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Centrum Ganspoel vzw  

Ganspoel 2  

3040 Huldenberg  

 

02 686 00 40  

thuisbegeleiding@ganspoel.be  

 

Bezoek ons op internet: 

www.ganspoel.be  

 

Volg ons  

Thuis-

begeleiding 

 
Voor kinderen en jongeren met 

een visuele beperking 

 Wat mag je verwachten? 

 Een vaste begeleidster die regelmatig aan huis komt. 

Zij zoekt samen met het gezin naar antwoorden op de 

vragen die er zijn. 

Er kunnen ook bezoeken zijn in de dagopvang, in de school 

en in de vrijetijdsomgeving. 

We organiseren groepsactiviteiten voor ouders en begelei-

ders en voor kinderen en jongeren.  

Hoeveel kost het? 

Ouders betalen een bijdrage van 5 euro (geïndexeerd) per 

volledig begeleidingsuur.  

Samenwerking 

Thuisbegeleiding is teamwerk. Daarom zetten we mede-

werkers in met een verschillende opleiding en ervaring. 

We werken ook samen met andere mensen en diensten: 

 deskundigen van het Centrum Ganspoel 

 begeleiders van de dienst geïntegreerd onderwijs 

(GON) van Centrum Ganspoel en K.I.Woluwe 

 verwijzers 

 teams van gewone scholen en scholen voor buiten-

gewoon onderwijs 

 andere thuisbegeleidingsdiensten 

 paramedici 

 andere hulpverleners  



Thuisbegeleiding 

Bij kinderen en jongeren van 6-18 jaar 

Als kinderen groter worden, kunnen ze meer begrijpen van hun 

visuele beperking. 

Ze weten beter wat er aan de hand is en ook wat hen helpt. Ze 

leren om dit aan anderen uit te leggen. Thuisbegeleiding helpt daar-

bij.  

Het besef dat je ‘anders’ bent kan verzet, verdriet, boosheid, … 

oproepen. 

We ondersteunen ouders, kinderen en jongeren om met deze 

gevoelens om te gaan.   

We besteden aandacht aan de groeiende zelfstandigheid van 

kinderen/jongeren, ook aan oriëntatie en mobiliteit en het ge-

bruik van hulpmiddelen.  

In huisbezoeken en groepsactiviteiten werken we aan de ontwikke-

ling van sociale vaardigheden.  

Als de visuele stoornis pas op deze leeftijd tot uiting komt, 

worden ouders en jongere met heel grote bange vragen geconfron-

teerd. Thuisbegeleiders luisteren, gaan mee op de weg van het 

gezin, reiken adviezen aan, bemiddelen, zetten een traject uit voor 

het aanleren van vaardigheden. 

Wat doe je met je vrije tijd? We kijken mee uit naar een gepaste 

sportclub, een geschikte hobby, een jeugdbeweging, … 

We verkennen met ouders en jongeren hun ideeën en wensen 

voor de toekomst: wat ga je studeren? Welke job trekt je aan? 

Zou je een relatie willen? En welke steun heb jij nodig om je wen-

sen te realiseren 

Concreet aanbod 

   Wat bieden wij? 

Is er bij jouw kind een visuele beperking vastgesteld?  

In thuisbegeleiding luisteren we naar alle vragen, die je  

als ouder hebt. 

Op vragen naar informatie 

proberen we zo goed moge-

lijk te antwoorden. Of we 

steunen je in het zoeken naar 

gepaste antwoorden. Afhan-

kelijk van de leeftijd van je 

kind zullen vragen, noden en 

processen die worden afge-

legd, anders zijn.  

  

Doelgroep  

  Tot wie richten wij ons? 

Voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die slecht 

zien of blind zijn en eventueel ook bijkomende beperkingen 

hebben.  

De oorzaak van de visuele beperking kan een oogaandoening 

zijn en/of een stoornis in de werking van de hersenen.  

We begeleiden gezinnen in Vlaams-Brabant, Antwerpen, 

Limburg, een deel van Oost-Vlaanderen en in het Brussels 

gewest.  

Thuisbegeleiding 

 Bij kinderen van 0-6 jaar 

We spreken met ouders over hun gevoelens in deze nieuwe 

situatie. Het is niet ongewoon dat je onzeker bent over hoe het 

verder moet.  

We delen met ouders de zorg voor het welbevinden en de 

ontwikkeling van hun kindje. We ontdekken samen wat de 

baby - later peuter en kleuter - allemaal doet en leert. We geven 

advies over spelen en speelgoed, boekjes en hulpmiddelen en 

ook over slapen en eten, zelfstandiger worden en je mannetje 

staan.  

We komen niet alleen bij je thuis. Als jij dat wil, gaan we op 

bezoek bij de onthaalmoeder of in het kinderdagverblijf en 

helpen we bij de start van je kind in de school.  

Als ouder kan je zorgen hebben over de toekomst maar je 

hebt ook dromen en wensen. We spreken daar samen over en 

zoeken uit welke ondersteuning in de toekomst nodig en mo-

gelijk zal zijn.  

We nodigen ouders van jonge kinderen, hun familieleden en 

begeleiders uit om samen informatie op te doen en ervarin-

gen uit te wisselen.  

 


