
 

 
 

Aanvraagformulier 2e subsidieronde Gedrag & Passend 
Onderwijs –  

Uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor 
Gedrag en Passend Onderwijs – fase 2. Let bij het invullen van dit document op de 
beoordelingscriteria uit de bijbehorende call for proposals (‘uitwerking procedure en 
beoordelingscriteria uitgewerkt voorstel’) en de ‘voorwaarden voor aanbod tegemoetkoming 
consortia NRO’. 
 

Registratie 
 

1. Projectleider consortium (dit moet dezelfde persoon zijn als de hoofdaanvrager) 
 
Aanspreektitel: Mevr. Titel(s): Dr 
Voorletter(s): M.R. Voornaam: Margreet 
Achternaam: Luinge Tussenvoegsel(s): ………………….. 
Organisatie: Hanzehogeschool Groningen Postadres: Postbus 70030 
Postcode: 9704 AA Plaats: Groningen 
Telefoon: 0623852772 E-mail: m.r.luinge@pl.hanze.nl 

 
2. Onderwijssector(en) waar de aanvraag zich op richt: 

 
☒ po (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs)  
☐ vo (regulier voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) 

 
 

3. Titel:  
Nederlands Een soepele overgang - Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften naar het 

reguliere basisonderwijs 
Engels  A smooth transistion – Children with special educational needs into 

mainstream primary education 
 
  

4. Het perspectief waar de aanvraag zich op richt: 
Kies hier één perspectief uit de Call for Proposals. Dit perspectief dient gelijk te zijn aan het opgegeven 
perspectief in de startaanvraag. 
 
☒ 1. Perspectief van de schoolcultuur 
☐ 2. Perspectief van de leraar 
☐ 3. Perspectief van de leerling 

 
 

5. Looptijd van het project:  
 
Geplande startdatum: 1 maart 2022 
 
Geplande einddatum: 28 februari 2025 
 
 



Onderzoeksvoorstel 
 

6. Samenvatting van het onderzoeksvoorstel (maximaal 250 woorden) 
Let erop dat uw samenvatting publieksvriendelijk is, zodat 1) beoordelaars gelijk een goede indruk 
krijgen en 2) in geval van honorering de tekst breed verspreid kan worden. 
 

Een stimulerende omgeving waarin onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers van leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften (SOB-leerlingen) en zorgprofessionals goed samenwerken, draagt bij aan de 
ontwikkeling, kansengelijkheid en maatschappelijke participatie van kinderen. Ongeveer 8% van de 
schoolkinderen heeft extra onderwijsondersteuning nodig. Voor hen is een schoolcultuur waarin een 
goede relatie bestaat tussen thuis, school en zorgprofessionals extra belangrijk.  

De ontwikkeling van SOB-leerlingen kan verstoord raken wanneer de overgang van voorschoolse 
voorzieningen naar het reguliere basisonderwijs niet goed verloopt. Zo’n transitie kan stressvol zijn. Deze 
stress wordt vaak veroorzaakt door het gebrek aan overzicht van betrokken zorgprofessionals, door 
onduidelijkheid over regie en door handelingsverlegenheid van onderwijsprofessionals om met 
ouders/verzorgers van SOB-leerlingen samen te werken.  

Het doel van dit onderzoeksproject is om een bijdrage te leveren aan een soepele overgang van SOB-
leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, zodat zij vanaf de start van de basisschool kans krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen. Met een soepele overgang wordt bedoeld dat meer SOB-leerlingen 
succesvol overstappen van voorschoolse voorzieningen naar regulier basisonderwijs door: (1) 
Vermindering van stress van onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen; (2) 
Verbetering van vaardigheden van onderwijsprofessionals, en (3) Een toename van ervaren 
familiemanagement, zelfregie en overzicht van families van SOB-kinderen. 

Het huidige project wordt gedragen door een interprofessioneel consortium met experts uit zorg en 
onderwijs. De doelstelling van dit project sluit aan bij NWA-route Jeugd in ontwikkeling bij het Thema 
Gezondheid & Zorg en het geven van een kansrijke start aan kinderen met behulp van een 
interprofessionele gezondheidsaanpak. 
Aantal woorden (maximaal 250): 240 
 
 

7. Vraagarticulatie (maximaal 300 woorden) 
Beschrijf hier de manier waarop het consortium tot de probleemstelling en onderzoeksvragen is gekomen 
en de rol die zowel de wetenschappelijke als de praktijkleden hebben gespeeld bij de totstandkoming van 
de onderzoekaanvraag. 
 
Let bij dit hoofdstuk op beoordelingscriterium A. 
Tijdens een werkveldbijeenkomst (Hanzehogeschool, september 2017) met 35 onderwijs- en 
zorgprofessionals bleek dat er onduidelijkheid bestaat over de manier waarop onderwijsprofessionals met 
families van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SOB-leerlingen) en zorgprofessionals kunnen 
samenwerken. Ook internationaal blijkt deze onduidelijkheid te bestaan. Bij een werkbezoek aan de 
universiteit van Noord-Carolina gaven wetenschappers aan dat deze onduidelijkheid vooral veroorzaakt 
wordt door het veranderende zorgnetwerk van SOB-leerlingen tijdens de transitie van voorschoolse 
voorzieningen naar het reguliere basisonderwijs (RBO). Onduidelijkheid en gebrek aan overzicht in het 
zorgnetwerk leveren veel stress op bij onderwijsprofessionals en families.  

Vanwege de overgang van monodisciplinaire naar multidisciplinaire zorg2 zullen 
onderwijsprofessionals steeds meer moeten samenwerken met ouders/verzorgers en zorgprofessionals 
om SOB-leerlingen een gezonde omgeving te kunnen bieden. Deze verandering vraagt om nieuwe 
vaardigheden van onderwijsprofessionals, zoals het ondersteunen van ouders/verzorgers in de 
begeleiding van hun kinderen3 en het effectief betrekken van het zorgnetwerk rondom SOB-leerlingen. 
Onderwijsprofessionals zijn hier vaak niet goed op voorbereid. Zij hebben onvoldoende zelfvertrouwen in 
het samenwerken met families4,5. Veel aandacht in passend onderwijs gaat bovendien uit naar 
ondersteuning van SOB-leerlingen binnen de school. En dat terwijl ouders/verzorgers en hun 
(zorg)netwerk buiten school de meeste ondersteuning bieden6,7,8.  



Het herkennen en inzetten van het (zorg)netwerk en het kunnen communiceren met betrokken 
zorgprofessionals in de begeleiding van SOB-leerlingen is belangrijk, maar ontbreekt vaak9. Daarenboven 
krijgt de kwaliteit van de leerlingbesprekingen een onvoldoende10,1. De Tweede Kamer luidt dan ook de 
noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met SOB snel 
betere hulp krijgen11. 
 
Uit voorgaande vraagarticulatie komen de volgende praktijkthema’s naar voren: 

• Onzekerheid en stress bij transities  
• Samenwerking tussen onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers van SOB-leerlingen en 

zorgprofessionals 
 
De consortiumpartners hebben allen aangegeven dat deze praktijkthema’s in 2021 nog steeds relevant 
zijn. Zij willen gezamenlijk een bijdrage leveren aan een soepele overgang van SOB-leerlingen naar de 
basisschool. 
 
Aantal woorden (maximaal 300): 299 
 
 

8. Probleemverkenning, onderzoeksvragen en onderzoeksplan (in totaal maximaal 2000 woorden, de 
geraadpleegde bronnen voegt u toe onder 15). Indien uw huidige probleemverkenning, 
onderzoeksvragen of onderzoeksplan afwijkt van uw startaanvraag, dient u de wijzigingen te motiveren.  
 
Probleemverkenning 
Let bij dit onderdeel op beoordelingscriteria B en D. 
 
8.1 Probleemverkenning  
Een stimulerende omgeving waarin onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers van SOB-leerlingen en 
zorgprofessionals goed samenwerken, draagt bij aan de ontwikkeling, kansengelijkheid en 
maatschappelijke participatie van kinderen12,13. Ongeveer 8% van de schoolkinderen heeft extra 
onderwijsondersteuning nodig14. Voor hen is een schoolcultuur waarin een goede relatie bestaat tussen 
thuis en school extra belangrijk. De ontwikkeling van SOB-leerlingen kan verstoord raken wanneer de 
overgang van voorschoolse voorzieningen naar het RBO niet goed verloopt. Zo’n transitie kan stressvol 
zijn voor SOB-leerlingen, hun familie en betrokken onderwijsprofessionals15, met als gevolg dat de relatie 
tussen school en thuis onder druk komt te staan. Transities van de ene context naar de andere zijn 
bekende risicosituaties16,17.  

Ouders/verzorgers van SOB-leerlingen en onderwijsprofessionals ervaren vaak onzekerheid 
tijdens zo’n transitie, omdat zij geen overzicht hebben welke zorgprofessionals betrokken zijn en hoe 
kennis van verschillende zorgprofessionals kan worden meegenomen in de begeleiding van SOB-
leerlingen op de nieuwe school. Verschillende professionals werken vaak onafhankelijk van elkaar; de 
zorg is versnipperd15. Daarnaast is het moeilijk om goede afspraken te maken met jeugdhulpverleners 
over regie en ondersteuning van SOB-leerlingen en is het vaak onduidelijk wie regie neemt18. Ook zijn 
onderwijsprofessionals vaak niet goed voorbereid op, en hebben onvoldoende kennis en zelfvertrouwen 
in het samenwerken met ouders/verzorgers, waardoor zij handelingsverlegenheid ervaren4,5,19.  
 
8.2 State-of-the-art 
Om na te gaan welke elementen effectief zijn in een onderwijssetting om familiemanagement en regie 
van ouders/verzorgers van SOB-leerlingen te versterken en/of stress te reduceren, is een rapid review21 
uitgevoerd. In totaal zijn 5 artikelen22,23,24,25,26 gevonden waarin belangrijke elementen voor de 
ondersteuning van ouders/verzorgers van SOB-leerlingen worden beschreven (figuur 1). 



 
Figuur 1. Flow-chart rapid review 
 
Gezinsgericht handelen door onderwijsprofessionals kan bijdragen aan de familiemanagement en 
stressreductie van ouders met SOB-leerlingen22,23. Bij gezinsgericht handelen staan de behoeftes van de 
familie centraal en niet alleen die van het kind. Onderwijsprofessionals kunnen hierbij gebruik maken van 
een gespreksleidraad24,25,26. Open en gelijkwaardige communicatie tussen onderwijsprofessionals en 
ouders van SOB-leerlingen kan bijdragen aan het samen opstellen van doelen en heeft een positieve 
invloed op ervaren regie wat vervolgens kan leiden tot een vermindering van ervaren stress22,23. Tot slot 
blijkt dat overzicht bij ouders wordt vergroot doordat onderwijsprofessionals ouders wijzen op 
beschikbare hulp en informatie die aansluit bij hun behoeftes. 
 
Twee methodieken die aansluiten bij deze elementen zijn Care Mapping (CM)27 en het Familiegesprek 
(FG). Met CM kunnen onderwijsprofessionals families van leerlingen met SOB een visuele weergave laten 
tekenen van hun zorgnetwerk. Hierdoor kan duidelijk gemaakt worden wie voor wie zorgt en hoe vaak, 
wie ondersteuning biedt en hoe ver weg ze wonen (figuur 2). CM’s lijken waardevol voor families en 
professionals, omdat ze visueel inzicht bieden in het zorgnetwerk28,29. Omdat CM meer dan 1 keer kan 
worden afgenomen is het ook mogelijk om de verwachte verandering in het zorgnetwerk tijdens de 
transitie naar het RBO in kaart te brengen. 

 
Figuur 2. Voorbeeld van een care map van een SOB-leerling 

 

 

 

 
Artikelen geïdentificeerd in databases   

    ERIC (n = 286)    
Psycinfo (n = 132)                                           

PubMed (n = 1094)                                       
Web of Science (n = 716) 

Artikelen geïdentificeerd in andere 
bronnen (n = 0) 

 

Artikelen nadat duplicaten zijn verwijderd  
(n = 1949) 

Gescreende artikelen    
(n = 1949) 

Uitgesloten artikelen     
(n = 1883) 

Volledige tekst bekeken 
voor relevantie (n = 66) 

Uitgesloten op basis van 
volledige tekst (n = 61) 

 

Geïncludeerde artikelen  
(n = 5) 



Met het FG kan betekenis worden toegekend aan de CM. FG heeft als doel om een context te creëren 
voor open communicatie en verandering, om informatie te verstrekken, en om nieuwe mogelijkheden te 
faciliteren  in de familiezorg (figuur 3)30. De eerste onderzoeken naar de effectiviteit van FG wijzen op 
zeer positieve effecten in het familiefunctioneren30,31,32,33,34,35,36. Verder onderzoek is nodig om de 
effecten van de combinatie van CM en FG in een onderwijssetting aan te tonen.  

 
Figuur 3. Componenten familiegesprek 

  
Op basis van de probleemstelling en de state-of-the-art is de verwachting dat meer inzicht in het 
veranderende zorgnetwerk van SOB-leerlingen tijdens de transitie naar het RBO leidt tot meer overzicht, 
betere regie en als gevolg daarvan minder stress bij onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van 
SOB-leerlingen. Ook verwachten we dat wanneer onderwijsprofessionals over vaardigheden beschikken 
om ouders/verzorgers en hun SOB-leerlingen beter te betrekken, dit kan leiden tot beter 
familiemanagement en stressreductie. Vanuit de jeugdhulp is al bewijs dat een integrale aanpak 
bijdraagt aan betere afstemming tussen professionals20. 
 
 
Onderzoeksvragen 
Let bij dit onderdeel op beoordelingscriterium E.  
 
8.3 Hoofdvraag 
 
Op welke manier dragen Care Mapping (CM) en het Familiegesprek (FG) bij aan een soepele overgang* 
voor SOB-leerlingen** die voor het eerst naar het reguliere basisonderwijs (RBO) gaan?  

Deelvragen:  

1. In hoeverre leidt toepassing van CM&FG door onderwijsprofessionals tot een beperking van 
stress bij onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen voor, na en 6 
maanden na de transitie van SOB-leerlingen naar het RBO? 

2. Wat is de effectiviteit van CM&FG op de ervaren stress van onderwijsprofessionals en 
ouders/verzorgers van SOB-leerlingen (experimentele groep) in vergelijking met een 
controlegroep voor en na de transitie van SOB-leerlingen die naar het RBO gaan? 
 

3. In hoeverre leidt toepassing van CM&FG door onderwijsprofessionals tot een verbetering van 
familiemanagement in de experimentele groep, voor, na en 6 maanden na de transitie van SOB-
leerlingen naar het RBO? 

4. Welke veranderingen in het zorgnetwerk van SOB-leerlingen zijn waar te nemen in de 
experimentele groep voor, na en 6 maanden na de transitie van SOB-leerlingen naar het RBO? 
 



5. Hoe ervaren ouders/verzorgers van SOB-leerlingen de regie en overzicht in het zorgnetwerk van 
SOB-leerlingen tijdens de overgang van voorschoolse voorzieningen van SOB-leerlingen naar het 
RBO?   

6. Op welke manier dragen CM&FG bij aan de vaardigheden van onderwijsprofessionals om 
ouders/verzorgers en hun SOB-leerlingen te ondersteunen in de overgang naar het RBO?  

 
7. Wat ervaren onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen als succesfactoren 

en knelpunten in de transitie van SOB-leerlingen naar het RBO? 
 

 
* Meer SOB-leerlingen stappen succesvol over naar RBO door: 
-vermindering stress van onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen  
-toename ervaren familiemanagement, regie en overzicht van ouders/verzorgers van SOB-kinderen 
-verbetering ervaren vaardigheden onderwijsprofessionals  
-beter inzicht in het zorgnetwerk 
 
** Leerlingen met lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele uitdagingen die extra zorg nodig 
hebben in de klas. 
 
 
Onderzoeksplan inclusief een beschrijving van activiteiten, instrumenten en planning 
Let bij dit onderdeel op beoordelingscriterium F. 
 
8.4 Design 
In dit quasi-experimentele onderzoek wordt een stadsschool opgesplitst in een experimenteel- (CM&FG) 
en controledeel (care-as-usual). De stadschool is hiervoor groot genoeg. Onderwijsprofessionals in het 
experimentele deel zijn andere professionals in een ander bijgebouw dan de onderwijsprofessionals in 
het controledeel. Ter controle wordt de procedure rondom (intake)gesprekken gerapporteerd voor beide 
groepen. Informatie over CM&FG zal niet worden gedeeld. 
Er worden ook twee dorpsscholen (1 experimenteel, 1 controleschool) geïncludeerd. Respondenten op 
een dorpsschool hebben mogelijk een ander (zorg)netwerk (toegang tot zorg, sociale cohesie) dan op 
een stadsschool. Deze scholen waren te klein om op te splitsen, maar zijn vergelijkbaar qua grootte, 
omgeving, visie, samenwerkingsverband, geloofsovertuiging, opleidingsniveau en migratie-
achtergrondA,B.  

Met kwalitatieve methodieken worden kwantitatieve uitkomsten (stress) nader verklaard. Er 
vinden metingen plaats; 2 weken voor de transitie naar de basisschool (=T0), 2 weken na de transitie 
(=T1) en 6 maanden na de transitie (=T2). Na de T0- en T1-meting vindt de interventie (CM&FG) plaats 
in de experimentele groep (T0&T1) en reflecteren onderwijsprofessionals op hun vaardigheden (figuur 4). 
Om het (zorg)netwerk goed in kaart te brengen wordt de CM ook op T2 afgenomen in de experimentele 
groep. 
 

 
 
Figuur 4. Design en uitkomstmaten van het project ‘Een soepele overgang’. 
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8.5 Steekproef 
Ouders/verzorgers die op het aanmeldingsformulier aangeven dat hun kind een extra onderwijsbehoefte 
heeft, komen in aanmerking voor het onderzoek. Ouders/verzorgers van SOB-leerlingen worden op 
volgorde van aanmelding door onderwijsprofessionals gevraagd voor het onderzoek. Als zij mee willen 
doen, ontvangen zij informatie en een informed consent met het verzoek deze te ondertekenen. Het 
streven is om in de experimentele- en controlegroep een gelijke verdeling te hebben van soorten 
onderwijsondersteuning (fysiek/cognitief-emotioneel) van SOB-leerlingen. We zullen doelgericht werven 
als blijkt dat deze verdeling scheef gaat.  

Om de steekproefgrootte te bepalen is de ervaren stress van ouders/verzorgers van SOB-
leerlingen voor (T0) en na de transitie (T2) als uitkomstmaat genomen (continue schaal). Voor de 
poweranalyse is uitgegaan van een paired T-test, een a van 5%, een b van 20%, een effectsize van 0.5 
en een sd van 1. Op basis van deze powerberekening komen we uit op een groepsgrootte van 34 
respondenten. Plus een groep voor de controleconditie komen we op een totaal van 68 respondenten. 

 
Onderwijsprofessionals 
Er zullen 6 onderwijsprofessionals worden getraind in CM&FG. Deze 3-daagse training is gebaseerd op 
principes van systemisch werken en is er aandacht voor optimale communicatie en samenwerking in de 
driehoek SOB-leerling, ouders/verzorgers en onderwijsprofessional. De 6 onderwijsprofessionals in de 
controlegroep krijgen geen training; zij geven care-as-usual.  
 
Haalbaarheid 
Op de Merlettes, de Twa-ikker en de Brederoschool had ongeveer 25% van de leerlingen afgelopen jaar 
extra ondersteuning nodig. Het ging om leerlingen met syndroom van down, hoogbegaafdheid,  
of (een vermoeden van) logopedische-, leer-, psychische-, emotionele-, en/of gedragsproblemen.  
In totaal waren er 170 nieuwe aanmeldingen gedurende het schooljaar (2020/2021). De 
dataverzameling duurt 2 jaar; 2x170=425 nieuwe aanmeldingen.  
Hiervan hebben 113 leerlingen mogelijk extra onderwijsondersteuning nodig (25% van 452). Uitgegaan 
van een non-respons van 15%, zouden 96 SOB-leerlingen kunnen participeren. Mogelijk is niet alle 
problematiek al bij aanvang van de basisschool zichtbaar. Via Noventa kunnen we andere scholen 
werven als aantallen niet gehaald worden en kunnen we bootstrappings-procedures hanteren om de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen te berekenen bij een kleinere steekproef. 
 
8.6 Instrumentarium 
Zie tabel 1 voor een overzicht van de uitkomstmaten en het instrumentarium. 
 
Tabel 1. Overzicht uitkomstmaten en instrumentarium 

 
 
Stress (deelvragen 1 en 2) 
Om na te gaan of ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals in de experimentele groep stressreductie 
ervaren op T0, T1 en T2 wordt een parametrische ANCOVA voor herhaalde metingen en een posthoc met 
Bonferroni-aanpassingen uitgevoerd (indien niet normaal verdeeld; een non-parametrische Friedmantest 
en post hoc analysis met Wilcoxon signed rank test). 

Uitkomstmaat Instrumenten onderwijsprofessionals Instrumenten families van SOB-leerlingen

Stress -Lastmeter’ (aangepast voor de specifieke context)
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-
content/uploads/instrumenten/Lastmeter-en-
Probleemlijst-meetinstr-1.pdf

-Lastmeter’ (aangepast voor de specifieke context)
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-
content/uploads/instrumenten/Lastmeter-en-
Probleemlijst-meetinstr-1.pdf

Familiemanagement Family Management Measure 
(FaMM) Http://movingahead.psy.unsw.edu.au/docu
ments/research/outcome%20measures/paediatric/Fa
mily%20Environment/Website%20FaMM%20(Comple
ted).pdf

Regie & Overzicht Semigestructureerde interviews

Vaardigheden Logboek o.b.v. enkele vragen met daarin reflectie op 
CM&FG

Zorgnetwerk Care map

Knelpunten en 
succesfactoren

Semigestructureerde interviews Photo-voice-methode



Voor de geschatte effectiviteit van CM&FG in vergelijking met care-as-usual op de mate van 
stress voor en na de transitie, zal een paired T-test worden uitgevoerd om na te gaan of er significante 
verschillen zijn tussen de experimentele en de controlegroep op T0 en T2 (of als de data niet normaal 
verdeeld is; een Wilcoxon signed rank test). 
 
Familiemanagement (deelvraag 3) 
Om na te gaan of ouders/verzorgers van SOB-leerlingen in de experimentele groep een verbetering van 
familiemanagement ervaren op T0, T1 en T2 zal een parametrische ANCOVA voor herhaalde metingen en 
een posthoc met Bonferroni-aanpassingen worden uitgevoerd (of indien niet normaal verdeeld; een non-
parametrische Friedmantes en post hoc analysis met Wilcoxon signed rank test). 
 
Zorgnetwerk (deelvraag 4) 
Het zorgnetwerk zal worden beschreven m.b.v CM op T0, T1 en T2 voor de experimentele groep. Op 
basis van alle CM’s zal een overzicht gemaakt worden met (zorg)professionals voor en na de transitie, 
eventueel uitgesplitst naar dorpsschool/stadsschool.   
 
Regie & Overzicht (deelvraag 5) 
Op T0 en T2 worden semigestructureerde interviews gehouden met ouders/verzorgers van SOB-
leerlingen om ervaren regie, overzicht en stress te exploreren. De semigestructeerde interviews worden 
uitgevoerd volgens Qualitative Research Methods.37 Om rijke data te verzamelen zal gevraagd worden 
naar concrete ervaringen. We stoppen met het afnemen van interviews, wanneer geen nieuwe informatie 
wordt gegenereerd. De verwachting is dat verzadiging van informatie wordt bereikt na ongeveer 10 
interviews37. De interviews zullen worden opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van 
inhoudsanalyse. 
 
Vaardigheden (deelvraag 6) 
De vaardigheden van onderwijsprofessionals (n=6) worden met behulp van reflecties in een logboek in 
kaart gebracht; na de training, op T0 en op T1. De logboeken worden inductief gecodeerd en 
geanalyseerd en er zullen best practices worden geformuleerd. Deze best practices zullen, naast andere 
resultaten van dit onderzoek, worden opgenomen in de handreiking voor een soepele overgang van SOB-
leerlingen naar het RBO. 
 
Succesfactoren en knelpunten (deelvraag 7) 
Om de ervaren succesfactoren en knelpunten te exploreren zullen op T0 en T2 semigestructureerde 
interviews worden gehouden met onderwijsprofessionals in de experimentele- en controleconditie. De 
interviews worden uitgevoerd volgens Qualitative Research Methods35 (zie voor analysebeschrijving 
deelvraag 5). 
 Met behulp van de foto-voice-mehode38 wordt in kaart gebracht wat succesfactoren en 
knelpunten zijn volgens ouders/verzorgers van SOB-leerlingen. Bij de foto-voice-methode maken 
participanten gebruik van camera's om hen te helpen bij het documenteren, reflecteren op en 
communiceren over ervaren knelpunten en succesfactoren. Aan 20 ouders/verzorgers (10 uit de 
experimentele groep en 10 uit de controlegroep) wordt gevraagd of zij met behulp van camera’s in kaart 
willen brengen waar hun SOB-kinderen tegenaan lopen en wat goed gaat voor en na de transitie. Tevens 
worden verhalen verzameld over hun ervaringen. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd met 
behulp van inhoudsanalyse. De foto’s worden na goedkeuring van de ouders/verzorgers samen met de 
verhalen en CM’s tentoongesteld in de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7 Planning 
Het project bestaat uit drie fasen (figuur 5). Elke fase wordt afgesloten met een consortiummeeting. 
 

 
 
 
Aantal woorden totaal (maximaal 2000): 1995 
 
 
9. Uitwerking van de startaanvraag (maximaal 500 woorden) 
Indien twee of meer consortia indienen organiseert het NRO werkconferenties.  
 
Deelname werkconferenties 
Reflecteer op uw deelname tijdens de werkconferenties en beschrijf met welke consortiumpartners u 
aanwezig was. Let bij dit onderdeel op beoordelingscriterium H.   

 
Een jr. onderzoeker, lector, leerkracht/intern begeleider en een onderwijsadviseur namen deel aan de 
leerzame werkconferentie. Op basis van verkregen feedback is de formulering van de onderzoeksvragen 
aangepast zodat het duidelijker is wanneer het over een kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksvraag 
gaat, zijn er onderdelen in de methode geëxpliciteerd en is ter illustratie een plaatje van een care map 
toegevoegd. Het doel van het onderzoek is hetzelfde als in de startaanvraag. 

 
Verwerking werkconferenties in uw uitgewerkte voorstel 
Beschrijf hoe u de inbreng (e.g., feedback, discussies, suggesties) tijdens de werkconferenties heeft 
verwerkt in uw uitgewerkte voorstel. Let bij dit onderdeel op beoordelingscriterium H. 
 
• Hoe hang het familienetwerk samen met de soepele overgang van SOB-leerlingen? 

Het zorgnetwerk is vaak onduidelijk voor ouders/verzorgers en verandert vaak tijdens de overgang naar 
het RBO. Uit de vraagarticulatie en probleemstelling blijkt dat gebrek aan overzicht tijdens transities leidt 
tot stress15,16 en verstoring van de soepele overgang. 

• Quasi-experimenteel onderzoek is vaak ingewikkeld. Sample te klein? 

Voor deelvraag 2 is een powerberekening toegevoegd en zal een bootstrappings-pocedure worden 
toegepast bij te weinig power.  

• Als jullie op zoek zijn naar werkzame elementen, dan is geen controlegroep nodig. 

Controlegroep is nodig voor vergelijking van ervaren stress voor en na de transitie. Tevens kan care-as-
usual ook werkzame elementen bevatten (kwalitatief onderzoek). 

Fase 3 (1 september 2024 – 28 februari 2025)

Fase 1 (1 maart 2022 – 31 juli 2022)
Metc aanvraag schrijven

Traning geven aan onderwijsprofessionals
Informatiebijeenkomst geven op participerende scholen

Consortiummeeting

Fase 2 (1 augustus 2022 – 31 augustus 2024)
Voorbereiding dataverzameling

Data verzamelen
Data-analyse

Consortiummeeting

Best practices
Rapporteren/publiceren

Tentoonstelling voor studenten en docenten in het hogeronderwijs
Handreiking generatieve aanpak

Consortiummeeting



• Op basis waarvan verwachten jullie stressreductie bij professionals? 

Uit de vraagarticulatie en probleemverkenning blijkt dat meer inzicht in het veranderende zorgnetwerk 
rondom SOB-leerlingen leidt tot meer inzicht in welke expertise en hulp aanwezig is (en welke nog niet), 
betere regie en als gevolg daarvan minder stress bij onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van 
SOB-leerlingen. Binnen de jeugdhulp blijkt een integrale aanpak goed te werken18. Ook betere 
gespreksvaardigheden van onderwijsprofessionals kunnen leiden tot meer inzicht in wederzijdse 
verwachtingen en stressreductie. 
 
• Waarom nemen jullie intern begeleiders mee in het onderzoek? 

Zij zijn medeverantwoordelijk voor intakegesprekken voor SOB-leerlingen. 

• Voorbeeld van een getekende Care Map 

Is toegevoegd. 

• Experimentele en controlegroep binnen in één school: 
o voordeel: geen last van verschillen in contextuele factoren tussen scholen.  
o nadeel: getrainde docenten kunnen niet-getrainde docenten beïnvloeden (contaminatie) 

- Goed om de leerlingenpopulaties te checken op verschillen als we wel één experimentele school 
en één controle school te doen 

We hebben gekozen voor een grote stadsschool die we opsplitsen in controle- en experimenteel deel. 
Contaminatie wordt beperkt doordat getrainde onderwijsprofessionals in een ander bijgebouw zitten dan 
ongetrainde onderwijsprofessionals. Informatie over CM&FG zal niet worden gedeeld. Ter controle wordt 
de gang van zaken rondom (intake)gesprekken gerapporteerd voor beide groepen.  
Daarnaast willen we 2 dorpsscholen (experimentele- en controleschool) includeren, omdat het 
zorgnetwerk van respondenten op een dorpsschool (toegang tot zorg/sociale cohesie) er mogelijk anders 
uitziet dan bij een stadsschool. De contextuele factoren van de twee dorpsscholen komen sterk overeen: 
grootte, omgeving, visie, samenwerkingsverband, geloofsovertuiging, opleidingsniveau en migratie-
achtergrondA,B. 
 
• Feedback op vraag externe factoren: 

- Niet te veel factoren willen meenemen gezien de kleine sample.  

De hoofduitkomst is stressniveau van onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen. 
Elementen die deze stress kunnen veroorzaken worden via kwantitatieve (familiemanagement) en 
kwalitatieve methodieken (regie, overzicht, vaardigheden onderwijsprofessional, succesfactoren en 
knelpunten en verandering zorgnetwerk) geëxploreerd. Elementen die van betekenis lijken te zijn, 
kunnen worden meegenomen in vervolgonderzoek. 

 
Aantal woorden totaal (maximaal 500): 484 
 
  
10. Opbrengsten, kennisbenutting en resultaten (maximaal 300 woorden, exclusief tabel) 
Beschrijf aan de hand van onderstaande vragen en tabel wat de betekenis is van dit project voor de 
verbetering en vernieuwing van onderwijs en hoe de kennisbenutting plaats gaat vinden. Let bij dit 
hoofdstuk op beoordelingscriterium C en G. 

De verwachting is dat door inzet van CM&FG de samenwerking tussen, thuis, school en zorgprofessionals 
verbetert, de stress van onderwijsprofessionals en families van SOB-leerlingen beperkt wordt en SOB-
leerlingen daardoor een goede start maken met hun schoolloopbaan.  

a. Wat gaat er veranderen als gevolg van dit onderzoek in het onderwijs in de onderwijsinstellingen in 
het consortium? 
 

Tijdens uitvoering: 
• Reflecteren en leren met collega’s op een systemische benadering in de samenwerking met 

families van SOB-leerlingen tijdens CM&FG-training; 
• Reflecteren en leren op eigen handelen op T0 en T1. 



• Inzicht in elementen die van belang zijn bij de transitie van SOB-leerlingen naar het 
basisonderwijs. 

 
Einde project: 

• Handvatten om het zorgnetwerk van leerlingen met SOB in kaart te brengen (CM) en dit 
zorgnetwerk op een juiste manier in te zetten (FG); 

• Vaardigheden om in gesprek te gaan met ouders/verzorgers (FG); 
• Inzicht in werkzame elementen CM&FG; 
• Best practices CM&FG voor onderwijsprofessionals (PO); 	
• Tentoonstelling van foto’s en verhalen met ervaren knelpunten en succesfactoren door 

ouders/verzorgers van SOB-leerlingen en care-maps van verandering zorgnetwerk van SOB-
leerlingen bij de transitie naar het basisonderwijs. 

 
b. Wat betekent het onderzoek voor het onderwijs in onderwijsinstellingen buiten het consortium? 
 

• Handreiking met generieke aanpak en best practices voor (aankomende) onderwijsprofessionals 
(PO) om bij te dragen aan een soepele overgang van SOB-leerlingen naar het basisonderwijs;  

• Op maat gemaakte training CM&FG voor onderwijsprofessionals (PO) om ouders/verzorgers en 
hun SOB-leerlingen te begeleiden naar de basisschool.  

• Nieuwe competenties voor het samenwerken met ouders/verzorgers van SOB-leerlingen;	
• Inzicht in stressniveaus van onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-leerlingen en 

mogelijke manieren om stress te verminderen in de transitie van SOB-leerlingen naar het 
reguliere onderwijs; 	

• Inzicht in familiemanagement, regie en overzicht van ouders/verzorgers van SOB-leerlingen 
tijdens de overgang naar het	basisonderwijs; 	

• Inzicht in veranderende zorgnetwerken voor en na de transitie van SOB-leerlingen naar het 
basisonderwijs; 	

• Eerste fase onderzoek naar CM&FG in de NCJ-databank effectieve jeugdinterventies; 	
• Onderzoeksrapport met alle resultaten van het project. 

 

 
Vul tevens onderstaande tabel in. Hier vult u de verschillende soorten beoogde opbrengsten in. Het 
inhoudelijk onderzoeksrapport dient in ieder geval vermeld te worden. 
 
Opbrengst (dit kan een product zijn, maar ook kennis 
/ een verkregen inzicht) 

Hoe gaat dit verspreid / benut worden?  

Onderzoeksrapport “Een soepele overgang” Website passend onderwijs, NRO 
Op maat gemaakte training CM&FG voor 
onderwijsprofessionals & handleiding 

Cursusaanbod onderwijsprofessionals (post-HBO), module 
voor PABO-social work 

Handreiking over CM&FG met uitkomsten onderzoek, best 
practices en generatieve aanpak voor aankomende 
onderwijsprofessionals 

Via educatieve uitgeverij 

Inzicht in ervaren knelpunten en succesfactoren door 
ouders/verzorgers van SOB-leerlingen 

Tentoonstelling met foto’s en verhalen op Hanzehogeschool 
en Rijksuniversiteit Groningen 
Professionele publicatie 

Inzicht in veranderingen zorgnetwerk tijdens transitie naar 
basisschool 

Tentoonstelling op Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit 
Groningen 
Professionele publicatie 

Eerste fase onderzoek CM&FG  Databank effectieve jeugdinterventies 
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-
Jeugdinterventies 

Inzicht in stressniveaus van onderwijsprofessionals en 
ouders/verzorgers van SOB-leerlingen voor (T0), na (T1) en 
een half jaar na (T2) de transitie naar het basisonderwijs en 
mogelijke manieren om stress te verminderen 

Wetenschappelijk artikel in internationaal peer-reviewed 
tijdschrift & NRO-congres   

Geschatte effectiviteit CM&FG op stresslevel 
onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van SOB-

Wetenschappelijk artikel in internationaal peer-reviewed 
tijdschrift & NRO-congres  



leerlingen voor (T0) en na (T2) de transitie naar het 
basisonderwijs 

Inzicht in familiemanagement van ouders/verzorgers van 
SOB-leerlingen voor (T0), na (T1) en een half jaar na (T2) 
de overgang naar het basisonderwijs;  

Wetenschappelijk artikel in internationaal peer-reviewed 
tijdschrift & NRO-congres  

Inzicht in regie en overzicht van ouders/verzorgers van SOB-
leerlingen voor en na de overgang naar het basisonderwijs; 

Wetenschappelijk artikel in internationaal peer-reviewed 
tijdschrift & NRO-congres  

Rapid review over beschikbare methodieken 
gespreksmethodieken voor onderwijsprofessionals om in 
gesprek te gaan met ouders/verzorgers van SOB-leerlingen 

Professionele publicatie 

Inzicht in ervaren knelpunten en succesfactoren door 
onderwijsprofessionals in de transitie van SOB-leerlingen 
naar de basisschool + Inzicht in ervaren knelpunten en 
succesfactoren door ouders/verzorgers van SOB-leerlingen 

Wetenschappelijk artikel in internationaal peer-reviewed 
tijdschrift & NRO-congres  

Werkzame elementen tijdens de transitie van SOB-leerlingen 
van voorschoolse voorzieningen naar het reguliere 
basisonderwijs. 

Filmpje voor breed publiek 

 
Aantal woorden (maximaal 300, exclusief tabel): 277 
 
 
11. Datamanagement (maximaal 200 woorden)  
Beantwoording van de vragen hieronder, mede aan de hand van de richtlijnen in het document 
‘Procedure en beoordelingscriteria uitgewerkt voorstel Gedrag & Passend Onderwijs 2e ronde’ voor het 
beschikbaar maken van data en de specifieke subsidievoorwaarden in par. 1.5. Voor meer informatie, zie 
http://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagementparagraaf  
 
1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 
Ja 

 Ja: beantwoord dan vraag 2 t/m 4.  
 Nee: licht dan toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet kunnen 

worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.  
 
 2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen? 
 
 3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor 

hergebruik beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk? 
 

4. Welke voorzieningen (ICT, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar 
verwachting nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? Zijn 
deze beschikbaar?1 

 
Gedurende het onderzoek worden de data opgeslagen op de infrastructuur van de Hanzehogeschool. 
Daarmee zijn beveiliging en back-up geborgd. Relevante data zijn stress en familiemanagement van 
families van SOB-leerlingen tijdens de transitie van voorschoolse voorzieningen naar de reguliere 
basisschool. Het selecteren, beschrijven, licenseren en deponeren van de relevante data in het archief 
DANS-EASY wordt opgenomen in het onderzoeksverslag. De Hanzehogeschool beschikt over voldoende 
faciliteiten en expertise op het terrein van datamanagement. 

Het datamanagement vindt plaats volgens het onderzoeksdatabeleid van de Hanzehogeschool, 
dat erop gericht is om relevante data FAIR beschikbaar te maken. Voortvloeiend uit dat beleid zal 
voorafgaand aan het onderzoek een datamanagementplan (DMP) worden opgesteld. Het plan beschrijft 
voor alle betrokken onderzoekers de planning, verzameling, opslag, hergebruik en archivering van de 
onderzoeksdata. Het DMP maakt gebruik van de binnen de Hanzehogeschool aanwezige expertise over 
dataopslag, privacy, archivering en Open Access. De data zijn waardevol voor onderzoekers in het 
educatieve domein.  

 
1 Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bedoeld zaken als capaciteit voor dataopslag, 
bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking. 



 
Aantal woorden totaal (maximaal 200): 151 
12. Consortium (maximaal 200 woorden exclusief bijlage) 
Toelichting consortium 
Let bij de toelichting en de bijlage in Excel op beoordelingscriterium I. 
 
Elke projectfase wordt afgesloten met een consortiummeeting waarin alle consortiumleden uit onderwijs 
en zorg hun expertise zullen delen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de consortiumpartners, 
hun expertise en rol in het project. 
 

Consortiumpartners Expertise Rol vooraf Rol tijdens project 
3 basisscholen Onderwijs, jonge kind, 

ervaring met SOB-leerlingen 
 

-Reflectie op 
thema’s+projectuitvoering,  
-Werkveldbijeenkomst 
 

-Volgen 3-daagse 
training CM&FG + 
toepassen en reflectie  
-Interviews knelpunten 
en succesfactoren  

OnderwijsadviseurC Praktijk- en 
onderzoekservaring op het 
gebied van 
ontwikkelingspsychologie en 
leerlingen met een speciale 
onderwijsbehoefte  

-Reflectie op 
thema’s+projectuitvoering,  
-Werkveldbijeenkomst 
-Feedback op 
subsidieaanvraag 
 

-Delen expertise  
-Volgen training CM&FG 

OrthopedagoogD Leerlingen met een extra 
zorg/onderwijsbehoefte, 
onderwijs   

-Reflectie op 
thema’s+projectuitvoering 

-Delen expertise  
-Volgen training CM&FG 
-Betrekken studenten 
social work 

OnderzoekerE Psychologie en pedagogiek 
en ervaring als onderzoeker 
in de jeugdzorg en hoger 
onderwijs   

-Uitvoeren rapid review,  
-Werkveldbijeenkomst 
 

-Promovendus,  
-Projectorganisatie, 
dataverzameling,  
-Presenteren en 
publiceren 

HoogleraarF Orthopedagogiek, klinische 
onderwijskunde en passend 
onderwijs, methodoloog, 
effectonderzoek 

-Meedenken in 
(start)aanvraag  
 

-Promotor  
-Implementatie nieuwe 
kennis in curriculum  
Orthopedagogiek 

LectorenG,H,I Jeugd, educatie, 
paramedische- en 
familiezorg, praktijkgericht 
onderzoek, methodologische 
kennis  

-Meedenken en schrijven 
aanvraag, 
-Werkveldbijeenkomst  

-Co-promotoren,  
-Verantwoordelijk 
inbedding van resultaten 
in curriculum 
Verpleegkunde, Social 
Work, PABO;  
-Projectleider (Luinge) 

Management Financiën en planning -Opstellen begroting,  
-Vacature jr. onderzoeker, -
Verzamelen van 
handtekeningen  
-Archivering documenten. 

-Financiële en 
organisatorische 
ondersteuning  

 
Aantal woorden (maximaal 200): 199  
 
Naast deze toelichting dient u voor de samenstelling van het consortium een aparte bijlage in te vullen. 
Deze heeft u per mail ontvangen. Deze dient u in via ISAAC, onder het kopje ‘bijlagen’. Zie voor een 
uitgebreide uitleg over het uploaden de handleiding van ISAAC, in paragraaf 5.6. U kunt hier de 
handleiding van ISAAC raadplegen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
13. Gevraagde financiële ondersteuning  
 
Als u alle witte vakken in onderstaande tabel hebt berekend en ingevuld, kunt u de oranje vakken laten 
berekenen. Dit doet u met F9, of door met een rechter muisklik op het bedrag in het desbetreffende 
oranje vak te kiezen voor ‘veld bijwerken’. Elke keer als u een wijziging doorvoert, moet u de oranje 
vakken op deze manier bijwerken (het gaat namelijk niet automatisch!).  
 
Let op: bij regels die niet worden gebruikt dient onder ‘Bedrag in €’ het getal ‘0’ te blijven 
staan. 
 

Personeel 

1. Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen 

• Promovendi en postdoc’s (aangesteld aan een universiteit) 
Type personeel   Bedrag in € 

 
 fte Aantal maanden  
Promovendus (4-jarig traject) ... ... 0 
Postdoc  ... ... 0 
 dagtarief Aantal dagen 
Secretariaat 400 50 € 20.000,00 
Junior/onderzoeksassistentie WP en 
NWP/docenten 

560 26,8 € 15.008,00 

Medior/universitair docenten/docent-
onderzoekers 

696 374 € 260.304,00 

Senior/universitair hoofddocenten 768 5 € 3.840,00 
Directie/hoogleraar/lector 968 69 € 66.792,00 
Totaalbedrag personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen € 365.944,00 
Personeel aan overige organisaties 
Functie  Dagtarief  Aantal dagen Bedrag in € 
Ondersteuning 0 0 €    0,00 
Junior 0 0 €    0,00 
Medior 1040 3 € 3.120,00 
Senior/directie 0 0 €    0,00 
Totaalbedrag personeel overige organisaties: € 3.120,00 

 
Materieel 

Beschrijving Bedrag in € 

Reiskosten 2000 
Presentjes voor families 1400 
... 0 
... 0 
... 0 
... 0 
Totaalbedrag materieel: € 3.400,00 

 
Kennisbenutting en Open Access 

Beschrijving Bedrag in € 

Materiele kosten tbv kennisbenutting (fotomateriaal tentoonstelling, 
materiaal voor training, generatieve aanpak een soepele overgang) 

4536 



Publicatiekosten  (OpenAccess) 3000 
... 0 
... 0 
... 0 
... 0 
Totaalbedrag kennisbenutting en Open Access: € 7.536,00 

 
Totaalbedrag personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen € 365.944,00 
Totaalbedrag personeel overige organisaties: € 3.120,00 
Totaal materieel: € 3.400,00 
Totaal kennisbenutting en Open Access: € 7.536,00 
Totaal aangevraagd € 380.000,00 

 
 

☒  Ik heb gecontroleerd of alle oranje velden met behulp van F9 of de optie ‘veld bijwerken’ 
zijn bijgewerkt.  

Uitleg, motivatie en specificatie van de aangevraagde personele kosten (maximaal 100 woorden):  
De inzet van personele kosten gaat naar de volgende activiteiten: 

- Het uitvoeren van onderzoek door de promovendus  
- Inzet van vervangende leerkrachten, zodat de leerkrachten de training CM+FG kunnen volgen  
- Uitvoering training 
- Uren voor projectleiding (coördineren en rapporteren over het onderzoek) 
- Uren begeleiding onderzoeker Ondersteuning en financieel projectmanagement 
-  

De subsidiabele personele kosten die worden opgevoerd zijn voor de promovendus, lectoren, 
leerkrachten, Intern begeleiders, orthopedagogen, docent-onderzoekers, ondersteuners en een 
hoogleraar.  
Daarnaast leveren diverse partijen in het consortium ook een eigen bijdrage: Hanze (K€27), Cedin en 
Molendrift (samen K€6,2); RUG (K€10) door ureninzet diverse medewerkers.  
  
Uitleg, motivatie en specificatie van de aangevraagde materiële kosten (maximaal 100 woorden):  

- Presentjes voor deelnemende families 
- Reiskosten consortiumleden, deelnemende families en onderzoeker  
- Catering tijdens consortiummeetings 

 
Uitleg, motivatie en specificatie van de aangevraagde kosten voor kennisbenutting en Open Access 
(maximaal 100 woorden):  

- Kosten voor fotomateriaal 
- Materiaal voor training CM+FG,  
- Publicatie voor breed publiek (filmpje) 
- Conferentiebijdragen 
- 5 artikelen in peer-reviewed tijdschriften: 2 groen en 2 hybride en 1 goud voor kernartikel 

(geschatte effectiviteit CM&FG op stressniveau onderwijsprofessionals en ouders/verzorgers van 
SOB-leerlingen) 

- Handreiking (generatieve aanpak, best practices): groene publicatie 
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