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Centrum Ganspoel 

 

Wat bieden wij?  

Centrum Ganspoel vzw is een gevestigde waarde op vlak van zorg, 
onderwijs en ondersteuning voor mensen met een visuele en/of 
meervoudige beperking.  

Je kan bij Centrum Ganspoel terecht voor onderwijs, warme zorg 
op maat en expertise over visuele en meervoudige beperking. We 
bieden een antwoord op je vraag en doen dit binnen je eigen 
context of op de verschillende Ganspoel locaties. 

Doelgroep 

Al onze diensten staan open voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een (vermoeden van) visuele beperking, visueel 
meervoudige beperking of meervoudige beperking. 

De diensten vanuit onderwijs type 6 staan uitsluitend open voor 
kinderen en jongeren met een vastgestelde visuele beperking.  
We voorzien waar nodig en gewenst ook permanent onderwijs aan 
huis (POAH) voor leerlingen met een beperking vanaf 5 jaar, dit 
staat los van de type 6 erkenning. Deze opdrachten worden ons 
toegewezen door het Zorgpunt Onderwijsinspectie.  
 
Alle ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden onder 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp (nRTH). 
 

Zorg, ondersteuning en onderwijs op maat 
 

De individuele vraag van de persoon geeft richting aan het 
ondersteuningsaanbod. Onze medewerkers met verschillende 
specialisaties in uiteenlopende disciplines werken geïntegreerd 
samen om een optimaal (visueel) aangepaste leer- en 
leefomgeving te creëren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continu, divers en flexibel aanbod 
 

Centrum Ganspoel biedt diverse ondersteuningsvormen aan en 
garandeert continuïteit in het zorgaanbod, op maat van elke 
persoon. Trajecten kunnen kort-  of langdurend zijn en ook 
gecombineerde trajecten zijn mogelijk. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expertisecentrum  
 

In Centrum Ganspoel gaan expertise en kwaliteit hand in hand. Met 
een grote deskundigheid zetten we ons iedere dag in om kinderen, 
jongeren en volwassenen met visuele en/of meervoudige 
beperkingen en hun omgeving ondersteuning, onderwijs en zorg 
aan te bieden. Wij delen deze handicapspecifieke kennis en 
expertise via outreach, adviesvragen, cursussen, studiedagen of 
studiebezoeken. Indien gewenst bekijken we of een vorming op 
maat mogelijk is. 

Interesse? 

             expertise@ganspoel.be 

 

 
 

Centrum Ganspoel biedt de volgende diensten aan 
 

Mobiele en ambulante begeleiding: 

 individuele begeleiding 
 groepsbegeleiding  
 globaal individuele ondersteuning  
 ontwikkelingsonderzoek  

   Dit kan binnen de eigen context of in het centrum. 

              mobielebegeleiding@ganspoel.be  

Semi-residentiële en residentiële opvang:  

 schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen 
 schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen  
 dagondersteuning voor volwassenen 
 verblijf- en/of woonondersteuning 
 logeren en/of kortverblijf 

 

                   zorgregisseur@ganspoel.be  
 
 

Je kan binnen Centrum Ganspoel ook terecht voor onderwijs. 

 Buitengewoon kleuter en lager onderwijs type 6 

      bubao@ganspoel.be  

 Ondersteuningsteam type 6 

      coördinatie@otganspoel.be  

 Buitengewoon secundair onderwijs type 6, vanuit KI Woluwe  

      info@kiwoluwe.be 

Vrijwilligers  
 

De vrijwilligerswerking is onmisbaar en complementair aan de 
professionele werking en vormt een meerwaarde in de 
ondersteuning op maat.  
Zoals er talloze redenen zijn om kleur te brengen in het leven door 
je in te zetten voor anderen, zo zijn er talloze mogelijkheden om 
iets te betekenen voor Centrum Ganspoel. 
Vrijwilligers worden ingezet in allerlei aspecten van de werking.  
Dit gaat over individuele begeleidingen, ondersteuning van 
groepsactiviteiten en/of logistieke ondersteuning.   
Je wordt als vrijwilliger opgevangen door vaste medewerkers van 
Centrum Ganspoel en krijgt hierbij voldoende tijd en ondersteuning 
om je in te werken. 
 

Interesse? 

                  info@ganspoel.be 
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Contact opnemen? 

Heeft u interesse in ons aanbod of wenst u contact op te nemen? 

        02/686.00.40                info@ganspoel.be 

Bezoek onze website: www.ganspoel.be  

        www.facebook.be/ganspoel 

 

Meer info?  
 
Meer info over onze diensten kan je vinden in de individuele folders of 
op de website. 
Centrum Ganspoel vzw is erkend en vergund door het VAPH en 
erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. 
Centrum Ganspoel vzw heeft vele partners en maakt deel uit van 
meerdere samenwerkingsverbanden. 
 
 
 
 

Ons werkingsgebied strekt zich uit over Vlaams-
Brabant, Brussel, Antwerpen, Limburg en Oost-
Vlaanderen (gedeeltelijk). 

 

Centrum Ganspoel vzw  
Ganspoel 2 
3040 Huldenberg 

Kernwaarden Centrum Ganspoel 
 
Bij alles wat we doen, dragen we 5 kernwaarden hoog in het vaandel. 
Deze waarden vormen samen het zorgzaam DNA van Centrum 
Ganspoel.  
 

 

betrokkenheid 

kwaliteit 

respect 

verantwoordelijkheid 

waardering 
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