
PeTOS is een leerlijn en klassikale lesmethode voor leerlingen met TOS in het SO en SBO.
In 30 lessen per jaar werkt PeTOS systematisch aan psycho-educatie: 

sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties, intimiteit en seksualiteit, identiteitsontwikkeling en omgaan met je TOS. 

De doelen van PeTOS sluiten aan op de CED- leerlijn sociaal gedrag en seksuele vorming en op het mediawijsheid competentiemodel. 
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Pilot
Dit schooljaar zijn 6 scholen gestart met de 
invoering en uitvoering van PeTOS.
In de pilot:
• kijken we hoe PeTOS werkt in de praktijk
• beantwoorden we jullie vragen 
• inventariseren we wat jullie nodig hebben
 
  

Effectonderzoek
Dit schooljaar doet Eva Geneste onderzoek naar PeTOS

Welke invloed heeft PeTOS op het zelfbeeld van leerlingen met TOS? 
• Hoe zien leerlingen met TOS zichzelf?

• Hoe denken ze dat leerkrachten en klasgenoten hen zien?

Op twee meetmomenten - aan het begin en aan het eind van schooljaar - interviewt
Eva  12 leerlingen met de methode Een taal erbij. De kinderen gebruiken 

poppetjes en blokjes om hun gedachten te visualiseren.
Halverwege het schooljaar observeert Eva en PeTOS-les in de klassen van de kinderen 

die meedoen aan het onderzoek.  

  Eerste bevindingen

 Dit schooljaar halen we ervaringen op bij de
pilot-scholen. De eerste ervaringen:

• Leuke lessen!
• Ik ben heel enthousiast!
• Mooie gesprekken in de klas!
• Voorbereidingstijd is punt van aandacht.
• Lessen sluiten goed aan bij de groep.
• Het is puzzelen met combinatiegroepen.

PeTOS online

De leerling:
‘Juf vindt mij een beetje kijkerig...’

2 scholen,  6 leerlingen per school, 2 leerlingen per bouw
visuele interviews

De onderzoeker:
‘De kinderen bouwden prachtige platen.
Met veel mooie, ontroerende en 
inzichtelijke opmerkingen erbij.’ 

Stel je vragen en denk mee! 

https://petos.kentalis.nl


Vraag & antwoord
Vanuit de scholen zijn verschillende vragen gesteld over PeTOS. Deze vragen kunnen we gedurende de pilot steeds beter beantwoorden. 
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