
 
 

 
 
Ondersteuningsvoorziening Interne Rebound (zorgklas) 
 
De interne rebound zijn kortdurende interventies/trainingen voor leerlingen met vergelijkbare 
problematiek. Deze worden gegeven in groepen van 6 leerlingen. Doel is om factoren die het 
leerproces van de leerling belemmeren te minimaliseren. 
 
 
1. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? 
De leerlingen op de Praktijkschool volgen een regulier onderwijsprogramma met dagbesteding, 
(beschermde) arbeid  of MBO niveau 1 als uitstroomprofiel. 
 
2. Voor leerlingen met welke kenmerken? 
 
 
Training:  In je schulp, uit je schulp (omgaan met angst) 
 
Doelgroep: 
Leerlingen die angstig gedrag laten zien, met als uitingsvormingen, bijvoorbeeld zich misdragen, 
aandacht opeisen, somberheid, in zichzelf gekeerd, uitstelgedrag, vermijdingsgedrag, black outs, 
extreem slordig, perfectionistisch, langzaam of onrealistisch. 
 
Indicatie: 
-  De leerling laat probleemgedrag zien (dat deels voorkomt) uit het onvermogen tot zelfstandig en     
   adequaat omgaan met eisen en angsten. 
-  De leerling heeft aan angst gerelateerde sociale problemen, werkhouding problemen, motorische 
   problemen of cognitieve problemen (negatief zelfbeeld). 
-  De leerling heeft enig reflectief vermogen. 
-  De leerling heeft enige motivatie om te werken aan het omgaan met zijn/haar angst(en). 
-  De leerling is leerbaar in het omgaan met zijn angst. 
 
Contra indicatie: 
-  Leerling met ADHD en/of pervasieve ontwikkelingsstoornis kan gelden als contra indicatie. 
-  Leerling met gediagnosticeerde angststoornis. 
-  Leerling die gebaat is bij therapie. 
 
 
Training:  Omgaan met boosheid 
 
Doelgroep: 
Leerlingen die moeite hebben om zich te beheersen. Dit kan zich uiten in opstandig, boos of agressief 
gedrag (verbaal en/of fysiek). 
 
Indicatie: 
-  De leerling laat agressief (verbaal en/of fysiek) en opstandig gedrag zien. 
-  De leerling laat probleemgedrag zien (dat deels voortkomt) uit het onvermogen tot zelfstandig en 
   adequaat hanteren van sociale probleemsituaties. 
-  De leerling heeft moeite met sociale situaties. Zoals ruzie, miscommunicatie of meningsverschil. 
-  De leerling heeft enig reflectief vermogen. 
 



 
 

 
-  De leerling heeft enige motivatie om te werken aan het omgaan met hun boosheid. 
-  De leerling is leerbaar in het omgaan met zijn boosheid. 
 
Contra indicatie: 
-  Leerling met ADHD en/of pervasieve ontwikkelingsstoornis kan gelden als contra indicatie. 
-  Leerling die gebaat is bij therapie. 
-  Leerling die een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving. 
 
 
Training:  Jezelf presenteren 
 
Doelgroep: 
Leerlingen waarbij het inzicht in sociale situaties op het gebied van hun eigen presentatie kunnen 
vergroten. Het inzicht betreft vaardigheden op het gebied van eisen die gesteld worden op school, de 
stageplek en door mogelijk toekomstige werkgevers. 
 
Indicatie: 
-  De leerling die moeite heeft zichzelf uit te drukken. 
-  De leerling die zichzelf ongepast kleedt voor de betreffende situatie. 
-  De leerling heeft weinig zicht op de wijze waarop hij/zij op anderen overkomt.  
-  De leerling heeft baat bij het aanleren van extra sociale vaardigheden. Specifiek op het gebied van  
   contact maken, jezelf voorstellen en jezelf uiten. 
-  De leerling heeft hulp nodig bij het aanleren van aspecten van de persoonlijke verzorging. 
-  De leerling heeft hulp nodig bij het aanleren van sollicitatievaardigheden. 
-  De leerling heeft enig reflectief vermogen. 
-  De leerling heeft enige motivatie om te werken aan zijn/haar presentatie. 
 
Contra indicatie: 
-   
 
 
Training:  Let’s work girls (meidenvenijn) 
 
Doelgroep: 
Leerlingen die een rol hebben in meidenvenijn. 
Binnen de cursus worden de gedragsrollen binnen een meidengroep bekeken, elkaars kwaliteiten en 
valkuilen met als doel meidenvenijn te doorbreken. 
 
Indicatie: 
-  De leerling heeft last van meidenvenijn. 
-  De leerling is onderdeel van meidenvenijn. 
-  De leerling heeft enig reflectief vermogen. 
-  De leerling is gemotiveerd om haar eigen gedragsrol te bekijken en daar waar nodig aan te passen. 
 
Contra indicatie: 
-  Leerling waarbij sprake is van structureel pestgedrag. 
-  Leerling met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. 
 
 
 
 



 
 

 
Training:  Ik heb het voor elkaar (plannen en organiseren) 
 
Doelgroep: 
Leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben om basale vaardigheden op het gebied van 
plannen en organiseren te ontwikkelen. Het betreft de eisen die gesteld worden op het gebied van 
school, de stageplek en door mogelijk toekomstige werkgevers.  
 
Indicatie: 
-  De leerling komt vaak te laat (op school of bij een afspraak). 
-  De leerling heeft moeite met het in orde hebben van zijn/haar spullen. 
-  De leerling is vaak spullen kwijt. 
-  De leerling heeft problemen met het inrichten van zijn/haar tafel of werkplek. 
-  De leerling vergeet vaak dingen. 
-  De leerling heeft moeite met tijdsplanning. 
-  De leerling heeft moeite met werkplanning. 
-  De leerling heeft enig reflectief vermogen. 
-  De leerling is gemotiveerd om zijn/haar organisatorische vaardigheden te vergroten. 
 
Contra indicatie: 
-  Leerling met ADHD en/of pervasieve ontwikkelingsstoornis kan gelden als contra indicatie. 
 
3. Welke competenties / kwaliteiten van personeel worden ingezet? 
De trainer: 
-  is in staat goed samen te werken met zowel mentor, vakdocenten en ouders; 
-  is flexibel inzetbaar, bereid tot het voeren van overleg en afstemming van het proces; 
-  is vaardig in het begeleiden van collega’s; 
-  is in staat rapportage (controleerbaar/effectief/meetbaar) te verzorgen; 
-  is in staat tot het ontwikkelen, optimaliseren en uitvoeren van de training; 
-  is in staat aan te sluiten bij de specifieke doelgroep. 
 
4. Welke specifieke materialen worden ingezet? 
Er wordt lesmateriaal gebruikt dat specifiek voor deze doelgroep is ontwikkeld. 
 
5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? 
De ondersteuningsvoorziening is gehuisvest in een apart lokaal. Dit lokaal is prikkelarm ingericht en 
voorzien van vloerbedekking om auditieve prikkels te minimaliseren. 
Daarnaast heeft het lokaal voldoende ruimte voor een kring en voldoende bewegingsruimte. Voor 
individuele verwerking is er gelegenheid om apart aan een tafel te werken. 
 
6. Wat is de capaciteit van de voorziening? 
Er kunnen maximaal 6 leerlingen voor een periode van 6 weken, gedurende 2 uur per week, 
deelnemen aan een training. Op jaarbasis worden er 12 trainingen aangeboden. Dit betekent 
effectief dat er verspreid over het jaar 72 leerlingen gebruik kunnen maken van de voorziening. 
 
7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van 
het ontwikkelingsperspectief? 
-  Op basis van planmatig handelen.  
-  Aan de hand van rapporten, vaardigheden worden gemeten middels de MELBA competenties. 
-  In de meeste gevallen is de kortdurende ondersteuning afdoende en hoeft er geen aanspraak 
   gemaakt te worden op externe hulp/dienstverlening om de hulpvraag, op dit specifieke gebied, te 



 
 

   beantwoorden.  
 
8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? 
-  Na elke trainingsbijeenkomst middels een individueel logboek van de leerling. 
-  Minimaal 2 keer per jaar middels een oudergesprek bijvoorbeeld a.d.h.v. het rapport en/of  
   handelingsplan. 
-  Tweewekelijks tijdens het IB overleg. 
 
9. Hoeveel personeel / materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? 
0.65 fte personeel, schaal LC.  
 
10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? 
De kosten worden gefinancierd vanuit de middelen voor de  interne rebound (€40.000). Dit wordt 
ingezet voor huisvesting en personeel. Materiële kosten worden betaald uit reguliere gelden.  
 
11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de 
ondersteuningsvoorziening? 
Door periodieke evaluaties worden de trainingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 
Door resultaatmeting: 
- handelingsplan 
- IOP 
- rapport 
 
Scholing van trainers om kwaliteit te borgen en expertise te vergroten. 
 


