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MOVING IN TWEE ONDERZOEKSGROEPEN 

                                             
Onderzoeksgroep 1: De eerste OverSTAP is 
gemaakt! 

MOVING is ook dit jaar weer van start! We zijn in januari 
2018 gestart met leerlingen in groep 8 van die afgelopen 
zomer de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben 
gemaakt (onderzoeksgroep 1). Ook zijn we nu druk met de 
voorbereidingen om in januari 2019 te starten met de 
leerlingen die in de zomer van 2019 de overstap naar het 
voortgezet onderwijs gaan maken (onderzoeksgroep 2). 
Alle leerlingen die meedoen, samen met hun ouders en 
scholen van het basis- en middelbaar onderwijs, komen uit 
de deelnemende regio’s  Rotterdam en omstreken, Gouda, 
Alphen a/d Rijn en Leiden.  
 
 

 

 

Wat is er bij onderzoekgroep 1 allemaal al 
gebeurd? 

 Alle leerlingen, ouders en de leraren van groep 8 hebben 
rond maart 2018 de eerste ronde vragenlijsten ingevuld. 
Deze gegevens zijn voor ons onderzoek belangrijk, 
omdat we zo een idee hebben hoe het met iedereen 
gaat voordat de overstap naar de brugklas plaats vindt. 
 

 De helft van de leerlingen hebben met hun ouders, 
leraren en mentoren van de basis- en middelbare 
scholen een warme overdrachtsbijeenkomst gehad met 
een STAP-coach. Ook is er voor hen een OverSTAPplan 
gemaakt. Dit plan dient verder als ondersteuning in het 
eerste jaar op de middelbare school: Hoe en op welke 
manier kan de nieuwe school rekening houden met de 
sterke en minder sterke kanten van deze leerling?  
 

 Bij de andere helft van de leerlingen is de overstap naar 
de brugklas zoals het gewoonlijk verlopen, zonder 
STAP. 
 

 De ouder zijn in de zomer geinterviewd, zo hebben de 
onderzoeks een goed beeld gekregen van (de 
ontwikkeling van) de leerlingen.  
 

 Alle leerlingen, ouders en leraren en mentoren hebben 
net de tweede ronde vragenlijsten ontvangen. Ook zijn 
sommige mentoren al benaderd voor een interview. Al 
deze informatie is voor het onderzoek belangrijk, want 
zo kunnen we straks goed uitzoeken of STAP goed 
bruikbaar is en positieve effecten heeft op de leerlingen! 

 

In onderzoeksgroep 1 (overstap in 2018) doen 34 
leerlingen mee!  

Uiteindelijk doen daarmee ook 32 basisscholen en 28 
middelbare scholen.   

 Het is heel fijn dat leerlingen meedoen die 
op verschillende uitstroomniveaus zitten: 
van Praktijkonderwijs tot het Gymnasium. 
Bij sommige leerlingen is (naast STAP) 
soms andere ondersteuning aanwezig. 

Voor het onderzoek is dit geen probleem! Het is juist 
interessant, want hierdoor kunnen wij straks goed 
uitzoeken in hoeverre STAP als 
ondersteuningsmethode op scholen iets toevoegt 
aan wat er al wordt ingezet.   

http://www.hsleiden.nl/moving
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Wat gaat er met onderzoeksgroep 1 nog 
gebeuren? 

 De leerlingen in onderzoeksgroep 1 zitten nu in de 
brugklas. Aan deze leerlingen, hun ouders en de 
mentoren is gevraagd of zij vragenlijsten willen invullen 
over hoe het nu gaat op de middelbare school. We 
hebben al een aantal reacties ontvangen, we hopen dat 
deze vragen ook weer door alle deelnemers worden 
ingevuld!  
 

 Rond het voorjaar wordt iedereen gevraagd voor een 
interview om over hun ervaringen in de brugklas (en 
eventueel met de STAP-methode) te vertellen. 
Deelname hieraan is vrijwillig.  
 

 In mei krijgen de deelnemers van onderzoeksgroep 1 
voor de laatste keer vragenlijsten toegestuurd per e-
mail. 

Een nieuwe onderzoeksgroep erbij! 

 We zijn nu ook druk bezig met het werven van scholen 
voor deelname aan onderzoeksgroep 2. 
 

 Op dit moment hebben al 28 basisscholen aangegeven 
mee te willen doen.  
 

 Van twee basisscholen hebben we al drie 
aanmeldingen van leerlingen ontvangen. Daar zijn we 
heel blij mee! 
 

 Het is ook leuk om te merken dat veel ouders en scholen 
zich ook uit zichzelf bij ons melden voor meer informatie 
over het onderzoek. Dit kan via dit contactformulier. 
 

 
 
 
 

Hoe meer leerlingen straks ook aan de tweede 
onderzoeksgroep meedoen, des te beter dit is voor het 
onderzoek.  

Basisscholen kunnen zich tot januari 2019 bij ons 
aanmelden voor vrijblijvend gesprek 

Ouders kunnen zich tot februrai 2019 bij ons 
aanmelden voor deelname 

 

 

 

We hebben al van een aantal deelnemers en STAP-coaches 
gehoord wat hun ervaringen zijn met de overstap van de 
basisschool naar de brugklas en wat zij van de STAP-
methode vonden. Zij vertellen over hun ervaringen bij 
onderzoeksgroep 1 of tijdens de pilot studie die we in 2017-
2018 in Alphen aan de Rijn hebben uitgevoerd. Hieronder 
staan een paar hun uitspraken: 

STAP-coach Jules over de STAP-methode 

Jules van Driel is één van de STAP-coaches van MOVING in 
regio Rotterdam waar hij een interview gaf aan KOERS VO. 
Daarnaast werkt Jules als begeleider passend onderwijs op 
het IJsselcollege. De reden voor hem om als STAP-coach 
mee te werken aan 
MOVING is dat de STAP-
methode hem 
informatie oplevert die 
hij kan gebruiken in zijn 
werkzaamheden, zoals 
het stoomlijnen en 
structureren van de 
overdracht van PO naar 
VO. Het geeft hem nieuwe suggesties van aanpak met 
vaste omlijnde taken en handige, duidelijke formulieren. 
Dit helpt niet alleen in de wijze van verslaglegging richting 
VO scholen (mentor/docenten), maar ook in de fase 
voorafgaand aan de warme overdrachten. Daarnaast ziet 
hij de mogelijkheden voor de toepassing op een breder 
publiek. 
 
De toegevoegde waarde van de STAP-methode ligt 
volgens Jules in de gestructureerde aanpak tijdens de 
overstap van PO naar VO. Hierin speelt de betrokkenheid 
van ouders en leerkrachten op het PO-VO een grote rol. 
 

“Deze methode zorgt ervoor dat docenten vanaf dag één dat 
de leerling begint op de middelbare school met deze 
informatie aan de slag kunnen. Het geeft de docenten 
houvast. Ze kunnen preventief handelen. Dat scheelt tijd en 
frustratie.” 

  
De communicatie verloopt soepeler doordat alle partijen 
met elkaar hebben kennisgemaakt. Ouders en 
leerkrachten kunnen bij vragen terugvallen op de STAP-
coach aangezien hij of zij het proces van de overstap 

HOE ZIJN DE ERVARINGEN 
TOT NU TOE? 

https://www.hsleiden.nl/transformaties-in-de-zorg-voor-jeugd/onderzoek/contact-moving
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ondersteunt en begeleidt. Uiteindelijk komt dit samen op 
een kant en klaar A-4tje met eventuele aanvullende 
informatie in de vorm van bijlage. 

  
 “De docenten krijgen op 1 A4tje een beknopt, 
gebruiksvriendelijk, zo overzichtelijk mogelijk profiel van de 
leerling. Hierin staat waar de leerling moeite mee heeft, wat 
je concreet moet doen of kan zeggen tegen de leerling. Het 
voordeel is dat het specifiek is en speciaal gericht op de 
leerling. Bijvoorbeeld: Jan heeft problemen met 
communicatie. Op zijn A4tje staan dan suggesties over hoe je 
Jan het beste kan aanspreken. “Iedereen pakt pagina 36, Jan 
pak jij ook pagina 36?” Lees het hele artikel van KOERSVO 
hier! 

 
 

 

Ervaringen met STAP tijdens de pilot studie 
(overstap in 2017) 

Leerlingen 

“Ik ben zelf gaan kijken op de school. Ik ben goed geholpen en 
dat gaf mij een goed gevoel.” 

“Een 10, ik vond het een heel fijn gesprek. Iedereen hield 
rekening met elkaar. We konden veel  bespreken. Zo weet ik 
dat als er problemen voor komen, waar en hoe ze mij kunnen 
helpen. Ze kennen mij alvast.” 

“Prettig om zo te starten met een mentor leerling…, extra 
informatie te krijgen maar ook hulp in achterwacht… 
eventueel… dat je dan ergens op terug kunt vallen…” 

Ouders 

“We hebben goede informatie ontvangen en hoopten dat dit 
hem net een zetje mee zou geven. Gewoon een stukje extra 
om hem te helpen.” 

“De coach stelde goede vragen, gaf iedereen de beurt en 
maakte het tot een goed gesprek.” 

“Ze hoeven X niet meer opnieuw te ontdekken, op school. Dat 
is het. Het is al een soort ontdekt zeg maar. Ze hoeven het 
wiel niet meer uit te vinden.” 

Leraar groep 8 

“De coach was erg gemotiveerd m.b.t. het project en wilde 
graag dat het goed zou verlopen. Ze heeft een goede 
overkoepelende functie ingevuld.” 

Nieuwtjes 
 
 Dit jaar zijn de samenwerkingsverbanden PO en 

VO Leiden nauwer betrokken bij het werven van 
scholen.  
 

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

 
 We begeleiden ook een aantal leerlingen met 

STAP dat van het speciaal onderwijs naar de 
reguliere middelbare school gaat. Zo weten we 
straks of STAP ook op het speciaal onderwijs 
kunnen implementeren. 
 

 Op de Hogescholen Leiden en Rotterdam zijn we 
in gesprek om de STAP te intergreren in het 
onderwijs voor studenten die straks in het 
(speciaal) onderwijs aan de slag gaan.  
 

 Er doen al steeds meer studenten van de 
Hogescholen mee om ons te helpen in het 
onderzoek. Ze doen interviews met ouders, 
leerlingen en onderwijsprofessionals om goed te 
luisten naar wat zij nodig hebben. Op deze manier 
kunnen wij de methode zoveel mogelijk 
aanpassen aan wat er in de praktijk echt nodig is!  
 

 Onder begeleiding van het MOVING team zijn er 
verschillende studenten van de Hogeschool 
Rotterdam, Leiden en Erasmus universiteit 
afgestudeerd. De onderzoek scripties dragen bij 
aan de verbetering van MOVING.  

  

De STAP-coach coördineert de 
overdracht van de basis- naar de 
middelbare school. Hij of zij ziet erop 
toe dat het OverSTAPplan op de 
middelbare school goed toegepast 
gaat worden en blijft de hele brugklas 
betrokken. Ook kan de STAP-coach 

meedenken met de leraar of mentor over de vraag: 
Hoe kunnen we de leerling het beste ondersteunen?  

https://www.koersvo.nl/nieuws/laat-de-docent-niet-met-lege-handen-staan/
https://www.koersvo.nl/nieuws/laat-de-docent-niet-met-lege-handen-staan/
https://www.koersvo.nl/nieuws/laat-de-docent-niet-met-lege-handen-staan/
https://www.koersvo.nl/nieuws/laat-de-docent-niet-met-lege-handen-staan/
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Informatie en Publicaties  
 

Als u interesse heeft om aan het onderzoek mee te doen, 
kunt u als school, ouder en/of leerling dat laten weten!  
Neem gerust contact met één van ons op, dan vertellen we 
jullie er graag meer over: moving@hr.nl of via dit 
contactformulier   

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.  

 

Afmelden voor de nieuwbrief kan via moving@hr.nl 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
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 
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