Gezocht: STAP-coaches
Ben jij gemotiveerd om scholen te ondersteunen die leerlingen met autismespectrum
kenmerken helpen bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs?
Heb jij verstand van of ervaring met kinderen met austismespectrum kenmerken?
Weet je goed hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit?
Word ook STAP-coach!
Voor het onderzoeksproject MOVING zoeken wij nieuwe STAP-coaches in de omgeving, Rotterdam, Capelle,
Gouda, Alphen a/d Rijn en Leiden. De STAP-coach is een essentieel onderdeel van de STAP-methode die door
MOVING wordt onderzocht. De STAP-methode is speciaal ontwikkeld voor scholen om leerlingen met
autismespectrum kenmerken te begeleiden bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. MOVING is een
samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC.
Wij zijn op zoek naar personen die:
-

die zich betrokken voelen bij leerlingen die moeite hebben met sociale communicatie en flexibiliteit of
een autismespectrum diagnose hebben die naar de middelbare school gaan;
kennis en ervaring hebben met onderwijssystemen en/of kinderen met autisme (kenmerken);
communicatief en organisatorisch vaardig zijn;
HBO werk- en denkniveau;
bereid zijn 1,5 jaar het aanspreekpunt te zijn voor mentoren, ouders en leerlingen;
mee willen werken aan het MOVING-onderzoek.

Wat ga je doen?:
De STAP-coach:
Initieert en organiseert de warme overdracht met alle betrokkenen en zit deze bijeenkomst voor.
Heeft een coördinerende rol in het gezamenlijk in kaart brengen van, en aanpassen op de
ondersteuningsbehoeften van de leerling;
Stelt het OverSTAPplan en Leerlingprofiel op en verspreidt deze documenten naar de juiste personen;
Heeft op minimaal drie momenten contact met ouder en mentor over het welbevinden van de leerling
in de brugklas, gaat hierbij na of de afspraken zijn nagekomen en stelt het OverSTAPplan waar nodig bij
Initieert en onderhoudt een interactieve samenwerking waarin de autonomie en competenties van de
mentor, ouder en leerkracht van groep 8 benut worden;
Draagt expertise over ten aanzien van speciale ondersteuningsbehoeften van de leerling binnen STAP;
Heeft intervisie met andere STAP-coaches en de onderzoekers;
Houdt contact met de onderzoekers over het uitvoeren en evalueert met de onderzoekers de STAPmethode.
Let op! De Coach overziet de OverSTAP en is niet verantwoordelijk voor het één op één coachen van de leerling. De
coach neemt een vogelstandpunt aan, informeert, adviseert en helpt de omgeving aan te passen zodat de leerling
zijn weg op het VO kan vinden.

Nieuwe STAP-coaches worden getraind in de STAP-methode door de onderzoekers van MOVING. De training
duurt 1 dagdeel, ook is er een terugkombijeenkomst. De tijdinvestering is tussen 4-8 uur in totaal, verdeeld over
ongeveer 1,5 jaar per leerling die begeleid wordt. Wij verwachten dat de coaches ongeveer 3-5 leerlingen zullen
gaan begeleiden. Het zwaartepunt van deze begeleiding ligt in het voorjaar, dan vinden de warme overdrachten
plaats. Er is een vergoeding afgestemd met het samenwerkingsverband. Per begeleide leerling kan 4-8 uur
gedeclareerd worden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.hsleiden.nl/moving
Bij vragen of interesse kunt u een mail sturen met uw CV en motivatie naar MOVING@hr.nl

