
Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een 
visuele handicap  

Ganspoel  



Iedere mens is daarbij uniek in zijn keuzes en wensen.  
Daarom moeten we luisteren naar de vragen die mensen met een handicap ons stellen. Wie dicht bij hen staat en hen goed kent, kan  mee die 
vragen en wensen verwoorden.  Ganspoel wil met de beste begeleiding het antwoord bieden dat aansluit bij die vragen.  Deze  individuele vragen 
en wensen vragen om een individuele aanpak.  Deze aanpak schrijven we neer in een handelingsplan voor elk kind,  elke bewoner. 
  

Veel mensen werken mee aan de realisatie van dat plan.  Ze hebben allemaal hun eigen, afzonderlijke kennis en deskundigheid.  We willen  die 
verweven tot één samenhangende aanpak. In Ganspoel noemen we dat geïntegreerd werken.    

Voor kinderen en volwassenen die we thuis begeleiden, is een ‘gewoon’ leven in de ‘gewone’ wereld uiteraard een erg belangrijk  aandachtspunt  
maar  ook  met  de  kinderen  en  volwassenen  die  in  Ganspoel  verblijven,  nemen  we  net  zo  goed  graag  deel  aan  het   dagelijkse leven 
in Huldenberg en omstreken.   

We  hebben  in  Ganspoel  veel  geleerd  over  visuele  beperkingen  en  over  begeleiding  en  onderwijs  voor  mensen  die  blind  of  slechtziend 
zijn of die meervoudige beperkingen hebben.  
Wat  we  geleerd  hebben,  willen  we  graag  delen  met  andere  mensen  die  zorg  dragen  voor  kinderen  en  volwassenen  met  visuele   
beperkingen: ouders en grootouders, leerkrachten, onthaalmoeders, enz.   

Ouders en familieleden zijn enorm belangrijk in Ganspoel. We gaan een dialoog met hen aan. We geven hen een gelijkwaardige plaats  in het 
overleg.  Ze zijn aanwezig bij besprekingen over de evolutie van hun zoon of dochter en overleggen mee over nieuwe plannen  voor hen.  
  
We benaderen ouders met veel respect voor hun verantwoordelijkheid en voor de relatie die ze met hun kind hebben.  Grotere kinderen,  jon-
geren en volwassenen spreken we aan om zelf mee na te denken over hun leven.  Dat begint met mogen kiezen en kunnen beslissen  in alledaagse 
zaken.     

Via de gebruikersraad kunnen ouders ook meewerken aan het beleid van het Centrum.  

Ganspoel is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor haar (semi-)internaat, voor de  dienst 
thuisbegeleiding en voor het tehuis voor volwassenen.   

Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)  beperking.  
Die begeleiding gebeurt thuis, op school of op het Centrum zelf.  

Kwaliteit van leven staat voorop. Mensen met een handicap zijn gewone mensen met gewoon dezelfde gevoelens en behoeften als  iedereen.  
Zij zijn zoals ieder mens op zoek naar ervaringen die kwaliteit, zin en inhoud geven aan het leven.  Ganspoel wil met de beste  ondersteuning 
zo’n kwaliteitsvol leven mogelijk maken.  

We willen in de eerste plaats dat elk kind of volwassene die we begeleiden zich goed voelt. Je goed voelen is belangrijk om je te kunnen ontwik-
kelen.  Kinderen en volwassenen spreken we aan om al hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen, om zichzelf te  ontplooien, om zorg 
en verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en voor anderen.  

Ganspoel is ook erkend als school: kleuter- en lager onderwijs op de campus en begeleiding van kinderen met een visuele beperking  in het ge-
wone onderwijs. Om onze jongeren een aangepast onderwijsaanbod te bieden, organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe middelbaar onderwijs 
op onze campus en in Sint–Lambrechts-Woluwe zelf.   

Ganspoel heeft talrijke samenwerkingsverbanden in de regio (onder meer het Regionaal Overleg Gehandicapten of ROG) en overlegt  regelmatig 
met gelijkaardige voorzieningen in Vlaanderen (Spermalie, Blindenzorg Licht en Liefde, …)  en Nederland. 

Inschrijving en aanvraag 
Elk kind of elke volwassene die een beroep doet op Ganspoel moet een inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) verkregen hebben.  De aanvraag tot opname en de start van de begeleiding zelf verloopt via een vaste procedure.  De  dag van opname 
wordt samen met ouders, familieleden en het begeleidend team voorbereid. 

De persoonlijke bijdrage in de dagprijs is wettelijk vastgelegd door de overheid.  Naast de dagprijs kan er een extra vergoeding  gevraagd  
worden  voor  persoonlijke  verzorging  (vb.  incontinentiemateriaal,  medicatie…),  ontspanning  en  vrijetijdsactiviteiten  (activiteiten, vervoer, 
uitstappen…) en persoonlijke uitgaven (vb. inrichting van de kamer, postzegels, telefoon…).  



Samen  met  het  Koninklijk  Instituut   

Woluwe  organiseert  het  Centrum  Ganspoel  
buitengewoon  secundair  onderwijs  voor  
jongeren  met  een  visuele  handicap.   De  
secundaire school biedt een individueel leer-
traject op maat aan, rekening houdend met  
de  mogelijkheden  en  de  beperkingen  van  
de  leerling.   Opleidingsvorm  1  (OV1)  is  de 
officiële  benaming  van  de  opleiding  op  de  
campus van Ganspoel.    
Leerlingen die aangewezen zijn op de 
opleidingsvorm 3 (buitengewoon 
beroepsonderwijs) of opleidingsvorm 4 
(algemeen secundair onderwijs), kunnen 
terecht in de school  en het internaat van 
het Koninklijk Instituut in  Woluwe.   

Er zijn twee groepen    

leerlingen in de    

secundaire school  

Een  groep  met  een  programma  dat  vooral  de  klemtoon  legt  op  zelfredzaamheid,   
communicatie  en  sociale  vaardigheden.   De  activiteiten  die  we  hen  aanbieden  zijn   
vooral gericht op persoonlijk welbevinden, minder op prestaties.  Deze jongeren worden   
voorbereid op een leef- en woonomgeving in een beschermd milieu na de school (na 
21  jaar).  Dit schoolse programma wordt aangeboden in zorgklassen met een klein aantal  
leerlingen.   

En er is een groep die we vooral voorbereiden op werken en wonen onder begeleiding.    
Om dat te bereiken omvat het programma algemene sociale vorming, oefeningen in een  
werkmilieu, huishoudelijke vaardigheden en het gebruik van technologische hulpmiddelen  
in kleine klassen.  Dit is maar een algemeen kader. Voor elke leerling stippelen we een   indi-
vidueel leertraject uit, na overleg tussen de leerkrachten, de ouders en de leerling.  Op het 
einde van de opleiding ontvangt de leerling een schoolattest waarin haar/zijn  verworven 
mogelijkheden en vaardigheden beschreven staan.    

Om deze doelen te bereiken is een geïntegreerde samenwerking nodig van leerkracht, therapeuten, het medische team,  de 
orthopedagoog, groepsopvoeders en maatschappelijk assistent.  De orthopedagoog coördineert het programma: die  zorgt 
ervoor dat het kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft en organiseert het overleg van de verschillende  begeleiders 
van het kind.  Ook de ouders worden bij dat overleg  betrokken want zij zijn het best op de hoogte van de  noden en de 
mogelijkheden van hun kind.  Het resultaat van al deze besprekingen leidt tot het opstellen van een begeleidingsprogramma.  
Logopedist, kinesist en ergotherapeut geven indien nodig therapie aan het kind.  De therapeuten hebben  ook een taak bij het uitzoeken,
aanpassen en uitproberen van hulpmiddelen.  Uiteraard gebeurt ook dat in overleg met de  ouders.  Het medische team van kinderarts, 
neuropediater, oogarts, kinderpsychiater en verpleegkundigen volgt de fysieke  en psychische gezondheid van het kind op.   

(SEMI)-INTERNAAT VOOR JONGEREN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS  



Het vervoer van en naar Ganspoel   
Op  maandag  en  vrijdag  is  er    vanuit  diverse  regio’s  
schoolvervoer van en naar Ganspoel.  Deze busritten zijn  
er alleen voor kinderen en jongeren die het grootste deel  
van de week in Ganspoel verblijven en er overnachten.   (Dit 
noemen we doorgaans de “residentiële” opvang voor  in-
ternen.) Semi-interne  leerlingen  kunnen  gebruik  maken  
van  het   dagelijks schoolvervoer. Tijdens schoolvakanties 
is  er  geen  schoolvervoer  beschikbaar  en  moeten  we  
de   ouders vragen zelf in te staan voor het vervoer van 
hun kind.   

Verblijf tijdens de vakanties en weekends
Internen en semi-internen kunnen het hele jaar door  terecht  
in  Ganspoel,  ook  tijdens  schoolvakanties.   Weekend-
opvang is ook mogelijk.  Semi-internen kunnen  tijdens de 
week op afspraak blijven logeren.  

Domien 

In  het  begin  rees  er  wat   twijfel,  of  ik  het  zou   
aankunnen of niet: werken met een computer.  

We hebben samen de knoop doorgehakt en we zijn  
er voor gegaan.   
Ondertussen ben ik 19 jaar. Ik heb nu al 6 jaar een  
computer en volg daarin geregeld les.   
Het  zit  me  als  gegoten  en  ik  kan  nog  altijd  
wat   bijleren, wees maar zeker: ik leer nu ook met een  
nieuw  programma  te  werken  dat  ‘Windoweyes’  
heet.  Mijn  computer  werkt  met  een  spraakpro-
gramma  en  een  brailleleesregel.  Ik  maak  er  op  
school gebruik van, maar ook in de vrije uurtjes ben  
ik er in mijn eigen leefgroep mee bezig.  
Leuk is ook dat ik in de klas medeleerlingen mee  mag 
aanmoedigen in het werken met de computer en ik 
moet stilletjes gniffelen als ik bedenk dat ik  het na al 
die jaren veel beter kan dan vele opvoeders hier. Dat 
geeft me veel vertrouwen.    

Getuigenis  

In onze leefgroep brengen we heel wat leven binnen. 

We zetten allemaal de stap van de kleine naar de  
grote wereld.   

Groter worden, met een klein hartje misschien, wat  onwen-
nig ook maar toch stoer genoeg om erin te vliegen.  Wat een 
bonte bende! Zoveel verschillen en talenten bij  elkaar. We 
steken het niet onder stoelen en banken.  Niets leuker om na 
schooltijd de boekentas opzij  te schuiven en lekker tijd te 
maken voor ontspanning.   
Bij ons valt er geregeld wat te beleven.    
Creativiteit genoeg!   
We feesten, maken uitstappen, zingen   
en dansen, kwissen, koken. 

En natuurlijk willen we onze spetterende fuif niet vergeten  
en een zomerkamp om duimen en vingers bij af te likken. 

In alles wat we doen, leren we elkaar beter kennen en  aan-
voelen.  We  ontdekken  onze  kleine  en  sterke  kantjes.   

Elke dag kan ons verrassen.   

De  maatschappelijk  assistent  ondersteunt  de  ouders  bij  
hun  vragen  aan  de  verschillende  begeleiders  van  hun 
kind. Hij/zij ondersteunt de ouders bij hun zorgen  over het 
groeiproces van hun kind tot een jongvolwassen  persoon  
met  een  handicap.   Daarbij  is  er  ook  veel   aandacht voor 
broers, zussen of andere familieleden. De maatschappelijk 
assistent begeleidt de ouders ook  in de zoektocht naar de 
meest geschikte opvang voor  hun kind na het verblijf in het 
Centrum of na zijn 21ste  verjaardag. 

De jongeren maken gebruik van het internaat of semi-inter-
naat van het Centrum.  In leefgroepen worden de  jongeren  
met  een  gelijklopend  ontwikkelingsniveau  begeleid door 
groepsopvoeders.  
In  eerste  instantie  is  de  leefgroep  een  veilige  leef-  
omgeving voor de jongeren.  Een vast team van groeps-
opvoeders biedt hen rust, gezelligheid, geborgenheid  en 
gepaste verzorging.  Bij hen kan de jongere terecht  met 
al zijn vragen omtrent de dagelijkse dingen maar  ook met 
zorgen over zijn toekomst.  De groepsopvoeders  zijn voor 
de ouders eveneens een aanspreekpunt voor  hun vragen 
tijdens het groeiproces van hun kind.     

De jongere zelf wordt door de begeleiders aangesproken  
op zijn capaciteiten en krijgt inspraak en medezeggenschap 
in zijn handelingsprogramma.     

De jongeren kunnen voltijds of deeltijds gebruik maken  
van dit aanbod van internaat en semi-internaat. Ook tijdens  
weekends en vakantie dagen kunnen de jongeren in het  
Centrum verblijven.   



 



Contactgegevens  
Kan Ganspoel u bieden wat u nodig heeft?   

U kan ons bereiken op:   
Tel: 02/686.00.40  
Fax: 02/688.07.13  

Email: admin@ganspoel.be  
Website: www.ganspoel.be  

Vooraleer u een beslissing neemt, bent u altijd welkom voor een vrijblijvend   
kennismakingsbezoek of u kan telefonisch verdere informatie opvragen.   

Adres: Centrum Ganspoel vzw – Ganspoel 2 -3040 Huldenberg  

Vanuit Antwerpen/Brussel  
E19 tot Brussel volgen; de ring rond Brussel richting Namen (E411) volgen afrit   
Tervuren (nr.1) afrijden; op de afrit links houden en richting Tervuren nemen; de   
brede laan volgen tot de tweede rotonde en daar rechts af naar centrum Tervu- 
ren; in het centrum richting Duisburg volgen; in Duisburg aan de kerk linksaf; de   
baan volgen tot de aanduiding Huldenberg – Ganspoel (rechtsaf)

Vanuit Limburg/Leuven  
E314 en/of E40 richting Brussel nemen tot afrit Bertem-Tervuren; richting Ter- 
vuren  volgen  tot  de  2de  verkeerslichten;  richting  Duisburg  inslaan;  voor  het   
centrum van Duisburg linksaf, aanduiding Huldenberg-Ganspoel volgen.  
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