
 

 Mobiele en Ambulante 
 Begeleiding  
 

             voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van)  
      visuele of visueel meervoudige beperkingen   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiele en Ambulante Begeleiding 

Onze mobiele en ambulante begeleidingsdienst biedt zorg op 
maat in de thuissituatie en het netwerk van baby’s, kinderen en 
jongeren met visuele of visueel meervoudige beperkingen. We 
onderscheiden volgende ondersteuningsvormen: thuisbegeleiding 
(individuele begeleiding), GIO (Globaal Individuele Ondersteuning) 
en outreach. 

Thuisbegeleiding  

Voor wie? 

Is er bij jouw kind een visuele beperking vastgesteld of is er een 
vermoeden van een visuele beperking? In thuisbegeleiding 
luisteren we naar alle vragen die je als ouder hebt. 

Afhankelijk van de leeftijd van je kind zullen vragen en noden 
anders zijn. Dat zal ook het begeleidingstraject dat zal worden 
afgelegd, anders maken. Voor begeleiding van jonge kinderen is 
er daarom het team vroegbegeleiding. Vanaf de lagere school 
kan je bij het team +6 terecht. 

Ook als je kind een bijkomende beperking heeft, kunnen wij 
ondersteuning bieden. 

 

 
Wij begeleiden gezinnen in Vlaams-Brabant, 
Antwerpen, Limburg, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en een deel van Oost-Vlaanderen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hoe werken we? 
 

Een vaste begeleidster komt regelmatig aan huis, waarbij ze samen 
met het gezin zoekt naar antwoorden op de vragen die er zijn. 

We hechten veel belang aan vroegbegeleiding, vermits in de eerste 
ontwikkeling (het ontbreken van een deel van de) visuele 
waarneming een zeer grote rol speelt. 

We delen met ouders de zorg voor het welbevinden en de 
ontwikkeling van hun kind. Samen ontdekken we wat de baby - 
later peuter, kleuter, kind, jongere - allemaal doet en leert. Wat gaat 
er goed en waar kunnen we extra ondersteuning en begeleiding 
bieden? 

We besteden aandacht aan de 
groeiende zelfstandigheid, aan 
oriëntatie en mobiliteit en het 
gebruik van hulpmiddelen. We 
proberen, om samen met de 
ouders, een weg te zoeken om het 
kind of de jongere optimale 
ontwikkelingskansen te geven. 
Opvoedingsondersteuning kan 
daar deel van uitmaken. Als 
kinderen groter worden, leren ze 
meer begrijpen van hun visuele 
beperking. Thuisbegeleiding kan 

 
daarbij helpen.  
 

Het besef dat je ‘anders bent’ of dat je een kind hebt dat ‘anders is’ 
kan verzet, verdriet, boosheid … oproepen. We ondersteunen ouders, 
kinderen en jongeren om met deze gevoelens om te gaan.  

We nodigen ouders van kinderen, hun familieleden en begeleiders 
uit om samen informatie op te doen en ervaringen uit te wisselen. 
Voor kinderen en jongeren organiseren we groepsactiviteiten rond 
sociale vaardigheden.  

Indien ouders dit wensen, kunnen we tevens bij de onthaalmoeder, 
in de jeugdbeweging, de sportclub… een adviserend bezoek 
brengen. We helpen bij de start op school.  

We staan samen stil bij de toekomst. We luisteren naar zorgen, 
dromen en wensen en zoeken uit welke ondersteuning daarbij 
nodig en mogelijk kan zijn.  

Samenwerking 

Thuisbegeleiding is teamwerk. Daarom 
zetten we medewerkers in met een 
verschillende opleiding en ervaring. 

We werken ook samen met andere mensen 
en diensten: 

 deskundigen van Centrum Ganspoel 
 leerkrachten van de 

ondersteuningsteams van de 
scholen  

 verwijzers 
 teams van gewone scholen en 

scholen voor buitengewoon 
onderwijs 

 teams van kinderopvang 
 vrije tijdsorganisaties 
 andere thuisbegeleidingsdiensten 
 paramedici of andere hulpverleners 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIO 
 

Globale Individuele Ondersteuning in de kinderopvang of gewone 
school. De begeleider biedt praktische ondersteuning en begeleiding 
aan je kind en/of leerkrachten/begeleiders. De begeleiding gaat door 
in de inclusieve context en is bedoeld voor kinderen tot en met het 
eerste leerjaar. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Outreach  
 
wij delen onze expertise in verband met visuele beperkingen met 
voorzieningen, scholen, opvangdiensten, vrije tijdsorganisaties … 
Vertrekkende van jullie vragen helpen we om jullie begeleiding beter 
af te stemmen op de vragen en noden van personen met een visueel 
of visueel meervoudige beperking. 

 

 

Praktisch?  
 

Interesse in ons aanbod? Contacteer ons per telefoon of mail 
voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek of voor meer 
informatie. 

          02/686.00.40                           

          mobielebegeleiding@ganspoel.be 

  

Onze dienst is erkend en vergund door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap). Onze hulp kan 
Rechtstreeks Toegankelijk (zonder aanvraag bij het VAPH) of 
Niet-Rechtstreeks Toegankelijk (na een aanvraag, vaak in 
combinatie met begeleiding door een andere VAPH-dienst).  

Bij beide vormen wordt de begeleiding geregistreerd en een 
bijdrage aangerekend per begeleiding, conform de regelgeving. 
De begeleiding kan ook worden ingekocht als je over een 
Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) beschikt.   
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