
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…).  



In de begeleiding  wordt gespeeld en geleerd, geoefend  
en geobserveerd.              

Als  er  andere  kinderen  zijn,  betrekken  we  die  bij  de   
begeleiding. Grootouders ook. 

In de begeleidingen denken we samen na en praten we  
over hoe het nu gaat en over de toekomst. De keuze  van  
een  goede  opvang  of  school  is  een  belangrijk   onder-
werp. Ook daar helpt de thuisbegeleidster bij.  

Ouders die dat wensen, brengen we in contact met   an-
dere ouders van kinderen met een handicap. 

Thuisbegeleiding  is  het  werk  van  een  team.  In  het  
team van vroegbegeleiding vind je medewerkers met  
een  pedagogische,  psychologische  en  paramedische   
opleiding.  

Als  ouders  thuisbegeleiding  willen,  kunnen  ze  best   
telefonisch  contact  opnemen  met  de  dienst  in
Ganspoel.  Ze  krijgen  dan  de  nodige  informatie  en  er  
worden afspraken gemaakt voor een eerste huisbezoek.  

GON-begeleiding:   

begeleiding    

in de    

gewone   

kleuterschool  

De  school  van  Ganspoel  organiseert    
GON-begeleiding.   

GON  staat  voor  geïntegreerd  onderwijs  voor   kin-
deren met een handicap.  
GON-begeleiding  is  ambulante  begeleiding  in  de   
gewone  kleuterschool  of  lagere  school.  Een   leer-
kracht van Ganspoel komt naar de gewone school  
en werkt er samen met het team van die school en  
in overleg met de ouders een plan uit. Met de juiste   
ondersteuning  kan  een  kind  gewoon  onderwijs    

volgen,  ook  als  het  niet  of  niet  goed  kan  zien.  De  GON-begeleidster  wil  er  samen  met  het  team  van  de   
kleuterschool of de lagere school voor zorgen dat het goed gaat met het kind. Dat heeft te maken met kennen,  
kunnen en erbij horen. Er wordt werk gemaakt van aanpassingen van leermateriaal en leersituaties. Het kind krijgt 
de hulpmiddelen  die  nodig  zijn  om  de  visuele  beperkingen  te  compenseren.  De  kinderen  leren  werken  op  
de   computer.  We  geven  oefeningen  zodat  ze  zelfstandig  de  weg  kunnen  vinden  in  en  buiten  het  school-
gebouw. We hebben ook aandacht voor de contacten met andere kinderen … in de klas en op het schoolplein.  Als 
ouders GON-begeleiding willen opstarten, nemen ze best telefonisch contact op met de basisschool in Ganspoel.  
Dan helpen we hen graag verder op weg. Als een jongere secundair onderwijs volgt, kunnen de ouders beroep  
doen op de GON-begeleiding die georganiseerd wordt vanuit het K.I. Woluwe O.C. in Sint-Lambrechts-Woluwe.  

AMBULANTE BEGELEIDING  0 – 6 JAAR   

Een  vaste  thuisbegeleidster  komt  dan  regelmatig  op  
bezoek in het  gezin om het kind en de ouders te leren  
kennen. Ze luistert naar het verhaal van de ouders. 

In  de  contacten  van  ouders,  kind  en  begeleidster   
ontdekken zij samen welke ontwikkelingen voor dit kind  
mogelijk zijn en met welke blijvende beperkingen moet  
rekening gehouden worden.   

Vroegbegeleiding  

Het betekent heel wat voor een gezin, als bij een kindje  
vastgesteld  wordt  dat  er  visuele  beperkingen  zijn.  
Soms zijn er ook andere problemen.  Als de ouders dat  
wensen, kunnen we thuisbegeleiding starten  



Begeleiding   

in het buitengewoon  

onderwijs  

Daan 
Daan is 1 jaar. Hij heeft een oog-
aandoening en daardoor ziet hij 
slecht. 

Dat zal altijd zo blijven. De   
handicap  van  Daan  maakt  
zijn  ouders  onzeker.  Wat  ziet  
Daan en wat ziet hij niet? Daan  
kan nog niet alleen stappen. Hij  
zegt ook nog geen woordjes.  
Komt  dat  door  zijn  visuele   
beperkingen?  Moeten  ze  Daan  
anders aanpakken dan zijn broer  
die wel goed ziet? 

Samen met zijn ouders volgen  
we in de vroegbegeleiding de  
ontwikkeling  van  Daan  op.  En  
we  zoeken  in  de  loop  van  de  
eerste jaren samen met hen de  
antwoorden op heel veel vragen.  

Ine  
Ine is een slechtziende kleuter.  

Ze ziet de dingen maar tot een af-
stand van twee meter.  
Kleuren kan ze niet onderscheiden.  

Ze is voor de rest een gezonde  
vierjarige met een ruime inter-
esse.  Ze gaat naar de dorps-
school. En  ze is dol op poppen 
maar houdt  niet van puzzels. Ze 
heeft een  vriendinnetje  dat  veel  
voor  haar zorgt. Maar ze kan ook 
veel  zelf… Toch komt er elke 
week  een speciale juf voor haar.  

Samen met de klasjuf kijkt die  
hoe het gaat met Ine, waar het  een 
beetje moeilijk liep de  afgelopen  
week,  wat  net  heel  goed ging. 
Ze zoeken uit wat  er  aangepast  
of  verduidelijkt  moet worden. Ine 
en de GON-begeleidster  spelen  
ook  veel  samen, liefst met andere 
kleuters  erbij want dat vindt Ine 
leuker.  

Kinderen met visuele beperkingen  gaan vaak naar een school voor buitengewoon  
onderwijs omdat ze ook nog andere problemen hebben.   
In  die  scholen  kennen  ze  de  andere  handicaps  heel  goed,  maar  hebben  ze   door-
gaans weinig of geen ervaring met de visuele beperkingen.  

De ambulante begeleiding die Ganspoel doet in het buitengewoon onderwijs kan dan 
een oplossing zijn om de nodige ondersteuning te geven aan het kind zelf en aan het 
team van die school. We werken dan samen aan een goed schoolprogramma, zodat 
ook deze kinderen op school al hun mogelijkheden kunnen  ontdekken en ontwikkelen.  

De ambulante begeleidster maakt afspraken met de directie, de leerkracht, de  thera-
peuten, de orthopedagoog, … van de school. Zij komt het kind observeren in de klas, 
tijdens een behandeling, tijdens een sportactiviteit. Zij werkt zelf met het kind aan 
schoolse taken.  
Op basis daarvan geeft zij advies en stelt zij aanpassingen voor.  

Zij speelt ook een rol bij het leren gebruiken van hulpmiddelen en bij het inoefenen van 
specifieke vaardigheden. 

Als ouders ambulante begeleiding wensen voor hun zoon of dochter in het buitenge-
woon onderwijs, kunnen ze best contact opnemen met de thuisbegeleidingsdienst. 
Ze krijgen dan de nodige informatie over de voorwaarden en de  start van deze be-
geleiding.   



(SEMI)-INTERNAAT VOOR KLEUTERS EN KINDEREN IN DE LAGERE SCHOOL  

Het Centrum Ganspoel biedt een combinatie aan van onderwijs en  
(semi-)residentiële opvang voor kinderen met visuele en visueel meervoudige 
beperkingen.   
De  school  organiseert  buitengewoon  kleuter-  en  lager  onderwijs.  Het  
grote  verschil  met  het  gewoon  onderwijs  is  dat  de  leerkracht  het 
programma volledig afstemt op de mogelijkheden en het tempo van elk  kind.  
Daarom zijn de klassen klein, van 5 tot maximaal 8 kinderen.   

School en (semi-)internaat stellen samen voor elk kind  een 
individueel begeleidingsprogramma op dat aansluit bij  
zijn individuele zorgbehoeften.  Leerkrachten, groeps-
opvoeders,   therapeuten,  maatschappelijk  assistent,   
orthopedagoog en medisch team werken nauw samen  
om dit  te realiseren.  Daarbij is er voortdurend zeer  intens 
overleg met de ouders.     
Voor de medische verzorging en behandeling is er een  
team van verpleegkundigen en artsen: de oogarts, de  
kinderarts  en  de  neuropediater.   De  kinderpsychiater  
wordt  geconsulteerd  bij  psychische  problemen  en  
moeilijk hanteerbaar gedrag.  Het team werkt steeds  in  
overleg  met  de  ouders  en  met  respect  voor  de   
behandelingen voorgeschreven door de  artsen  die  u  
consulteren.  

Ouders  en  de  begeleiders  van  Ganspoel  delen  de   
pedagogische  verantwoordelijkheid.    De  zorg  voor   
opvoeding en ontwikkeling van het kind is een gemeen-
schappelijk project. Ouders kunnen natuurlijk bij al de  
professionelen terecht met hun vragen.  De maatschap-
pelijk assistent  kan helpen bij het opstellen en gericht  
stellen van hun vragen aan de juiste persoon.  
De  orthopedagoog  coördineert  het  totale
ondersteuningsprogramma: hij of zij ziet erop toe dat het 
kind  krijgt wat het nodig heeft en brengt de verschillende  
begeleiders samen voor multidisciplinair overleg (MDO).   
Op dit overleg worden de ouders altijd uitgenodigd.    
Wij willen immers vertrekken van de noden en vragen  
van het kind en wie is daar beter van op de hoogte dan de  
ouders? We beschouwen ouders zonder meer als part-
ners bij de uitwerking van het ondersteuningsprogramma.  
Het   eindresultaat  noemen  we  het  ‘individuele 
handelingsplan’.   Dit individuele handelingsplan wordt ie-
der jaar bijgestuurd.  

Buiten de klasuren worden de kinderen begeleid in leefgroepen van 10 tot 12 kinderen. De kinderen van het semi-internaat gaan  
elke dag naar huis.  De meeste kinderen wonen te ver en verblijven van maandag tot vrijdag in het internaat.  Kinderen kunnen  ook 
tijdens weekends en vakanties in Ganspoel verblijven. De leefgroep richt zich uiteraard op de routines van elke dag: eten,  slapen en 
natuurlijk spel.  Daarnaast kan het kind er terecht bij de groepsopvoeders als het een beetje heimwee of zorgen heeft.   Ook leert 
het er zijn plan trekken. Dat kan gaan van zelfstandig leren eten, aan- en uitkleden, wassen … tot zo veel mogelijk   meehelpen bij 
het hele gebeuren.  Naargelang hun individuele noden kunnen de kinderen verschillende vormen van  therapie   krijgen:  logopedie,  
ergotherapie  en  kinesitherapie.   De  therapeuten  werken  met  het  kind  in  de  klas,  in  de  leefgroep  en/of   individueel in het 
therapielokaal. De therapeuten hebben ook een taak bij het uitzoeken en uitproberen van aangepaste hulpmiddelen.  Dit gebeurt 
natuurlijk steeds in overleg met ouders.  



Internen en semi-internen kunnen het hele jaar door   terecht  
in  Ganspoel,  ook  tijdens  schoolvakanties.   
Weekendopvang is ook mogelijk.    

Semi-internen  kunnen  tijdens  de  week  op  afspraak   
blijven logeren.  

Verblijf tijdens  

de vakanties en    

weekends  

Lars  

Lars is een jongen van 7 jaar. Dat hij blind is, heeft hem nooit  
belemmerd om veel plezier te maken en kattenkwaad uit te  halen.  
Maar vanmorgen moet hij er toch goed zijn hoofd bijhouden.  De 
groepsopvoeder is hem om 7 uur komen wekken en nu staat de 
ergotherapeut al op zijn kamertje om samen met hem het hele 
ritueel van wassen en aankleden te  oefenen.  Hij wil haar eigenlijk 
vertellen dat hij in het weekend  met zijn papa is gaan zwemmen 
maar volgens de ergo gaat vertellen niet samen met je concen-
treren op de juiste manier om je kleren aan te trekken.  

Na het ontbijt vertrekt hij arm in arm met zijn vrienden naar de 
klas. De groepsopvoeders gaan mee maar dat is om de kleinsten 
te helpen de weg te vinden.   

Toen hij een jaar geleden in Ganspoel kwam, startte Lars in de  
speelleerklas.   Braille  leren  is  niet  zo  eenvoudig  en  in  de   
speelleerklas  kreeg  hij  voorbereidende  oefeningen  om  goed  
te leren tasten.  Ook ging hij nog voor extra oefeningen naar  de 
ergo.  Intussen leerde hij in de klas en bij de logo het verschil 
tussen woorden en letters.  Zo leerde hij de eerste  letter  en  
de  laatste  letter  te  onderscheiden  of  rijmen  te   herkennen.  
Geleidelijk aan  begon hij zo met het schrijven  en lezen van 
braille.  

Sanne  

Sanne,  een  meisje  van  4,  heeft  bij  de  geboorte  een  zware  
hersenbeschadiging opgelopen als gevolg van zuurstoftekort. 
Hierdoor ziet ze slecht, kan ze moeilijk bewegen en verloopt  haar 
hele ontwikkeling moeizamer.  Alles wat bij haar  zusjes  vanzelf-
sprekend  verloopt,  kost  haar  inspanning:  haar  hoofdje  oprich-
ten en rondkijken, proberen iets te vertellen, eten…  
Omdat  kauwen  en  slikken  moeilijker  gaat,  wordt  ze  tijdens  
de  maaltijden  individueel  begeleid  door  de  groepsopvoeder 
of de logopediste.  Ze is best wel moe na een hele voormiddag 
werken in de  klas en daarom doet ze na het middageten  een dutje 
op haar kamer.  Een uurtje later brengt de groepsopvoeder  haar  
opnieuw  naar  de  klas.  Vandaag  gaat  het   klasje  zwemmen  en  
dat  kan  toch  wel  niet  zonder  haar!   Elk  kind heeft zijn eigen 
begeleider in het zwembad; Sanne zwemt  met  haar  kinesiste.   Er 
wordt  gezongen  en  samen  doen  ze   oefeningen met de benen 
en de armen. In het warme water lijkt  het net alsof haar benen en 
armen veel beter luisteren naar haar.   Wanneer ze daarna nog even 
samen naar het klasje gaan, houdt  de juf het rustig.  Ze mogen 
dan genieten van mooie muziek  en vrij spelen op de mat of in hun 
stoeltje aan tafel of aan de  computer.  

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   be-
schikbaar en moeten we de ouders vragen zelf in te  staan 
voor het vervoer van hun kind.   

Het vervoer   

van en naar   

Ganspoel  



AMBULANTE BEGELEIDING 6 – 18 JAAR  

Thuisbegeleiding  
Als kinderen met visuele beperkingen groter worden, staan  zijzelf 
èn hun ouders voor nieuwe vragen.   
Die vragen hebben te maken met leren op school, zelfstandig  
worden thuis en daarbuiten, bij de groep horen, leuke dingen  doen 
in je vrije tijd. En uiteraard voor jongeren ook:  een lief  vinden en 
keuzes maken voor de toekomst.   
Dat is allemaal niet vanzelfsprekend – zeker niet als je blind of  
slechtziend bent of als je ook nog andere beperkingen hebt.   

De thuisbegeleidster gaat aan de slag met het gezin, met  de 
ouders, met de kinderen en de jongeren zelf.    
In de contacten met de thuisbegeleidster wordt gespeeld,  
geoefend, geleerd, nagedacht en heel veel dingen worden  be-
sproken.   

Er zijn groepsactiviteiten voor jongeren die andere slecht-
ziende en blinde jongeren willen ontmoeten. Samen doen  ze 
ervaringen op die hen vertrouwen geven om stappen  te zetten 
in de grote wereld van studeren, vrije tijd, werk  en relaties.  

Thuisbegeleiding +6 is het werk van een team; in dit team  vind je 
mensen met een pedagogische en psychologische  opleiding.   

Als  ouders  thuisbegeleiding  willen, kunnen  ze  best telefo-
nisch contact opnemen met de dienst in Ganspoel.  Ze krijgen 
dan de nodige informatie en er worden afspraken gemaakt voor 
een eerste huisbezoek.  

Kinderen  met  visuele  beperkingen   gaan  vaak  naar  een  
school voor buitengewoon onderwijs omdat ze ook nog
andere problemen hebben.   
In die scholen kennen ze de andere handicaps heel goed,  maar 
hebben ze doorgaans weinig of geen ervaring met de  visuele 
beperkingen.  

De  ambulante  begeleiding  die  Ganspoel  doet  in  het 
buitengewoon onderwijs kan dan een oplossing zijn om de  
nodige ondersteuning te geven aan het kind zelf en aan het  
team van die school. We werken dan samen aan een goed 
schoolprogramma, zodat ook deze kinderen op school al hun 
mogelijkheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.  

De ambulante begeleidster maakt afspraken met de directie,  
de leerkracht, de therapeuten, de orthopedagoog, … van de  
school. Zij komt het kind observeren in de klas, tijdens een 
behandeling, tijdens een sportactiviteit. Zij werkt zelf met  het 
kind aan schoolse taken.   

Op basis daarvan geeft zij advies en stelt hij aanpassingen  
voor.   
Zij speelt ook een rol bij het leren gebruiken van hulpmiddelen 
en bij het inoefenen van specifieke vaardigheden.  

Als ouders ambulante begeleiding wensen voor hun zoon  of 
dochter in het buitengewoon onderwijs, kunnen ze best con-
tact opnemen met de thuisbegeleidingsdienst. Ze krijgen  dan 
de nodige informatie over de voorwaarden en de start  van 
deze begeleiding.   

Hanne  
Hanne is 8 jaar. Bij de geboorte  
kreeg ze een hersenbeschadiging.  
Daardoor heeft ze een motorisch  
probleem.  Als  baby  en  peuter  keek 
ze vaak niet goed. Toch  was er met 
haar ogen niets mis.  Toen ze naar de 
kleuterschool  ging, werd bij Hanne 
de diagnose CVI gesteld : 
haar kijkproblemen hebben te maken 
met de hersenbeschadiging. Nu is er 
een verklaring  voor  de moeilijkheden 
die ze ondervond met puzzels  en  
werkblaadjes,  met  tekenen  en  TV  
kijken.  De  thuisbegeleidster van het 
team +6 komt  bij Hanne thuis. Samen 
gaan ze  werken aan afgesproken 
punten.  Er zijn gesprekken met de 
ouders en oefenmomenten met 
Hanne. Hanne gaat naar een speciale  
school voor kinderen met 
leermoeilijkheden. Samen met de   

ouders wil de thuisbegeleidster  in 
de school aandacht vragen  voor 
de visuele problemen van  Hanne.  

Begeleiding   

in het   

buitengewoon   

onderwijs  



GON staat voor geïntegreerd onderwijs voor kinderen met een handicap.  

GON-begeleiding  is ambulante begeleiding in de gewone kleuterschool  
of lagere school. Een leerkracht van Ganspoel komt naar de gewone  
school en werkt er samen met het team van die school en in overleg  met 
de ouders een plan uit.   

Met de juiste ondersteuning kan een kind gewoon onderwijs volgen,  
ook als het niet of niet goed kan zien.   
De GON-begeleidster wil er samen met het team van de kleuterschool  of 
de lagere school voor zorgen dat het goed gaat met het kind. Dat  heeft 
te maken met kennen, kunnen en erbij horen.  
Er wordt werk gemaakt van aanpassingen van leermateriaal en leersituaties.   

Het kind krijgt de hulpmiddelen die nodig zijn om de visuele beperkingen  
te compenseren. De kinderen leren werken op de computer.  
We geven oefeningen zodat ze zelfstandig de weg kunnen vinden in en  
buiten het schoolgebouw.  
We hebben ook aandacht voor de contacten met andere kinderen … in  
de klas en op het schoolplein.  

Als ouders GON-begeleiding willen opstarten, nemen ze best telefonisch  
contact op met de basisschool in Ganspoel. Dan helpen we hen graag  
verder op weg.  

Als een jongere secundair onderwijs volgt, kunnen de ouders beroep  
doen op de GON-begeleiding die georganiseerd wordt vanuit het K.I.  
Woluwe O.C. in Sint-Lambrechts-Woluwe.  

De school van Ganspoel organiseert GON-begeleiding.   

Karen 

Karen  is  tien  jaar.  Ze  ziet  slecht  door  een  
aandoening van het netvlies.  

Karen is een goed begaafd meisje, ze gaat  
naar  de  dorpsschool.  De  GON-begeleider  
komt wekelijks naar de school. Ze bespreekt  
met de leerkracht de vorderingen en moei-
lijkheden van Karen. Ze bekijken samen welke  
aanpassingen  van  werkbladen  en  opgaven  
Karen nodig heeft. De GON-begeleider gaat  
ook na of Karen voor bepaalde delen van de  
leerstof misschien extra hulp nodig heeft.  
Ze  bespreken  de  voorbije  week:  wat  ging  
goed,  wat  was  moeilijk.  Het  gesprek  met  
Karen  gaat  niet  alleen  over  het  schoolse 
leren,  ook  andere  onderwerpen  kunnen  
aan  bod  komen.  De  GON-begeleider  heeft   
geregeld contact met de ouders en met de  
oogarts.  

GON-begeleiding:  

begeleiding in de  

gewone school  



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.   



THUISBEGELEIDING VOOR VOLWASSENEN   

Als je ouder bent dan 18, kan je  
nog  thuisbegeleiding  krijgen. 
En  ook  als  je  op  volwassen  
leeftijd  blind  of  slechtziend  ge-
worden bent, kan je beroep  doen 
op thuisbegeleiding.  

Voor  de  thuisbegeleiding  bij  
volwassen cliënten werkt  
Ganspoel  nauw  samen  met   
Blindenzorg  Licht  en  Liefde  

(BLL). De provinciale teams zijn  
multidisciplinair  samengesteld.  

De begeleidster komt thuis bij volwassen cliënten om te luisteren  naar 
hun vragen.  

Die vragen kunnen heel concreet zijn : braille leren, een hulpmiddel  leren 
gebruiken, zelf je potje leren koken en je huis en papieren  leren in orde 
houden,  de weg naar de bakker en het café leren  kennen, uitzoeken wat 
je kan doen in je vrije tijd. De begeleidster  kan je wegwijs maken in de 
doolhof van rechten en plichten die  mensen met een handicap hebben. 
Heel dikwijls is er een vraag om  te luisteren naar het verdrietig verhaal 
over het blijvend verlies van  mogelijkheden …  en over het moeizaam 
zoeken naar herstel.  
Naast individuele begeleidingen zijn er activiteiten voor groepen. 

Ook de omgeving van volwassen mensen die hun zicht verliezen,  kan 
vaak hulp en ondersteuning gebruiken.   



Wat ze wil weten is of er hulpmiddelen zijn zodat ze haar werk terug  
kan opnemen. Hebben ze tips om haar administratie te organiseren?  
Kennen ze nog mensen zoals zij, en wat doen die met hun leven? In  
latere gesprekken, met haar man erbij, kunnen ze het hebben over de  
grote impact die de visuele beperkingen op hen allebei gehad hebben …   
Thuisbegeleiding zal niet op al deze vragen antwoorden kunnen geven.   

geven,  voor  sommige  wordt  Anita  doorverwe-
zen.   
De thuisbegeleidster blijft wel als contactpersoon  
beschikbaar voor gesprekken en om  concrete  
adviezen  te  geven  over  het  omgaan  met  de  
visuele  beperkingen.  Anita  wordt  uitgenodigd  
voor  groepsactiviteiten  in  het  trefpunt.  Ze   
maken een programma voor het verbeteren van  
haar mobiliteit… 
Stilaan komt er weer wat uitzicht op betere dagen, 
na een lange donkere tijd.  

Ze is 44 jaar, getrouwd met Frank, moeder van  
twee grotere kinderen die nog studeren. Zelf gaf  
ze veertien jaar les in het middelbaar onderwijs,  
aan een afdeling toerisme.  

Ze  ontdekte  twee  jaar  geleden  dat  haar  zicht  
verminderde.  Een  half  jaar  later  kreeg  ze  
de   diagnose  te  horen;  er  is geen behandel-
ing   mogelijk  voor  haar  probleem  en  ze  zal   
waarschijnlijk ooit blind worden.  Ze is nu een jaar  
thuis. Ze zou terug willen gaan werken, maar ze  
twijfelt of dat zal kunnen. Lezen op pc gaat traag,  
ze voelt zich onhandig en heeft moeite om zich  
te verplaatsen in een omgeving waar ze niet mee 
vertrouwd is. Het huishouden lukt nog wel -  maar  
als dat alles is wat ze kan …  Na een telefoontje 
met het regionale trefpunt van BLL, komt er ie-
mand bij haar langs. 
Ze kan haar vragen stellen.  
Wat ze wil weten is of er hulpmiddelen zijn 

Anita  



Activiteitenbegeleiders  bieden  een  
ruim  aanbod  waar  elke  bewoner  
aansluiting  kan  bij  vinden:  eenvou-
dige arbeidstaken, bezigheidsateliers   
zonder  prestatiedruk,  beweging  of  
activiteiten  die  eerst  en  vooral   ger-
icht  zijn  op  beleving en welbevinden.   

De  centrale  medische  dienst  volgt  
nauwgezet de gezondheidstoestand  
van de bewoner op.  

De  maatschappelijk  werker  coör-
dineert  het  overleg  en  de  samen-
werking met ouders, familieleden en   
andere  personen  uit  het  sociale   
netwerk van bewoners.  
Onder  begeleiding  van  de  ortho-
pedagoog zorgen alle disciplines er   
samen  voor  dat  de  ondersteu-nings-
vragen van de bewoner én het   aanbod  
gebundeld  worden  in  het   individuele 
handelingsplan.  

Ouders en familieleden krijgen open  
en volledige informatie over hun kind,   
familielid.

Zij worden uitgenodigd op het multi-
disciplinair overleg bij de bespreking  
van   het  individueel  handelingsplan  
van  hun  zoon/dochter  of  familielid.   
Ouders  zijn  dus  voor  ons  zonder  
meer partners!  

Ouders zijn dan ook op elk moment  
van de dag welkom.  Wij vragen wel  
om even vooraf  te informeren of het  
moment van bezoek af te spreken.  

De  zoektocht  naar  opvang   voor  uw  
volwassen  zoon  of  dochter  is  een 
grote en moeilijke stap.  Er zijn  heel  
wat  vragen:  wie  verblijft  er  in  het  
nursingtehuis,  hoe  verloopt  een  dag, 
welke is mijn inbreng, wat is de   kost-
prijs…. Misschien vindt u een paar  ant-
woorden terug in deze brochure.  

Het  tehuis  voor  volwassenen   is  
erkend  voor  de  opname  van  77 
volwassenen  met  een  visueel  meer-
voudige handicap of meervoudige 
handicap, die niet bekwaam zijn  om 
een officieel erkende beschermde  
werkplaats te bezoeken.    

Ons tehuis biedt opvang 24 uur op 24, 
7 dagen op 7.

Heel belangrijk is de inschrijving  bij  het  
Vlaams  Agentschap  voor   Personen  
met  een  handicap.   Ons  Centrum neemt 
deel aan de Centrale  Zorgregistratie.    

Bij een zoektocht naar een open plaats  
is het dus belangrijk dat de zorgvrager   
geregistreerd is.  

Voor  meer  informatie  rond  de proce-
dure van opname kan u contact nemen 
met de dienst maatschappelijk werk.  

De dag van de opname wordt samen  
met  de  ouders,  familieleden  en  het  
begeleidende team voorbereid.  

Bij opname geldt een proeftijd van   
6 maanden.  

TEHUIS VOOR VOLWASSENEN  

Bij de ondersteuning van de volwassen bewoners met een meervoudige handicap in ons tehuis,  
gaat het vooral om wonen en zich thuis voelen  

De bewoners wonen in 7 huizen op de campus en in 2 gedecentraliseerde  
woningen  in  het  dorp.   De  indeling  van  de  leefgroepen  is  gebaseerd  
op  de  ondersteuningsvragen  van  de  bewoners.  Elke  bewoner  heeft  
een unieke en meestal complexe ondersteuningsvraag, die kan variëren   
tijdens de levensloop van jongvolwassenen tot  (hoog)bejaarden.   We  
moeten  ons  antwoord  precies  en  flexibel   afstemmen op die specifieke 
vraag.   
Leefgroepbegeleiders  zorgen  voor  een  leefklimaat  dat  zoveel   
mogelijk beantwoordt aan de vragen van de individuele bewoners, en dat 
tegelijkertijd  rekening  houdt  met  de  mogelijkheden  van  de   leef-
groepwerking.  
Therapeuten staan in voor individuele of groepstherapieën (ergo, kiné,  
logo, muziek) op maat van de bewoner.  



Getuigenis  

Bij elkaar.  Naast mekaar.  Stil en ongedwongen 
leven  ze bij zichzelf en voelen ze zich thuis. 
‘Kwaliteit van  leven’ is de grondgedachte.  Genieten 
van een bad, van zachte geluiden, van tintelingen op 
de huid, van  masserende handen op de voeten, van 
reukjes en  geuren.    
Elke dag geurt na.  Het laat een spoor na van   nabijheid, 
basisveiligheid, vertrouwen en zorg voor  een goede 
gezondheid.  

Zonder veel woorden vinden ze taal. “Goed kijken,  
scherp  zien  en  dan  gebeurt  er  weer  wat  anders,   
vandaag, morgen vertelt iemand van het team.    

Verwendagen zijn er ook.  Gewoon eens weg.    

Samen  naar  zee.   Dat  hoeft  niet  lang  te  zijn.   Of   
tijdens weekends familieleden en vrienden ontvangen  in 
hun huis waar het gezellig is om wonen, waar de  sfeer 
telkens een beetje verandert, naargelang de  tijden van 
het jaar.  

Er is ook een hoekje met foto’s van vrienden, van  lang  
geleden.   Mensen  die  er  niet  meer  zijn  maar  altijd 
weer hun plekje veroveren in de harten van  ieder die 
daar woont.   

Francine 

Sinds 2 jaar is ze verhuisd.  Vanaf nu een heel eigen  
plekje.   

Daar  is  ze  heel  blij  mee:  een  eigen  huissleutel,   
telefoon  en  e-mail.   In  huis  valt  er  heel  wat  
te   beleven.  Ze verveelt zich niet: muziek luisteren 
en  zelf zingen als frontzangeres van ‘the Gypsies’.  
Ze  maakt ook deel uit van het plaatselijke zangkoor  
en gaat elke week naar de pianoles.  Als daar geen 
muziek in zit!   
En dan nog het leven daarbuiten: contacten met  een 
aantal mensen die ze nooit uit het oog heeft  verloren 
en waar ze tot vandaag nog op bezoek  bij gaat.  Af-
standen tellen niet.  Elk jaar is er ook  een  wijkfeest  
waarop  ze  worden  uitgenodigd.   Dat moet je haar 
geen twee keer zeggen.  Ze zal  en wil erbij zijn.  

Elke  dag  is  ze  in  de  weer.   Er  moet  in  huis   
zoveel gebeuren.  Dat vraagt overleg en aandacht  
voor  mekaar.   Ze  voelt  zich  mee  verantwoor-  
delijk en laat haar ideeën horen op de bewonersraad.   
Bovenal kan ze rekenen op de medebewoners en  
een fijn begeleidingsteam.  



 



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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