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MONITORING REBOUND ZUID-UTRECHT SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
De Rebound van Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht biedt tijdelijk onderwijs met extra ondersteuning 
voor alle leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs die tijdelijk door sociaal-emotionele problematiek 
niet op de huidige school terecht kunnen. 
Zij worden begeleid om nieuwe vaardigheden op te doen en reeds verworven vaardigheden effectiever in te 
zetten. Het doel van de plaatsing is dat elke leerling zich na zijn/haar tijd op de Rebound beter kan handhaven 
in de klas en op de school van herkomst.  
 
De Rebound wil bereiken dat de leerlingen inzicht krijgen in hun eigen handelen en in de gevolgen van hun 
gedrag, zowel voor zichzelf als voor anderen. Belangrijk is dat de leerlingen inzien dat ze verschillende keuzes 
hebben, zelfstandig hun eigen keuze kunnen maken en de verantwoordelijkheid dragen voor de eventuele 
gevolgen van hun keuze. Zij leren hun zelfredzaamheid te vergroten en zijn vanaf de eerste dag 
verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.  
 
De begeleiding en ondersteuning zijn zeer intensief. Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van maximaal 
10 leerlingen. Daarbij dient goed gekeken te worden naar de groepssamenstelling bij eventuele splitsing van 
de groep. 
 
 
Monitor 
In schooljaar 2020-2021 is Rebound Zuid-Utrecht gestart in huidige organisatievorm. In de aanloop naar dit 
schooljaar is het schoolplan en het kwaliteitsbeleid opgesteld samen met betrokkenen vanuit 
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht. Dit is vervolgens goedgekeurd door het bestuur en heeft 
instemming gekregen van de OPR. 
Het afgelopen schooljaar is de beschreven methode in de praktijk gebracht, waarbij er gedurende het 
schooljaar enkele wijzigingen zijn gedaan op basis van ervaringen. Een belangrijk onderdeel van het 
kwaliteitsbeleid is de monitor, waarbij er gekeken wordt naar de opbrengsten van Rebound Zuid-Utrecht op 
verschillende domeinen. Aan de hand van deze monitor kan gekeken worden wat de effecten zijn van de 
inzet van Rebound Zuid-Utrecht op de ontwikkeling van leerlingen en hoe de samenwerking met leerlingen, 
ouders en moederscholen wordt ervaren. De uitkomsten van de huidige monitor kunnen gebruikt worden 
als input voor de toekomstvisie en ontwikkelingen voor Rebound Zuid-Utrecht. 
 
In de huidige monitor worden de volgende domeinen besproken: 
 

1. Aantallen 
2. Gedragsontwikkeling leerling 

Executieve functies & sociaal-emotionele ontwikkeling a.d.h.v. leerdoelen 
3. Didactische ontwikkeling leerling 
4. Vervolgsucces leerling 
5. Kwaliteit personeel Rebound Zuid-Utrecht 
6. Samenwerking tussen Rebound Zuid-Utrecht en scholen 
7. Tevredenheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en aanleverende scholen 

 
In schooljaar 2020-2021 zijn er 29 leerlingen gestart bij Rebound Zuid-Utrecht. De huidige monitor spreekt 
alleen over de leerlingen die voor 1 oktober 2021 hun volledige traject bij de Rebound hebben afgerond. Per 
domein wordt toegelicht over hoeveel leerlingen de monitor gaat. 
 
 
Ontwikkeling Rebound in relatie tot corona 
Schooljaar 2020-2021 was een bijzonder schooljaar t.g.v. coronamaatregelen voor de VO-scholen, waaronder 
een lockdown van 16 december 2020 tot 1 maart 2021. In deze periode is de Rebound 4 dagen per week 
open gebleven om de leerlingen structuur te blijven bieden en te ondersteunen in het maken van hun 
schoolwerk. Het lesrooster is deze dagen aangepast, waarbij enkel nog ‘Zelfstandig werken’ op het lesrooster 
is blijven staan. In deze periode is de werkhouding van leerlingen goed in beeld gekomen, maar de 
begeleiding omtrent de gedragsdoelen is hierdoor stil komen liggen. Leerlingen die vlak voor de lockdown of 
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tijdens de lockdown zijn gestart, hebben hierdoor bijna allemaal een verlengde periode op Rebound Zuid-
Utrecht gehad. Vanaf 1 maart is de Rebound weer 5 dagen per week open gegaan; het lesrooster is weer 
aangevuld met de vakken Burgerschap, Sociale Vaardigheidstraining, Workshops en LO. De leerlingen konden 
vanaf deze periode weer intensief aan de slag met hun leerdoelen omtrent gedrag, waarbij zij ook de 
begeleiding kregen in de kwaliteit die de Rebound wil bieden. 
 
Ten gevolge van corona heeft de Rebound in schooljaar 2020-2021 ook vier leerlingen tot aan hun 
eindexamen begeleidt. Deze leerlingen zijn tussen september 2020 en december 2020 gestart op de Rebound 
en hebben daardoor een langer traject op de Rebound gehad.  
 
Deze uitzonderingen hebben invloed op de totaalcijfers. 
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Domein 1: Aantallen 
 
Rebound Zuid-Utrecht ontvangt leerlingen van alle reguliere VO-scholen vanuit samenwerkingsverband Zuid-
Utrecht. In totaal zijn er in schooljaar 2020-2021 zijn er 29 leerlingen gestart bij Rebound Zuid-Utrecht.  
In onderstaande tabellen is te zien van welke scholen de leerlingen kwamen, op welk niveau de leerlingen 
onderwijs volgden en in welk leerjaar zij zaten ten tijde van de start bij de Rebound. 
 
Eén leerling komt van buiten Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (Wellant College Boskoop). In overleg 
met beide samenwerkingsverbanden (Zuid-Utrecht en Pasvorm), betrokken leerplicht en hulpverlening is 
besloten de leerling te plaatsen bij de Rebound. De leerling woont wel in een gemeente behorend bij het 
samenwerkingsverband. 
 
 

 
 
Tabel 1: Aantal leerlingen per school. 
 
 

 
Tabel 2: Aantal leerlingen per niveau. 
NB: Eén leerling ontbreekt in dit overzicht. Zij is zonder niveau binnengekomen vanuit het buitenland en 
haar niveau is op de Rebound bepaald. 
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Tabel 3: Aantal leerlingen per leerjaar. 
 
 
Een volledig traject bij de Rebound, beginnend bij de eerste lesdag en eindigend bij volledige terugkeer op 
moederschool of volledige overstap bij andersoortig onderwijs, heeft in schooljaar 2020-2021 gemiddeld 17 
weken geduurd. Het traject wat het kortst heeft geduurd ging om een traject van 3 schoolweken, het traject 
wat het langst heeft geduurd ging om een traject van 30 schoolweken. Dit gaat in beide gevallen om 
uitzonderingssituaties. 
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Domein 2: Gedragsontwikkeling leerling  

 
Het kwaliteitsitem gedragsontwikkeling is gemeten aan de hand van twee componenten: de ontwikkeling 
van executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van leerdoelen. Hieronder zijn deze 
twee componenten uitgesplitst. 
 
Executieve functies 
 
Hoe is dit gemeten? 
 
Rebound Zuid-Utrecht heeft de executieve functies gemeten met de tool Executieve Functies, ontwikkeld 
door een werkgroep van samenwerkingsverband Zuid-Utrecht. In deze tool staan negen executieve functies 
die een leerling wordt geacht te beheersen. Per executieve functie is per leerjaar beschreven wat de leerling 
wordt geacht te beheersen aan de hand van verschillende doelen. Hierdoor kan er per leerling bijgehouden 
worden welk percentage van de executieve functie hij/zij beheerst. 
 
De tool Executieve Functies is ingevuld 2 weken na de start, 8 weken na de start en bij vertrek van de leerling. 
De tool is ingevuld door de mentor van de leerling en daarna besproken tijdens het wekelijks overleg. 
Naarmate het schooljaar vorderde en duidelijk werd dat mentoren de tool op dezelfde manier invulden en 
er veel eensgezindheid was over het invullen van de tool (hoe wordt de leerling beoordeeld), heeft de mentor 
de tool ingevuld zonder dit te bespreken tijdens het wekelijks overleg.  
 
Van de 29 leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn gestart, zijn er negen nog niet afgerond. Twee leerlingen 
zijn niet meegenomen omdat zij een aangepast, verkort traject hebben gehad waardoor hun executieve 
functies niet zijn bijgehouden. Rebound Zuid-Utrecht is in schooljaar 2020-2021 gestart in de huidige vorm. 
De eerste weken is alle aandacht en energie naar het opzetten en op de juiste manier begeleiden van de 
leerlingen gegaan. Om deze reden is het bijhouden van de monitor voor de executieve functies gestart na de 
herfstvakantie. Hierdoor zijn de leerlingen het schooljaar op de Rebound gestart zijn niet meegenomen in 
deze meting. Het eerste meetmoment, in week 2, was immers al voorbij toen de tool bijgehouden ging 
worden. Hierdoor zijn acht leerlingen niet meegenomen in huidige resultaten. Alleen de leerlingen die het 
traject voor 1 oktober 2021 volledig hebben afgerond zijn meegenomen in huidige resultaten, waardoor het 
in totaal gaat over tien leerlingen.  
 
Verdeling naar leerjaar: 
Leerjaar 1    2 leerlingen 
Leerjaar 2    4 leerlingen 
Leerjaar 3    1 leerling 
Leerjaar 4    3 leerlingen 
 
Verdeling naar advies Rebound: 
Terugkeer regulier onderwijs  4 leerlingen 
Vervolg onderwijs (MBO)  3 leerlingen 
VSO     3 leerlingen 
 
Aanpassing t.o.v. het kwaliteitsbeleid 
In de opzet is beschreven dat de laatste meting met 12 weken ingevuld wordt. Er is in de praktijk echter 
gekozen om de laatste meting in te vullen op het moment dat de leerling vertrekt van de Rebound. Hier is 
voor gekozen omdat de meeste leerlingen niet exact met 12 weken zijn vertrokken. Het idee achter het 
laatste meetmoment is dat er zicht is op de executieve functies van de leerling wanneer hij/zij de terugkeer 
maakt naar de moederschool of de overstap naar ander onderwijs. 
 
Wat is het streven? 
 
Bij de ontwikkeling van de executieve functies gaat het om een vooruitgang in percentages (bijvoorbeeld 
percentage beheersing EF week 12 minus percentage beheersing EF week 2). Op dit moment is hier nog geen 
goede indicator aan te koppelen, die de kwaliteit bepaalt. In het eerste jaar zal daarom het percentage 
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vooruitgang worden gemonitord. Daarna kunnen op basis van verbetermogelijkheden binnen de kaders van 
de rebound realistische streefdoelen worden gesteld. 
 
 
Wat is het resultaat? 
 
Voor de monitor is gekeken naar de gemiddelde ontwikkeling per executieve functie. In de praktijk betekent 
dit dat er gekeken is naar het gemiddelde percentage beheersing van de executieve functie van de 10 
leerlingen tezamen.  
 
Hieronder is in grafiekvorm weergegeven hoe de executieve functie zich heeft ontwikkeld. 
 

 
Tabel 4 : Gemiddelde ontwikkeling responsinhibitie. 
 
 

 
Tabel 5 : Gemiddelde ontwikkeling werkgeheugen. 
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Tabel 6: Gemiddelde ontwikkeling flexibiliteit. 
 
 

 
Tabel 7: Gemiddelde ontwikkeling volgehouden aandacht/doelgericht doorzettingsvermogen. 
 
 

 
Tabel 8: Gemiddelde ontwikkeling taakinitiatie. 
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Tabel 9: Gemiddelde ontwikkeling planning. 
 
 

 
Tabel 10: Gemiddelde ontwikkeling organisatie. 
 
 

 
Tabel 11: Gemiddelde ontwikkeling metacognitie. 
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Conclusie en advies 
 
Op basis van de huidige resultaten lijken alle acht de opgestelde executieve functies goed te begeleiden door 
Rebound Zuid-Utrecht. Er lijkt geen executieve functie onvoldoende te begeleiden door de huidige inzet van 
Rebound Zuid-Utrecht.  
 
Bij het interpreteren van deze resultaten is wel enige voorzichtigheid geboden, daar het gaat om een kleine 
groep leerlingen.  
 
De mate waarin leerlingen in staat zijn hun executieve functies te beheersen, lijkt mede afhankelijk van de 
omgeving. Dat de leerlingen bij de Rebound (kleine, gestructureerde setting met veel ruimte voor individuele 
begeleiding) in staat zijn om deze ontwikkeling door te maken, is zeer positief. Dit biedt echter geen garantie 
dat zij dit ook kunnen laten zien binnen de setting van hun reguliere VO school. Het is gewenst om te kijken 
hoe ervoor gezorgd kan worden dat de leerlingen deze ontwikkeling vast kunnen houden wanneer zij 
Rebound Zuid-Utrecht verlaten. 
 
Opmerking:  
De tool Executieve Functies is afgelopen schooljaar gebruikt om de ontwikkeling hiervan inzichtelijk te krijgen 
en te kunnen meten. Het invullen van deze tool kost de mentor veel tijd, maar biedt geen ondersteuning of 
begeleiding voor de beheersing van de executieve functies voor de leerlingen zelf. Met andere woorden: 
indien er sprake is van vooruitgang op de executieve functie, is dit gemeten aan de hand van de tool, maar 
niet te verklaren door de inzet van de tool.  
Rebound Zuid-Utrecht is aan het zoeken naar een manier waarop de huidige tool gebruikt kan worden om 
de leerling te ondersteunen in de ontwikkeling hiervan, bv. door dit als onderlegger te koppelen aan 
leerdoelen. Op die manier krijgen leerlingen inzichtelijk wat er van hen verwacht wordt in een specifiek 
leerjaar en in hoeverre zij dit beheersen. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van leerdoelen 
 
Hoe is dit gemeten? 
 
Rebound Zuid-Utrecht heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling gemeten aan de hand van zes 
gestandaardiseerde leerdoelen, te weten: 
 

1. Ik kan effectief samenwerken met andere leerlingen. 
2. Ik volg de instructies van de docent op. 
3. Ik kan adequaat omgaan met de behoeften en gevoelens van anderen. 
4. Ik kan reflecteren op mijn eigen gevoelens en hier adequaat mee omgaan. 
5. Ik ben in staat om terug te kijken op mijn handelen en daarvan te leren. 
6. Ik herken mijn eigen sterke en zwakke punten in mijn gedrag en pas mijn handelen daar op aan. 

 
Elke leerling heeft gewerkt aan twee of drie van de gestandaardiseerde leerdoelen. Tijdens de intake is samen 
met de betrokkenen globaal besproken aan welke leerdoelen gewerkt dient te worden, waarbij ook de 
mening van de leerling zelf een belangrijke plek heeft ingenomen. De leerdoelen zijn in een eerste 
mentorgesprek uiteindelijk persoonlijk gemaakt en definitief beschreven. In de praktijk betekent dit dat 
leerlingen met persoonlijke leerdoelen hebben gewerkt, die voor de meting bij één van de 
gestandaardiseerde leerdoelen behoren. Zo is bijvoorbeeld als persoonlijk leerdoel gesteld: ‘Ik doe wat mij 
gevraagd wordt zonder weerwoord’, behorend bij gestandaardiseerd leerdoel: ‘Ik volg de instructies van de 
docent op’. 
Indien een persoonlijk leerdoel niet passend was bij één van de gestandaardiseerde leerdoelen, is dit niet 
meegenomen in huidige monitoring. 
 
De leerdoelen zijn elke schooldag klassikaal geëvalueerd door de docent. Dit gebeurt door samen met de 
leerling het leerdoel een score te geven op een 4-puntsschaal (1= onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= 
goed). 
Voor de monitor is voor elk leerdoel gekeken worden naar het gemiddelde cijfer per leerdoel op 2 weken na 
de start, 8 weken na de start en bij vertrek. Voor het gemiddelde cijfer is gekeken naar een periode van 2 
weken: voor de eerste meting betreft dit week 1 en week 2, voor het tweede meetpunt betreft dit week 7 en 
week 8 en voor het laatste meetpunt betreft dit de laatste twee weken voor vertrek.  
 
Van de 29 leerlingen die in schooljaar 2020-2021 op Rebound Zuid-Utrecht zijn gestart, zijn twee leerlingen 
niet meegenomen in de monitor vanwege een aangepast, verkort traject. Vier andere leerlingen waren voor 
2020-2021 gestart (meegekomen vanuit vorige locatie) en zijn hierdoor ook niet meegenomen in de monitor. 
Alleen de leerlingen die het traject voor 1 oktober 2021 volledig hebben afgerond zijn meegenomen in 
huidige resultaten, waardoor het in totaal gaat over 14 leerlingen. 
 
Verdeling naar leerjaar: 
Leerjaar 1    2 leerlingen 
Leerjaar 2    6 leerlingen 
Leerjaar 3    2 leerlingen 
Leerjaar 4    4 leerlingen 
 
Verdeling naar advies Rebound: 
Terugkeer regulier onderwijs  7 leerlingen 
Vervolg onderwijs (MBO)  4 leerlingen 
VSO     3 leerlingen 
 
 
Wat is het streven? 
 
De streefnorm voor schooljaar 2020-2021 is een ontwikkelingsgemiddelde van 2,7 voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
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Wat is het resultaat? 
 
Voor de monitor is gekeken naar de gemiddelde ontwikkeling per gestandaardiseerd leerdoel. In de praktijk 
betekent dit dat er gekeken is naar het gemiddelde cijfer (1 – 4) van de leerlingen die dit leerdoel hadden 
tezamen.  
Hieronder is in grafiekvorm weergegeven hoe het leerdoel zich heeft ontwikkeld. Tevens staat er vermeld 
hoeveel leerlingen dit leerdoel hadden. 
 
Leerdoel: Ik kan effectief samenwerken met andere leerlingen. 
Dit leerdoel is bij geen enkele leerling opgesteld.  
 
 

 
Tabel 12: Leerdoel: Ik volg de instructies van de docent op. (8 leerlingen) 
 
 

 
Tabel 13: Leerdoel: Ik kan adequaat omgaan met de behoeften en gevoelens van anderen. (3 leerlingen) 
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Tabel 14: Leerdoel: Ik kan reflecteren op mijn eigen gevoelens en hier adequaat mee omgaan. (7 leerlingen) 
 
 

 
Tabel 15: Leerdoel: Ik ben in staat om terug te kijken op mijn handelen en daarvan te leren. (4 leerlingen) 
 

 
Tabel 16: Leerdoel: Ik herken mijn eigen sterke en zwakke punten in mijn gedrag en pas mijn handelen daar 
op aan. (11 leerlingen) 
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Conclusie en advies 
 
Gekeken naar de streefnorm van 2,7 kan geconcludeerd worden dat de leerlingen op alle gestandaardiseerde 
leerdoelen voldoende begeleid kunnen worden door Rebound Zuid-Utrecht (score bij vertrek is altijd > 2,7).  
 
Opvallend: 

1. Alle vijf de leerdoelen hebben gemiddeld een zeer hoge startwaarde. Dit betekent dat de leerlingen 
in de eerste twee schoolweken bij Rebound Zuid-Utrecht gemiddeld genomen minimaal voldoende 
tot goed hebben gescoord. Gebaseerd op de aanmelddossiers zou verwacht worden dat dit lager is. 

2. Van de vijf leerdoelen die in deze monitor in een tabel zijn weergegeven, laten er slechts twee 
leerdoelen een (minimale) vooruitgang zien. Drie leerdoelen laten zelfs een (minimale) achteruitgang 
zien. Zowel de vooruitgang als achteruitgang is bijna verwaarloosbaar. 

 
Verklaringen voor huidige resultaten: 

1. De leerdoelen geven geen representatief beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. Dit kan komen 
doordat leerlingen gedurende een dag uiteenlopend gedrag laten zien van heel goed tot 
onvoldoende, wat soms niet in een doel terugkomt. Daarnaast wordt het doel over het gemiddelde 
van de dag beoordeeld, waardoor een leerling die goed hersteld alsnog voldoende beoordeeld kan 
worden. Bij een reguliere school zou deze leerling dan al uit de les verwijderd zijn.  
Vooral in vergelijking met de vooruitgang zichtbaar bij executieve functies is er een groot verschil in 
meetbare ontwikkeling. Dit kan verklaard worden doordat de tool executieve functies een zeer breed 
spectrum van concreet meetbaar gedrag van de leerling in beeld brengt en goed aangeeft welk 
specifiek gedrag de leerling nog moet leren.  
Voor de leerlingen zijn de leerdoelen goede handvatten en een ondersteuning bij het afsluiten van 
de lesdag, dus voor hen zou het wenselijk zijn om de leerdoelen te behouden. Wel zal er gekeken 
worden hoe de leerdoelen gekoppeld kunnen worden aan de tool van executieve functies om de 
leerdoelen ook beter meetbaar te maken. 
→ tip om ook de schaal ‘Emotieregulatie’ te gaan invullen bij de tool executieve functies. 

2. Docenten hebben leerlingen in het begin overwegend positief beoordeeld om hen een positieve start 
te laten hebben. Hierdoor zijn leerlingen ten onrechte soms beter beoordeeld dan dat zij zich hebben 
gedragen of hebben zij het voordeel van de twijfel gekregen (een voldoende i.p.v. matig). 
Dit is tijdens een studiedag aan het eind van het schooljaar ook besproken met de docenten, waarna 
is afgesproken hier eerlijker in te gaan oordelen. 

3. Leerlingen zijn de eerste twee weken goed in staat om te doen wat er van ze wordt verwacht / kijken 
de kat uit de boom. Na twee weken wordt het gedrag pas zichtbaar. 

4. De setting van de Rebound maakt dat leerlingen goed in staat zijn om hier te doen wat er van wordt 
verwacht. 

 
Het is wenselijk om de leerdoelen meetbaar te maken vanaf de start. Dit zou inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden door de moederschool de leerdoelen te laten invullen bij vertrek van de leerling (in hoeverre 
beheerste de leerling dit leerdoel toen het naar de Rebound ging). Zo komt er beeld van hoe de leerling bij 
de Rebound is gestart (als nulmeting). 
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Domein 3: Didactische ontwikkeling leerling  
 
Hoe is dit gemeten? 
 
Per leerling is bij de intake een overzicht gemaakt van het schoolwerk. Hierbij is per vak gekeken of de leerling 
achterloopt, bij is of voorloopt t.a.v. zijn/haar klas. Dit is in totaal uitgedrukt in een percentage, bijv.: wanneer 
een leerling bij vier van de acht vakken achterloopt, heeft de leerling een achterstand van 50%. 
Na vertrek van Rebound Zuid-Utrecht is opnieuw gekeken hoeveel procent de leerling voor – of achterloopt 
t.a.v. zijn/haar klas. Dit is opnieuw in procenten uitgedrukt. Op deze manier is inzichtelijk gekregen of de 
leerling extra achterstanden heeft opgelopen ten tijde van de plaatsing bij de Rebound. 
 
Na één schooljaar is een totaaloverzicht en per niveau (VMBO B/K, VMBO TL, HAVO, VWO) het gemiddelde 
van deze percentages bij het beginpunt afgezet tegen het gemiddelde van de percentages bij vertrek van 
Rebound Zuid-Utrecht. Op deze manier is per niveau zichtbaar hoe een leerling zich gemiddeld ontwikkelt op 
didactisch gebied ten tijde van een plaatsing bij de Rebound. 
 
Van de 29 leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn gestart, zijn negen trajecten nog niet afgerond. Twee 
leerlingen zijn niet meegenomen omdat zij een aangepast, verkort traject hebben gehad. Alleen de leerlingen 
die het traject voor 1 oktober 2021 volledig hebben afgerond zijn meegenomen in huidige resultaten, 
waardoor het in totaal gaat over 18 leerlingen.  
 
Verdeling naar leerjaar: 
Leerjaar 1    2 leerlingen 
Leerjaar 2    8 leerlingen 
Leerjaar 3    4 leerlingen 
Leerjaar 4    4 leerlingen 
 
Verdeling naar niveau: 
VMBO-B    7 leerlingen 
VMBO-K    8 leerlingen 
VMBO-TL    3 leerlingen 
HAVO     Geen afgeronde trajecten 
VWO     Geen leerlingen  
 
 
Wat is het streven? 
 
De streefnorm voor schooljaar 2020-2021 is dat de leerling niet verder achterloopt ten opzichte van de 
situatie van de start van het traject. Voor het schooljaar 2021-2022 is het doel om de eventuele didactische 
achterstand van de leerling te verkleinen. De mate van groei van de leerling op didactisch terrein is een 
belangrijke kwaliteitsindicator. De norm die we hierbij in dat schooljaar stellen, zal werkende wijs in het 
komend schooljaar worden vastgesteld. 
 
 
Wat is het resultaat? 
 

 Gemiddelde percentage 
achterstand begin Rebound 
 

Gemiddelde percentage 
achterstand vertrek Rebound 
 

Totaal 18% 11% 

VMBO B (7 leerlingen) 14% 11% 

VMBO K (8 leerlingen) 29% 8% 

VMBO TL (3 leerlingen) 0% 14% 

HAVO Geen afgeronde trajecten  

VWO Geen leerlingen  
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Conclusie en advies 

 

Gemiddeld genomen zijn leerlingen ten tijde van hun plaatsing bij Rebound Zuid-Utrecht goed in staat om 

een eventuele achterstand niet verder op te laten lopen, sterker nog, de achterstand wordt gemiddeld gezien 

zelfs verminderd. Wanneer dit wordt opgesplitst naar niveau, hebben de leerlingen op VMBO-B en VMBO-K 

hun achterstand ingehaald en hebben de leerlingen op VMBO-TL achterstand opgelopen.  

Voor het oplopen van deze achterstand is een kanttekening van belang: er is bij deze leerlingen wél gewerkt 

volgens de planners, indien deze waren aangeleverd. Helaas bleek bij terugkeer naar de moederschool dat 

deze planners niet overeen zijn gekomen met het schoolwerk van de moederschool, waardoor leerlingen 

alsnog schoolwerk moesten inhalen.  

 

Het inhalen van schoolwerk bij terugkeer naar de moederschool is voor zowel de leerling als de school 

onwenselijk. De ervaring heeft geleerd dat het aanleveren van juiste planners uitermate belangrijk is om goed 

aan te sluiten bij terugkeer. Sinds oktober 2020 heeft de Rebound dan ook een eigen format ontwikkeld 

waarin de planners aangeleverd moeten worden; vakdocenten mogen dus geen gebruik meer maken van 

eigen planners. Het werken in het format van de Rebound zorgt ervoor dat de planners compleet zijn en de 

leerlingen op de Rebound goed in staat zijn hun schoolwerk te maken zoals dit van hen wordt verwacht. 
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Domein 4: Vervolgsucces leerling  
 
Hoe is dit gemeten? 
 
Het kwaliteitsitem vervolgsucces leerling omvat twee onderdelen: 

1. het eerste deel betreft de uitstoom van de leerling na beëindiging van het traject op de Rebound. 
2. het tweede deel betreft de follow-up drie maanden na beëindiging van het traject op de Rebound. 

 
De mogelijkheden voor uitstroom betreffen de volgende:  
- Moederschool (terugkeer)  
- Ander regulier onderwijs  
- VSO 
- OPDC Utrecht  
- Anders, nl:  
 
Doel van de follow-up is nagaan of de leerling goed is aangekomen op de plek waarnaar hij/zij is 
uitgestroomd, of de leerling nog onderwijs volgt binnen dezelfde setting en of de leerling nog op hetzelfde 
niveau onderwijs volgt als bij uitstroom. 
 
De uitstroom en follow-up gegevens die door de administratief medewerker per leerling worden opgevraagd 
zullen na afloop van een schooljaar voor het betreffende schooljaar worden verwerkt. Deze verwerking 
resulteert in een overzicht van de uitstroom gespecificeerd naar uitstroombestemming en een overzicht van 
de stand van zaken betreffende de uitstroom drie maanden na afronding van het traject op de Rebound.  
 
 
Wat is het streven? 
 
De streefnorm voor schooljaar 2020-2021 is een terugkeerpercentage naar de school van herkomst van 65 
procent. Wanneer het streefpercentage van 65 procent in schooljaar 2020-2021 wordt gehaald, zal in 
schooljaar 2021-2022 worden gestreefd naar een terugkeerpercentage naar de school van herkomst van 70 
procent. 
 
 
Wat is het resultaat? 
 
Van de 29 leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn gestart, zijn negen trajecten nog niet afgerond. Twee 
leerlingen zijn niet meegenomen omdat zij een aangepast, verkort traject hebben gehad. Alleen de leerlingen 
die het traject voor 1 oktober 2021 volledig hebben afgerond zijn meegenomen in huidige resultaten, 
waardoor het in totaal gaat over 18 leerlingen.  
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Tabel 17: Aantal leerlingen per uitstroomplek. 
Conclusie en advies 
 
In totaal is 50% van de leerlingen teruggekeerd naar de school van herkomst. Als er echter gekeken wordt 
naar het percentage leerlingen dat is teruggekeerd naar alle vormen van regulier onderwijs (moederschool, 
ander regulier onderwijs en MBO), gaat het over 83%. 
 
In totaal zijn drie leerlingen uitgestroomd naar VSO. Van deze drie leerlingen was bij één leerling VSO al 
besproken met ouders en leerling op de moederschool en is de Rebound ingezet om uit te zoeken welke plek 
het best passend zou zijn (in plaats van wat de leerling moet leren om terug te keren naar regulier onderwijs). 
De andere twee leerlingen hebben beide een verlengd traject op de Rebound gehad. Dit had o.a. te maken 
met de lockdown, waardoor er in de eerste acht weken onvoldoende zicht is geweest op de leerbaarheid van 
de leerling en de Rebound onvoldoende heeft kunnen bieden om hierin te begeleiden. 
 
Leerlingen met uitstroomadvies VSO moeten zo snel mogelijk worden verwezen wanneer dit advies helder 
is. De ervaring heeft geleerd dat het goed begeleiden van dit soort leerlingen en de kwaliteit blijven bieden 
voor andere leerlingen een uitdaging is. 
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Domein 5: Kwaliteit personeel Rebound  

 

Het team van Rebound Zuid-Utrecht bestond in schooljaar 2020-2021 uit vier docenten (waarvan drie ook 

mentor waren), administratieve ondersteuning en een orthopedagoog/coördinator. Daarnaast is er gebruik 

gemaakt van een docent LO gedetacheerd vanuit het Cals College IJsselstein. De workshop die elke woensdag 

plaats heeft gevonden, werd verzorgd door externe gastdocenten en was altijd in aanwezigheid van één van 

de vaste docenten van het team van de Rebound. 

 

De mentoren hebben alle drie een lesbevoegdheid en ervaring in het werken met leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag. De mentoren hebben in het verleden binnen het voortgezet speciaal onderwijs 

gewerkt of op een bovenschoolse tussenvoorziening. Daarnaast hebben zij verschillende expertises, zoals 

dyslexie, erkend SoVa trainer in de Goldstein methode en individueel jongerenbegeleider (coaching i.c.m. 

sport). 

De vierde docent werkte één dag per week op de Rebound en is opgeleid als orthopedagoog. Zij werkte op 

andere dagen op een reguliere VO-school in Zeist waar zij leerlingen individueel begeleidde op gebied van 

schoolwerk, werkhouding en gedrag.  

De orthopedagoog/coördinator is naast deze werkzaamheden ook opgeleid tot erkend SoVa trainer in de 

Goldstein methode en heeft mede de sociale vaardigheidstrainingen op de Rebound gegeven. 

 

In schooljaar 2020-2021 hebben twee mentoren een cursus gedaan ter bevordering van deskundigheid. Eén 

cursus is de opleiding tot erkend SoVa trainer in de Goldstein methode en de andere cursus is Snel leren  = 

Leuk leren (studievaardigheden). Na afronding van deze cursussen is de opgedane kennis meteen ingezet 

binnen de Rebound door o.a. de cursus Snel leren = Leuk leren aan te bieden aan de leerlingen die hiervoor 

in aanmerking kwamen. 

 

Het team van Rebound Zuid-Utrecht heeft elke dinsdagmiddag teamoverleg. Hier werd de ontwikkeling van 

alle leerlingen tweewekelijks besproken, evenals de komst van nieuwe leerlingen. Aanpassingen in trajecten, 

aanpak richting leerlingen en verantwoordelijkheden zijn hier verdeeld en geëvalueerd. Daarnaast zijn hier 

punten van aandacht verzameld die op studiedagen uitgebreider terug zijn gekomen.  

Rebound Zuid-Utrecht heeft vijf studiedagen gehad. 

 

Tot slot zijn er, op verzoek van het personeel van Rebound Zuid-Utrecht, in juli 2021 

functioneringsgesprekken geweest met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Deze 

gesprekken zijn gevoerd met de twee mentoren die in het nieuwe schooljaar 2021-2022 hun werk 

voortzetten op Rebound Zuid-Utrecht en de orthopedagoog/coördinator. De directeur-bestuurder zegt 

hierover het volgende: 

 

Voor de zomervakantie zijn de twee vaste docenten en de coördinator functioneringsgesprekken gevoerd. 

Deze gesprekken hadden mede tot doel terug te blikken op de eigen ontwikkeling het afgelopen jaar en een 

vooruitblik naar doelen voor de toekomst. Overall is de tevredenheid over het werk erg groot, vooral door: 

- De ervaren prettige samenwerking binnen het team 
- De ruimte om samen het onderwijsprogramma te ontwikkelen 
- Korte lijnen richting de leerlingen 
- De ruimte om zo intensief met leerlingen te kunnen werken 
- De kwaliteit van de collega’s 
- De leuke leerlingen waar ze echt ontwikkeling bij zien 
- De ruimte om jezelf te ontwikkelen en van elkaar te leren 

 
Het team is direct voor een aantal flinke uitdagingen komen staan door de pandemie. Ze hebben hard gewerkt 

om de voorziening open te houden en de leerlingen te bedienen. Ze zijn trots op waar ze nu staan maar hebben 

ook zin om door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de terugkeer verder te begeleiden, verdere scholing en 

teamontwikkeling. 
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Domein 6: Samenwerking tussen Rebound Zuid-Utrecht en scholen  

 
In het SWV zijn diverse overlegstructuren aanwezig. Deze overlegstructuren zullen worden benut ten 
behoeve van de ontwikkeling en doorontwikkeling van Rebound Zuid-Utrecht. De ontwikkelingen rond 
leerlingen op de Rebound zullen hierin een vaste plek krijgen. 

De betrokken scholen zullen jaarlijks bezocht worden in het kader van wederzijds relatieonderhoud. Vanuit 

het SWV zal de directeur-bestuurder deelnemen met een delegatie vanuit Rebound Zuid-Utrecht en de PCL, 

vanuit de scholen zal met schooldirectie en- indien gewenst - aangevuld met de BPO-er en de zorgcoördinator 

gesproken worden. In dergelijke overleggen zullen wederzijdse verwachtingen, ontwikkelingen, 

mogelijkheden en onmogelijkheden besproken worden, zodat er vanuit begrip voor elkaars situatie naar een 

steeds meer organische effectieve samenwerking gekomen kan worden. 

 

In de verschillende overlegstructuren is Rebound Zuid-Utrecht in schooljaar 2020-2021 minimaal eenmalig 

besproken. Hieronder staat per overlegstructuur hoe dit is vormgegeven: 

• Bestuursoverleg 

In het bestuursoverleg is er een terugkoppeling gegeven van de voortgang. 

• Directeurenoverleg 

In  het directeurenoverleg is op 22 april een presentatie over de werkwijze van Rebound Zuid-Utrecht 

en een tussentijdse terugkoppeling gegeven door de coördinator van de Rebound. In dit overleg 

waren de reacties positief, zowel over de werkwijze als over ervaringen die directeuren zelf hadden 

met leerlingen geplaats op de Rebound. 

• Zorgcoördinatorenoverleg 

In het zorgcoördinatorenoverleg op 15 april is gevraagd de ervaringen met Rebound Zuid-Utrecht 

met elkaar te delen, waarbij ook om ‘Tops en tips’ is gevraagd. Hieruit is naar voren gekomen dat 

men zeer tevreden is met de Rebound. Er werd o.a. benoemd dat er heldere lijnen en afspraken zijn, 

de locatie rustig en netjes overkomt, de huidige inzet meer effect lijkt te hebben op leerlingen dan 

voorheen en dat de nazorg goed geregeld is. De aanwezigheid van de schoolgids wordt als prettig 

ervaren. 

Het aanleveren van het juiste schoolwerk blijft ook voor de zorgcoördinatoren een uitdaging. Goede 

communicatie is belangrijk en er wordt gezocht naar andere methodes om schoolwerk te delen (zoals 

via Teams). 

• Begeleiders passend onderwijs overleg 

Geen zicht op 

• OPR 

In elk overleg sinds instemming Rebound Zuid-Utrecht zijn de ontwikkelingen aan de orde geweest.  

De schoolbezoeken hebben afgelopen schooljaar i.v.m. corona geen doorgang gevonden. Wel zijn enkele 

betrokkenen op de Rebound geweest om de locatie te bekijken, fysiek kennis te maken met het personeel 

van Rebound Zuid-Utrecht en zich te laten informeren over de werkwijze. 
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Domein 7: Tevredenheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en aanleverende scholen 
 
Hoe is dit gemeten? 
 
De gegevens voor de meting van de tevredenheid zullen worden opgehaald middels een vragenlijst.  
Op basis van de gegevensverzameling die gedurende het schooljaar plaatsvindt, zullen er drie metingen 
worden verricht:  
- Tevredenheid leerlingen  
- Tevredenheid ouder(s)/verzorger(s)  
- Tevredenheid aanleverende scholen.  
 
 
Leerlingen  
Aan het einde van het traject op Rebound Zuid-Utrecht heeft de mentor de leerling gevraagd de 
tevredenheidsvragenlijst in te vullen. De vragenlijst is (anoniem) in te vullen via een online link naar Google 
docs. De vragenlijst voor leerlingen bevat tien vragen, verdeeld in ‘Toeleiding en intake’, ‘Gedurende de 
plaatsing’ en ‘Afronding en nazorg’. Antwoordmogelijkheden zijn: Onvoldoende – Matig -  Voldoende – Goed. 
De leerlingen hebben tot slot de Rebound kunnen beoordelen met een cijfer (1 – 10). 
 
Van de 18 leerlingen die een volledig traject hebben afgerond op de Rebound, hebben 13 leerlingen de 
vragenlijst ingevuld. Dit is een responsiviteit van 72%. 
Gezien de vragenlijst anoniem wordt ingevuld (behalve als de leerling ervoor kiest contactgegevens in te 
vullen), is het voor de Rebound niet te achterhalen welke leerlingen de vragenlijst niet hebben ingevuld. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) 
De mentor van de leerling heeft aan het eind van het traject op Rebound Zuid-Utrecht een mail gestuurd aan 
ouders met hierin de link naar de vragenlijst. De vragenlijst voor ouders bevat 11 vragen, verdeeld in 
‘Toeleiding en intake’, ‘Gedurende de plaatsing’, ‘Afronding en nazorg’. Antwoordmogelijkheden zijn: 
Onvoldoende – Matig -  Voldoende – Goed. De ouder(s)/verzorger(s) hebben tot slot de Rebound kunnen 
beoordelen met een cijfer (1 – 10).  
 
Van de 18 leerlingen die een volledig traject hebben afgerond op de Rebound, hebben 15 
ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst ingevuld. Dit is een responsiviteit van 83%. 
Gezien de vragenlijst anoniem wordt ingevuld (behalve als de ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiest 
contactgegevens in te vullen), is het voor de Rebound niet te achterhalen welke ouder(s)/verzorger(s) de 
vragenlijst niet hebben ingevuld. 
 
Aanleverende scholen  
In september 2021 is een vragenlijst naar de scholen van het samenwerkingsverband gestuurd. De vragenlijst 
is gericht aan de contactpersonen van de leerlingen die op de Rebound zitten of hebben gezeten. Dit betekent 
dat sommige contactpersonen de vragenlijst invult voor meerdere leerlingen door een gemiddelde te nemen. 
De vragenlijst voor de scholen bevat 19 vragen, verdeeld in ‘Plaatsing en intake’, ‘Gedurende de plaatsing’, 
‘Afronding en nazorg’ en ‘Algemeen’, waarbij tevredenheid over het advies van de Rebound apart beoordeeld 
wordt (Terugkeer moederschool, ander regulier onderwijs, VSO). Antwoordmogelijkheden zijn: Zeer 
ontevreden – Ontevreden – Tevreden – Zeer tevreden. 
Voor de scholen is er ook ruimte geboden voor algemene opmerkingen. 
 
Van de 10 contactpersonen van 8 scholen, hebben 8 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een responsiviteit 
van 80%. Er is niet door alle scholen gebruik gemaakt van de reboundvoorziening: één school heeft 
gedurende het schooljaar geen leerlingen verwezen en is dus ook niet uitgenodigd voor de 
tevredenheidsvragenlijst. De praktijkschool binnen het samenwerkingsverband  heeft een andere doelgroep 
waardoor plaatsing op de reboundvoorziening niet vanzelfsprekend is. Wegens het ontbreken van 
praktijkruimte heeft plaatsing voor deze leerlingen een groter effect op hun schoolloopbaan. Vanuit deze 
school zijn in schooljaar 2020-2021 ook geen leerlingen geplaatst. 
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Van de 3 verrichtte metingen worden de uitkomsten per meting weergegeven en als bijlagen aan de 
kwaliteitsmonitor toegevoegd.  
 
 
Wat is het streven? 
 

In schooljaar 2020-2021 wordt gestreefd naar een tevredenheidscore van 6,5. Deze tevredenheidsscore 

wordt nagestreefd bij de leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en bij de aanleverende 

scholen. Wanneer de tevredenheidsscore van 6,5 in schooljaar 2020-2021 wordt gehaald, zal in schooljaar 

2021-2022 worden gestreefd naar een tevredenheidsscore van 7. 

 

Wat is het resultaat? 
 
Leerlingen 
De leerlingen beoordelen de plaatsing, evaluatie en nazorg van de Rebound voldoende tot goed. De enige 
vraag waar ook onvoldoende en matig is gescoord, is de vraag ‘Toen je naar de Rebound werd verwezen, heb 
je van jouw school informatie ontvangen over ons. Hoe vond je de uitleg over de Rebound vanuit jouw school?’ 
Uit de vragenlijst komt naar voren dat leerlingen de Rebound gemiddeld beoordelen met een 9,1. 
 
Alle uitkomsten staan verwerkt in bijlage 1. 
 
Ouder(s)/Verzorger(s) 
De ouders beoordelen de plaatsing, evaluatie en nazorg van de Rebound voldoende tot goed, met enkele 
uitschieters naar matig en onvoldoende. De vragen waarop welke meerdere malen ‘Onvoldoende’ en ‘Matig’ 
is gescoord, zijn de vragen: ‘Hoe heeft u de toeleiding van de moederschool naar Rebound Zuid-Utrecht 
ervaren?’ en ‘Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van  de moederschool van uw kind ten tijde van de plaatsing 
op Rebound Zuid-Utrecht?’. 
Uit de vragenlijst komt naar voren dat de ouder(s)/verzorger(s) de Rebound gemiddeld beoordelen met een 
8,6. 
 
Alle uitkomsten staan verwerkt in bijlage 2. 
 
Aanleverende scholen 
In deze vragenlijst is niet naar een eindcijfer gevraagd. De overall beoordeling wordt hierna toegelicht.  
De vragenlijst voor scholen m.b.t. het functioneren van de Reboundvoorziening Zuid-Utrecht is opgebouwd 
in vijf delen:  

1. tevredenheid plaatsing en intake 
2. tevredenheid gedurende plaatsing 
3. tevredenheid afronding en nazorg 
4. tevredenheid advies vervolg, met sub-vragen 

a. terugkeer naar eigen school 
b. terugkeer naar ander regulier onderwijs 
c. plaatsing in VSO 

5. Algemeen, met sub-vragen 

a. De effectiviteit van de ingezette ondersteuning en begeleiding van Rebound Zuid-Utrecht in het 

algemeen 

b. De toegevoegde waarde van Rebound Zuid-Utrecht binnen het samenwerkingsverband 

c. Is er behoefte aan meer of vroegtijdig contact met Rebound Zuid-Utrecht om te bekijken of 

Rebound Zuid-Utrecht een passende plek kan bieden en/of dit het juiste moment is om ingezet 

te worden? 

Uit de vragenlijst komt naar voren dat de contactpersonen van de scholen de effectiviteit van de Rebound 
over de ingezette ondersteuning als volgt waarderen (n=7): 
Ontevreden  14,3% 
Tevreden  57,1% 



 

23 

Zeer tevreden  28,6% 
De toegevoegde waarde van Rebound Zuid-Utrecht wordt beoordeeld met (n=7): 
Tevreden  57,1% 
Zeer tevreden  42,9% 
 
Alle uitkomsten staan verwerkt in bijlage 3. 
 
 
Conclusie en advies t.a.v. vragenlijst leerlingen en ouders/ verzorgers 
 
Gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) komt naar voren dat 
zij tevreden zijn over de huidige manier van werken van Rebound Zuid-Utrecht, evenals de effectiviteit van 
de inzet. Wat verder naar voren komt is dat er soms nog onduidelijkheid is over Rebound Zuid-Utrecht 
wanneer een leerling wordt verwezen door de moederschool. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) 
geven hierbij aan dat zij onvoldoende informatie van de moederschool hebben gekregen bij de verwijzing. Er 
zal bekeken moeten worden hoe deze informatie op de juiste manier bij hen aankomt. Zo blijkt tijdens de 
intake op Rebound Zuid-Utrecht regelmatig dat de schoolgids nog niet is meegegeven aan hen. Dit kan al 
helpen ter voorbereiding op de plaatsing.  
Verder blijkt dat ook de betrokkenheid van de moederschool ten tijde van de plaatsing relatief slecht wordt 
beoordeeld. In sommige gevallen is aangegeven dat dit dan is gegaan over onduidelijkheid omtrent 
schoolwerk (planners/toetsen). Het is wenselijk om richting ouder(s)/verzorger(s) goed te blijven 
communiceren over welke betrokkenheid zij mogen verwachten van de moederschool ten tijde van de 
plaatsing op de Rebound en waar zij terecht kunnen wanneer hier vragen over zijn. 
 
 

Conclusie en advies t.a.v. vragenlijst aanleverende scholen 

 

Uit de vragenlijst voor aanleverende scholen komt een positief beeld naar voren. De intake en plaatsing 

(waaronder ingezette ondersteuning, maatwerk voor leerlingen en informatievoorziening) wordt 

gewaardeerd met tevreden tot zeer tevreden. Ook het advies t.a.v. het vervolgtraject wordt positief 

gewaardeerd evenals de daarin gemaakte afspraken en de (geboden) nazorg van Rebound Zuid-Utrecht waar 

het gaat om terugkeer naar eigen school/ terugkeer naar regulier onderwijs/ plaatsing in het VSO. De 

betrokkenheid van Rebound Zuid-Utrecht bij de toeleiding naar een andere reguliere school en naar het VSO 

wordt door een respondent met ontevreden gewaardeerd. Hierover gaat de reboundvoorziening graag in 

gesprek.  

 

Verbeterpunten voor Rebound Zuid-Utrecht liggen op het terrein van ‘nazorg’. Dat gegeven wordt gedeeld 

door de reboundvoorziening en dit onderzoek draagt bij aan verbetering op dat gebied. 

De scores op het thema nazorg zijn positief, echter is in het open veld de volgende suggestie gegeven: 

“onderzoek of de school de mogelijkheden heeft om de inzet die de leerling nodig heeft na terugkeer kan 

borgen. Het gesprek daarover voeren en samen optrekken ten tijde van de terugkeer zou wellicht meer 

ruimte/ tijd in beslag mogen nemen.” Het verbeterpunt zit in de nazorg en het moment van opbouwen tot 

terugkeer op de school.  

Ook wordt gepleit voor meer evaluatiemomenten indien nodig.  

 

Er bestaat behoefte aan meer of vroegtijdig contact met Rebound Zuid-Utrecht om te bekijken of de 

voorziening een passende plek kan bieden en/of dit het juiste moment is om ingezet te worden. Het advies 

is te onderzoeken in welke vorm dit zou kunnen plaatsvinden.  
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Toekomstvisie 
 
Rebound Zuid-Utrecht heeft gedurende schooljaar 2020-2021 enkele werkzaamheden aangepast t.a.v. het 
kwaliteitsbeleid en schoolplan. Hier is voor gekozen omdat men erachter kwam dat dit in de praktijk beter 
werkte. De output van de huidige monitor zal komend schooljaar meegenomen worden ter verbetering van 
de organisatie. 
 
Enkele specifieke aandachtspunten zijn hierbij: 
 

• Aandacht voor een meer preventieve werking van Rebound Zuid-Utrecht. 
Hierbij kan gedacht worden aan vroegtijdig contact met aanleverende scholen, waarbij Rebound 
Zuid-Utrecht in een vroeger stadium kan meedenken, komen observeren in de school en aansluiten 
bij gesprekken met leerling en ouders. 

• Nauwkeurige selectie bij aangemelde leerlingen. 
In samenwerking met de PCL Extra Steun van het samenwerkingsverband, waar leerlingen beschikt 
worden voor een plek op Rebound Zuid-Utrecht, kan aan de hand van de output van huidige monitor 
scherper gekeken worden welke leerlingen gebaat zijn bij een plaatsing.  

• Verstevigen samenwerking scholen in aanleveren schoolwerk. 
Zowel vanuit Rebound Zuid-Utrecht als vanuit aanleverende scholen wordt aangegeven dat het 
aanleveren van het juiste schoolwerk (planners, toetsen en nakijkwerk) een lastige taak blijkt te zijn. 
Dat het voor de leerling uitermate belangrijk is om over het juiste schoolwerk te beschikken, is voor 
alle betrokkenen helder. Desondanks blijkt dat het aanleveren hiervan zeer veel energie en tijd 
vraagt. Moederscholen proberen hierin ook mee te denken, zo is er sinds mei 2021 een pilot met het 
Cals College IJsselstein waarbij Microsoft Teams wordt gebruikt om schoolwerk te delen. 

• Verbeteren meetbaarheid sociaal-emotionele ontwikkeling leerlingen 
Zoals aangegeven in huidige monitor blijkt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van 
persoonlijke leerdoelen weinig meetbare ontwikkeling laat zien. Deze leerdoelen bieden houvast en 
structuur voor de leerlingen zelf, maar zorgen niet voor een meetbare sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Hiervoor wil Rebound Zuid-Utrecht graag een koppeling gaan maken met de tool 
executieve functies, die wel een duidelijk meetbare ontwikkeling laten zien. Aanvullend kan 
overwogen worden gebruik te gaan maken van een gestandaardiseerde vragenlijst (zoals de SCOL). 

• Verbetering terugkeer en nazorg bij leerlingen die terugkeren naar regulier onderwijs (al dan niet de 
moederschool) 
In de praktijk blijkt dat leerlingen die terugkeren naar regulier onderwijs dit vaak lastig vinden. Dit is 
ook terug te zien in de ervaring van de scholen zelf. Het is belangrijk om in samenwerking met de 
aanleverende scholen te kijken naar hoe deze terugkeer zo goed mogelijk vormgegeven kan worden: 
zowel in de voorbereiding van de leerling zelf als de voorbereiding van (de docenten van) de school 
waar de leerling naar terugkeert. Om deze overstap te verbeteren, zal ook gebruik gemaakt worden 
van het netwerk OPDC’s in Nederland. Bij landelijke conferenties van de OPDC’s wordt vaker 
aangegeven dat deze terugkeer moeizaam gaat en dat er gezocht wordt naar de meest succesvolle 
manier.  

 
 


