
Als een leerling zich (meer) vertrouwd 
voelt in de groep, wordt er gekeken  
wat nodig is om weer tot ontwikkeling  
te komen

‘T STATION

Contact

‘t Station is een initiatief van Samen- 

werkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.  

 

Wanneer u een leerling (in de groep) 

heeft, die mogelijk gebaat zou zijn bij 

een plaatsing op ‘t Station, bespreek 

dit dan tijdens een ondersteuningsteam 

(OT) op de huidige school. Zij zijn op de 

hoogte van de toelatingsprocedure.
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observatie- en adviesgroep  
voor leerlingen met  
hoogbegaafdheid  
en onbegrepen gedrag

‘t Station 
Halderweg 43  |  6721 ZJ Bennekom



‘t Station biedt deze leerlingen 

de veilige omgeving die ze nodig 

hebben om de overstap naar een 

passende onder-wijsplek te maken. 

De leerling zelf en zijn of haar 

behoeften staan daarbij centraal. 

Twee gespecialiseerde leerkrachten 

kijken wie deze ene leerling is en 

wat het nodig heeft om zich weer 

te gaan ontwikkelen. Zij worden 

ondersteund door een ortho- 

pedagoog, een gedragsspecialist en 

een intern begeleider. In maximaal 

één jaar reizen de leerlingen, goed 

begeleid, door naar een passende 

onderwijsplek. Als bagage nemen 

ze handvatten voor ondersteuning 

mee. Evenals een schat aan zelf-

kennis, vertrouwen en helpende 

gedachten. 

Veiligheid en vertrouwen  

staan voorop

Veiligheid en vertrouwen staan voorop 

op ‘t Station. Dit begint met een kleine 

groep, met maximaal acht leerlingen, 

vaste begeleiders en een eigen, veilige 

ruimte. De eerste periode dat een leerling 

op ‘t Station verblijft, staat volledig in het 

teken van het opbouwen van de relatie 

tussen leerkracht en leerling. De leerling 

moet zich veilig voelen bij de ander, 

ervaren dat het mag zijn wie het is en 

gehoord en gezien worden. De leerkracht 

leert de leerling kennen door heel goed 

naar hem of haar te kijken en te luiste-

ren. Ook is er in deze periode wekelijkse 

afstemming met ouders, zij zijn immers 

de beste kindkenner.

Als een leerling zich (meer) vertrouwd 

voelt in de groep, wordt er gekeken wat 

nodig is om weer tot ontwikkeling te 

komen. Het team van ‘t Station brengt 

samen de (onderwijs)ondersteunings- 

behoeften in kaart en gaan op zoek naar 

een passende vervolgplek. We brengen 

zijn of haar (onderwijs) ondersteunings-

behoeften in kaart en gaan op zoek naar 

de oorzaak van onbegrepen gedrag. Pas 

wanneer de behoeften duidelijk zijn, 

kan er echt aan een passende oplossing 

gewerkt worden.

De leerling wordt in deze fase bovendien 

uitgenodigd om eigen ontwikkeldoelen 

te stellen en onderzoeken samen met de 

leerkracht te onderzoeken wat nodig is 

om hem of haar hier met plezier aan te 

laten werken. Juist voor deze leerlingen 

is autonomie een belangrijke voorwaar-

de voor ontwikkeling.   

Leren leren: de leerkuil  

Sommige leerlingen met hoogbegaafd-

heid hebben vaak zo’n angst om te fa-

len, dat ze in paniek kunnen raken wan-

neer ze iets niet begrijpen of kunnen. 

Juist wanneer je iets niet direct begrijpt 

of kunt, zet je echter een ontwikkelings-

stap. Het proces waar je dan doorheen 

gaat, wordt ‘de leerkuil’ genoemd.  

Wij laten leerlingen ervaren hoe de 

leerkuil werkt en leren hen de verschil-

lende fases ervan kennen. Ze leren 

niet-helpende gedachten herkennen en 

ontdekken welke gedachten hen helpen 

Soms is het ingewikkeld om het passende antwoord op de  

behoefte van een leerling aan uitdaging en ondersteuning te  

vinden. Dit kan het geval zijn bij leerlingen waarbij naast hoog-

begaafdheid mogelijk ook andere gedragskenmerken een rol  

spelen. Zo kunnen bijvoorbeeld faalangst, het zich niet begrepen 

voelen, aanpassingsgedrag of gedragsstoornis voor problemen  

zorgen bij leerlingen met hoogbegaafdheid. Voor deze leerlingen 

zijn vaak extra aanpassingen in het onderwijs nodig, om hen  

blijvend en passend te ondersteunen, en het risico op uitvallen  

binnen onderwijs te verminderen.

Juist wanneer je iets niet 
direct begrijpt of kunt, zet  
je een ontwikkelingsstap.  
Het proces waar je dan  
doorheen gaat, wordt  
‘de leerkuil’ genoemd

De eerste periode dat een  
leerling op ‘t Station verblijft,  
staat volledig in het teken  
van het opbouwen van  
de relatie tussen leerkracht  
en leerling

om goed door de leerkuil heen 

te komen en dus een ontwikke-

lingsstap te zetten. De ervaring die 

ze opdoen, maakt dat ze steeds 

gemakkelijker door de paniekzone 

wandelen. Tot de paniek uiteinde-

lijk misschien zelfs verdwijnt om 

plaats te maken voor vertrouwen.

 

Omgaan met jezelf en de ander

Leerlingen leren op ‘t Station bij 

uitstek zichzelf kennen. Ze leren 

wie ze zijn, gaan het eigen gedrag 

begrijpen en ontdekken waarom 

ze reageren zoals ze doen. Ze ont-

dekken wat hun reactie en gedrag 

doet met de mensen om hen heen 

en leren hoe ze op een positieve 

manier op het gedrag van iemand 

anders kunnen reageren.   

Verbinding met leerlingen uit  

andere groepen

‘t Station is ondergebracht in een 

basisschool. Dit biedt de kans om 

de leerlingen gaandeweg ook met 

leerlingen uit andere groepen in 

contact te brengen. Dit contact 

met leerlingen uit andere groepen 

helpt hen om de overstap naar  

een nieuwe school in vertrouwen 

te maken. 

Behoeften in kaart

Een geslaagde overstap naar een 

andere school vergt een heel goed 

beeld van de onderwijs- en onder-

steuningsbehoeften van een leer-

ling. De school moet hier immers 

optimaal op kunnen aansluiten. 

Het team van ‘t Station brengen 

deze behoeften in kaart. 

Daarna kijken zij samen met de 

ouders waar hun zoon of dochter 

het beste op zijn of haar plek is.  

Bij dit gesprek, ook wel een onder- 

steuningsteam (OT) genoemd, is 

tevens de steunpuntcoördinator 

van Samenwerkingsverband Rijn 

& Gelderse Vallei en soms een 

medewerker van het lokaal team 

aanwezig. Hij of zij kent alle scho-

len die onder dit samenwerkings-

verband vallen en kan bij uitstek 

meedenken over een passende on-

derwijsplek. Stap voor stap wordt 

toegewerkt naar de start  

op een nieuwe onderwijsplek.


