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TWEE ONDERZOEKSGROEPEN IN 
MOVING 

 
Er zijn 2 onderzoekgroepen: 

Onderzoeksgroep 1 (2018-2019): Zij zijn vorig jaar gestart 
en vullen in mei de laatste digitale vragenlijsten in. 

Onderzoeksgroep 2 (2019-2020): Zij zijn net gestart en 
hebben de eerste digitale vragenlijsten toegestuurd 
gekregen. 

 

Hiernaast staan de beide onderzoeksgroepen afgebeeld 
in het tijdspad van MOVING.  

 

Onderzoeksgroep 1 (in het lichtgroen) is bijna klaar met 
MOVING. Zij staan in het plaatje aan het einde van de 
brugklas en zullen na de zomer een nieuwe stap gaan maken 
en MOVING afronden.  

 

Onderzoeksgroep 2 (in het donkergroen) staat aan het 
begin van MOVING. Zij zullen na de zomer starten met hun 
nieuwe school op het VO! Vanuit MOVING zullen wij in mei, 
oktober en mei volgend jaar met alle betrokkenen uit deze 
groep contact opnemen voor het invullen van de 
vragenlijsten.  

 

 

 
 

 

 

  

http://www.hsleiden.nl/moving
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HOEVEEL LEERLINGEN DOEN MEE? 

Iedereen die aan MOVING meedoet, 
komt uit het Westen van Nederland, 
namelijk uit de regio’s Rotterdam, 
Alphen aan de Rijn, Cappelle aan de 
IJsel, Barendrecht, Gouda en Leiden. 

 

 
 
 
WAAR GAAT HET IN MOVING OOK ALWEER 
OM? 

In MOVING willen we uitzoeken of de STAP-methode als 
ondersteuning bij de overstap van de basisschool naar de 
middelbare school goed werkt.  
 

 
 
De STAP-methode is in Engeland ontwikkeld en wij hebben 
het voor Nederlandse scholen beschikbaar gemaakt.  

 
In MOVING willen we uitzoeken of de 
STAP-methode voor zowel leerlingen, 
ouders als de scholen goed werkt. We 
verwachten dat we rond de zomer van 
2020 hier meer over weten! 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

EVEN KENNISMAKEN: 

Omdat alle betrokkenen in MOVING met veel verschillende 
mensen in contact (kunnen) komen, hebben we hieronder 
drie mensen uitgelicht. Zij vertellen kort iets over hun werk 
in MOVING. 
 
 
Wie ben je? 
Mijn naam is Sanne Tonkens. Jullie 
kunnen mij  kennen van de vele mailtjes 
of telefoontjes die jullie van mij hebben 
gekregen.  
De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier allerlei 
coördinerende klussen voor MOVING gedaan, zoals 
contacten leggen met scholen, met ouders en met andere 
betrokkenen. Ook heb ik studenten begeleid in hun stage 
en afstuderen. 
 
Wat vind je leuk in MOVING? 
Er zijn veel scholen uit verschillende regio’s in MOVING 
betrokken en dat vind ik heel leuk en uitdagend. Ook dat ik 
met veel verschillende mensen contact heb gehad. Met 
bijvoorbeeld IB’ers, leerkrachten uit groep 8, ouders, 
leerlingen, zorgcoördinatoren en mentoren. Ik heb 
gemerkt dat iedereen op zijn eigen manier bezig is om 
ervoor te zorgen dat de overstap van de basisschool naar 
de middelbare school voor deze leerlingen zo goed 
mogelijk gaat.  
MOVING is naar mijn idee een mooi en relevant onderzoek 
waarin met veel mensen wordt samengewerkt en waarin 
goede communicatie centraal staat. Het gaat ook om het 
uitzoeken van de STAP-methode, een methode die denk ik 
praktisch goed op scholen in te zetten is. Wat dan ook erg 
prettig was om te merken, is dat veel scholen aangaven 
behoefte te hebben aan ondersteuning zoals de STAP-
methode. Dat maakt dat MOVING een heel leuk onderzoek 
is om aan mee te werken. 
 

IN TOTAAL 

Als we alle leerlingen van de onderzoeksgroepen 1 & 2 
bij elkaar optellen, dan doen er nu in totaal 55 
leerlingen en hun ouders aan MOVING mee!  

De helft van alle leerlingen krijgt ondersteuning tijdens 
de overstap van de basisschool naar de middelbare 
school met de STAP-methode en een STAP-coach. Bij 
de andere helft verloopt de overstap zoals gebruikelijk 
(dus zonder de STAP-methode).   

Dit betekent dat in totaal nu ook 52 basisscholen aan 
MOVING meedoen en we verwachten 45 middelbare 
scholen en 46 mentoren.  



NIEUWSBRIEF MEI 2019 |   3 

 

 

Waarom ga je deze zomer bij MOVING stoppen? 
Er worden voor MOVING geen nieuwe onderzoeks-
groepen gezocht en daarom zit mijn taak erop. Ik ga nu een 
nieuwe uitdaging aan. Ik heb een baan gevonden waarin ik 
onderzoek, onderwijs en ICT goed kan combineren. Maar 
aan de zijlijn blijf ik gelukkig op de hoogte van wat er straks 
uit MOVING komt!  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX 
 

Er zijn ook twee studenten die enkele ouders en 
leerlingen van onderzoeksgroep 1 hebben geïnterviewd.  

WIE ZIJN ZIJ? 

 

Wie ben je? 
Mijn naam is Larissa. Ik ben 23 jaar en ben 
bezig met afstuderen aan de Hogeschool 
Leiden voor de opleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlener.  

 
Waarom heb je voor je afstudeeronderzoek voor 
MOVING gekozen? 
Ik heb voor een afstudeeronderzoek bij MOVING gekozen 
omdat ik geïnteresseerd ben in het onderwijs en in 
kinderen. Vanuit mijn stages op scholen en in de jeugdzorg 
heb ik veel kinderen en ouders gezien die zich zorgen 
maken over de overstap van de basisschool naar de 
middelbare school. Zo’n overstap maakt vaak veel indruk 
en het is ook iets wat ik van mezelf nog goed weet. Dus wat 
is er dan leuker om mee te werken aan een onderzoek die 
deze overstap gemakkelijker en hierdoor misschien zelfs 
leuker maakt voor leerlingen die moeite hebben met 
sociale communicatie en flexibiliteit. 
 
Wat zijn de belangrijkste resultaten uit je onderzoek? 
Ik heb alleen ouders en leerlingen van onderzoeksgroep 1 
geïnterviewd die de STAP-methode hebben gekregen. Dit 
waren vijf ouders en vijf leerlingen. Hoewel ik nog midden 
in mijn onderzoek zit, is me uit de interviews opgevallen dat 
de ouders en leerlingen het leuk vonden om hun verhaal te 
vertellen. Ze vertelden dat ze vooral de warme overdracht 
heel fijn vonden. Ook gaven de ouders aan dat hun 
kinderen in de brugklas zelfstandiger zijn geworden. Dat 
vonden de kinderen van zichzelf ook. Er was wel een 

aandachtspunt, namelijk dat de rol van de STAP-coach soms 
wat onduidelijk kon zijn. Maar in het algemeen waren de 
ouders en de leerlingen tevreden over de STAP-methode.  
 
Wat vond je vooral leuk om te doen? 
Het in contact zijn met andere mensen vind ik de leukste 
gedeeltes uit het onderzoek. Dit was bijvoorbeeld dat ik 
heb meegeholpen met het werven van nieuwe scholen voor 
onderzoeksgroep 2, het doen van de interviews bij ouders 
en leerlingen en het sparren met mijn begeleiders over mijn 
eigen onderzoek. Tijdens deze contacten begint het 
onderzoek ‘te leven’, wordt het tastbaar, heel leuk!  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Wie ben je? 
Mijn naam is Pien en ik ben 23 jaar. Ik ben een 
vierdejaars student Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening aan de Hogeschool leiden en 
ik studeer af bij MOVING. 

 
 

Waarom heb je voor je afstudeeronderzoek voor 
MOVING gekozen? 
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik voor MOVING 
gekozen, omdat ik vanuit mijn stage in het derde leerjaar 
veel in aanraking ben gekomen met kinderen die moeite 
hebben met sociale communicatie en flexibiliteit. Ik heb 
samen met hen gewerkt aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en ik vond dit ontzettend leuk en 
interessant. Door mijn ervaringen vanuit mijn stage wilde 
ik mij verder gaan verdiepen in deze doelgroep en de 
omgeving van deze doelgroep. MOVING gaf mij de 
mogelijkheid hiervoor en daarom heb ik voor MOVING 
gekozen. 

 

Wat zijn de belangrijkste resultaten uit je onderzoek? 
Ik heb 10 ouders geïnterviewd van onderzoeksgroep 1, die 
in de controlegroep zaten of in de STAP-groep. Wat uit de 
interviews sterk naar voren kwam is dat de ouders van 
beide groepen veel waarde hechten aan een goede 
overdracht naar de middelbare school. Ouders vinden het 
belangrijk dat de nieuwe school al kennis heeft gemaakt 
met hun kind en dat de school daarmee ook op de hoogte 
is van waar ze rekening mee moeten houden bij het kind. 
Verder vinden de ouders het prettig dat ze tijdens de 
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overdracht hun verhaal kunnen doen en dat ze zich 
gehoord voelen. De ouders uit de controlegroep die ik heb 
geïnterviewd waren zelf actief met het contact leggen met 
school, het oefenen met hun kind. De ouders van de 
STAP-groep voelden zich goed betrokken bij de school. 
Gelukkig ging het met al hun kinderen goed op school. 

Wat vond je vooral leuk om te doen? 
Ik vond het erg leuk om de interviews bij de ouders af te 
nemen. Het was interessant om het verhaal van de ouder 
te horen over de overstap van hun kind van groep 8 naar 
de middelbare school. Er kwamen mooie verhalen uit en ik 
vond het mooi om te zien hoe trots ouders over hun kind 
vertellen. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

WAT STAAT ER IN MOVING NOG TE 
GEBEUREN? 

Voor onderzoeskgroep 1 is MOVING nu bijna afgerond. De 
laatste vragenlijsten worden in mei ingevuld. Als iedereen 
hiermee klaar is, krijgt iedereen uit deze groep een 
cadeaubon als dank toegestuurd. Wij zijn namelijk 
iedereen heel dankbaar wat zij voor MOVING hebben 
gedaan!  

 

 

Voor onderzoeskgroep 2 is MOVING net gestart. Zij staan 
aan het begin van een nieuwe start, straks in de brugklas. 
Wij zullen met iedereen van deze groep elke keer contact 
opnemen als dat nodig is. 

VOOR ALLE BETROKKENEN 

 TWEE PROMOVENDI: Iris Tjaarda en Esther Bax-
Höhle zijn de twee promovendi van MOVING. Zij 
zijn onderzoekers en gaan straks onderzoeken of de 
STAP-methode op Nederlandse scholen goed 

bruikbaar en effectief is. Daar gaan zij in de 
volgende nieuwsbrieven meer over vertellen.  
 

 STUDENTENPROJECTEN: Er doen veel (al 17!) 
studenten mee aan MOVING. Zij helpen mee in het 
onderzoek en doen interviews of maken 
beroepsproducten. Het kan zijn dat betrokkenen 
ook in het komende jaar door studenten gevraagd 
worden of zij aan hun afstudeeronderzoek willen 
meedoen. Deelname aan deze studentenprojecten 
is altijd vrijwillig. In de volgende  nieuwsbrief zullen 
we hier meer over vertellen en lichten we weer een 
student uit. 
 

 
 TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN: Ook zijn we 

bezig om studenten van hogescholen op de 
opleidingen tot leerkracht, vertrouwd te maken met 
de STAP-methode. Zij worden straks misschien de 
nieuwe STAP-coaches. We merken dat deze 
studenten er erg enthousiast over zijn!  
 

 STAP-COACHES:We hebben nu al 16 STAP-
coaches opgeleid in onze regio’s. 
 

 
 NIEUWSBRIEF: Iedereen ontvangt deze nieuwsbrief 

om op de hoogte te blijven van de voortgang van 
MOVING. Dit betekent dat dus ook alle 
betrokkenen van onderzoeksgroep 1 de nieuwsbrief 
blijven ontvangen, net als alle betrokkenen van 
onderzoeksgroep 2. We willen om de 6 maanden 
een nieuwsbrief rondsturen, dus de volgende 
nieuwsbrief komt naar verwachting eind dit jaar. 
 

 VRAGEN: Als iemand vragen heeft over MOVING, 
kan iedereen altijd contact opnemen door een email 
te sturen naar MOVING@HR.NL. We zullen dan 
snel met jullie contact zoeken. Afmelden voor de 
nieuwsbrief kan ook via dit email-adres.  
 

  

mailto:MOVING@HR.NL
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INFORMATIE EN PUBLICATIES  
 

Er is een filmpje online te bekijken waarin deelname aan 
ons MOVING onderzoek wordt uitgelegd.   

 

Er zijn twee interne publicaties over hoe de STAP voor het 
Nederlands onderwijssysteem gereed is gemaakt. Dit 
hebben we gedaan in samenwerking met alle betrokkenen 
uit de MOVING vertalinsggroep. Deze publicaties kunt u 
hier dowloaden.  

 

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

 

Stap-coach Jules verteld in een interview met Koers VO 
over de STAP. Lees het hele artikel hier.  
 

 

 

 

 

 

  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris Tjaarda 
Promovenda 
tjaarda.i@hsleiden.nl  
0646846770 

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

https://www.hsleiden.nl/transformaties-in-de-zorg-voor-jeugd/onderzoek/moving
https://www.hsleiden.nl/transformaties-in-de-zorg-voor-jeugd/onderzoek/publicaties-moving
https://www.hsleiden.nl/transformaties-in-de-zorg-voor-jeugd/onderzoek/publicaties-moving
http://www.hsleiden.nl/moving
https://www.koersvo.nl/nieuws/laat-de-docent-niet-met-lege-handen-staan/
mailto:tjaarda.i@hsleiden.nl
mailto:Tonkens.s@hsleiden.nl
mailto:e.bax-hohle@hr.nl

