nieuwe leraren. Leraren zijn belangrijk in het 

signaleren van leerlingen met een risicoprofiel, ook als zij minder 

opvallen in de klas. Leraren kunnen de begeleiding en structuur 

bieden die er nodig is om leerlingen met speciale ondersteunings-

behoeften, zoals bij een autismespectrumproblemen, passend te begeleiden bij de 

overstap van PO naar VO. Het is cruciaal dat leraren het belang van een preventieve 

aanpak inzien en dat zij bereid zijn te investeren in een afgestemde passende aanpak 

vóórdat problemen zich voordoen. Voor leraren is kennis over de diversiteit van ASS 

en het besef dat elk kind met autismekenmerken uniek is heel belangrijk. Bij 

kennisontwikkeling is met name de ervaring met leerlingen met ASS van belang. De 

STAP-methode is een voorbeeld van een aanpak waarin een overzicht wordt gegeven 

van allerlei mogelijkheden om deze doelgroep te kunnen ondersteunen. 

 

Een volgend belangrijk punt is om alle betrokken VO-leraren medeverantwoordelijk 

te laten zijn voor het welzijn van de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

in hun klas. Deze rol is niet alleen weggelegd voor de zorgcoördinator of de mentor, 

iedere leraar hoort hieraan bij te dragen. Hoewel de hoeveelheid verschillende 

docenten van een leerling een obstakel kan zijn voor het uitvoeren van individuele 

begeleidingsplannen, denken wij dat onderlinge samenwerking en verantwoordelijk-

heid de uitvoering kan bevorderen. Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van 

de kennis en ervaring van alle leraren om vroegtijdig te signaleren, preventieve 

maatregelen in te zetten en elkaar te ondersteunen. 
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STAP-coaches 

De rol van STAP-coaches kan vervuld worden door oud-begeleiders 

passend onderwijs (BPO’ers), medewerkers van de Ambulante 

Educatieve Dienst, ervaringsdeskundigen of intern begeleiders. Het 

is wel essentieel dat zij kennis hebben van ASS, (enige) ervaring met 

en/of kennis hebben in het werken met scholen en samenwerkings-

verbanden en vooral zeer gemotiveerd zijn om de betrokkenen te ondersteunen in 

de transitie van de jongere van PO naar VO. Goede communicatieve vaardigheden, 

creativiteit en zorgvuldigheid zijn belangrijke eigenschappen van de STAP-coach. Er 

zijn voordelen aan een STAP-coach die zich al binnen de school bevindt, maar een 

STAP-coach van buiten de VO school heeft mogelijk meer ruimte en onafhankelijk-

heid om open het gesprek aan te gaan. 

 

Samenwerkingsverbanden 

Er zijn voldoende middelen nodig binnen scholen en samenwerkings-

verbanden om STAP-coaches en leraren de ruimte te bieden om samen 

passende ondersteuning te bieden. Het is waardevol om hierin te 

investeren, omdat een preventieve aanpak niet alleen escalatie van 

problematiek kan voorkomen, maar ook leerlingen kan stimuleren om 

zich op het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen. 

 

Tot besluit 

Het Schooltransitie AfstemmingsProgramma (STAP) is een preventieve, licht-

intensieve, omgevingsgerichte methode. Het is bedoeld om volgens een 

gestructureerd stappenplan de betrokkenen van leerlingen die moeite hebben met 

sociale communicatie en/of flexibiliteit (autismespectrum kenmerken) samen te 

brengen om passende ondersteuning te bieden bij de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. De methode biedt daarnaast vele praktische tips, adviezen en informatie 

die leerkrachten handvatten bieden in de begeleiding van leerlingen met autisme-

spectrum kenmerken. Deze tips zijn gericht op verschillende thema’s of problemen 

die bij deze leerlingen vaak voorkomen. Het uiteindelijke doel van STAP is om 

leerkrachten en ouders te ondersteunen, zodat de leerlingen de mogelijkheid krijgen 

om zich te optimaal te ontplooien in de nieuwe schoolomgeving. De eerste 

ervaringen met STAP blijken positief. Het onderzoek naar de effectiviteit van STAP 

in de praktijk loopt nog voort. Met de voorgestelde aanpassingen heeft STAP de 

potentie om een geschikte, praktisch bruikbare methode te kunnen zijn om deze 

leerlingen succesvol te begeleiden bij de overstap. 
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Vooruitblik 
Onderzoeksproject MOVING wordt in september 2020 na een looptijd van 4,5 

jaar officieel afgerond. Er lopen nog twee promotietrajecten door:

 

Iris Tjaarda  

(Hogeschool Leiden) 

schrijft haar proef-

schrift met de focus 

op kenmerken van 

autisme en angst bij 

leerlingen op de 

middelbare school. 

Ze heeft in 2019 een hoofdstuk 

gepubliceerd in de Encyclopedia of 

Autism and Developmental Disorders 

over het diagnostische ouderinterview 

de Developmental, Dimensional and 

Diagnostic Interview (3Di). Momenteel 

is zij bezig om de 3Di te valideren op 

de aangepaste criteria van ASS in de 

nieuwe DSM-5. 

 

Verder gaat zij een wetenschappelijk 

artikel schrijven over atypische 

uitingen van angst die worden gemeten 

in een vragenlijst die speciaal is 

aangepast voor kinderen met autisme. 

Deze vragenlijst is ingevuld door de 

deelnemende ouders en kinderen bij 

MOVING. Verder hoopt zij binnen 

MOVING nog twee artikelen te 

schrijven over de effecten van de 

STAP-methode op angst, probleem-

gedrag, welbevinden op school, 

motivatie en zelfvertrouwen bij 

leerlingen tijdens de overstap. Op 

basis van kwalitatieve interviews en 

kwantitatieve vragenlijsten hoopt zij 

ook een mixed methods paper over de 

ervaringen van de ouders te schrijven. 

 

Esther Bax-Höhle 

(Hogeschool 

Rotterdam) schrijft 

haar proefschrift 

over de leerkracht-

leerlingrelatie en 

de inclusie van 

leerlingen met 

autisme-kenmerken op de middelbare 

school. Momenteel is Esther bezig met 

het schrijven van een mixed methods 

systematic review over de 

perspectieven van VO-docenten en 

leerlingen met autisme op de inclusie 

van leerlingen met autisme in het 

voortgezet onderwijs. Esther schrijft 

momenteel ook aan de weten-

schappelijke publicatie van de 

leerkracht-leerling relatie bij 

leerlingen in groep 8 en de invloed van 

autismekenmerken hierop. 

 
Daarnaast zal Esther een artikel 

schrijven over de interviews met de 

mentoren die meegewerkt hebben aan 

MOVING, waarbij gekeken is naar de 

leerkracht-leerlingrelatie in de eerste 

periode van de brugklas. Verder zal 

Esther nog artikelen schrijven over het 

effect van de STAP-methode op: 1) de 

leerkracht-leerlingrelatie (leerling en 

leraar perspectief) en 2) hoe de 

leerlingen en hun de ouders omgaan 

met schoolse problemen. 
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