
 

 

 

 

Type 2 Type 4 Type 6 Type 7 

    

 

 

Ondersteuningsvragen voor 

type 2 – type 4 – type 6 – type 7  
 

Kinderen en jongeren met een  

motorische beperking 

 

 info@enter4.be 

 0470 30 50 17 

 www.enter4.be 

 

 
BuBaO Ten Dries (27151) 

BuSO Ten Dries (28332) 

BuBaO Sint-Lodewijk (26989) 

BuSO Sint-Lodewijk (28233) 

BuBaO Sint-Gregorius (27003) 

BuSO Sint-Gregorius (28241) 

Kinderen en jongeren met een 

visuele beperking 

Regionale verdeling over de 

ondersteuningsteams van: 

Spermalie (De Kade) 
 ondersteuningsteam.type6@de-kade.be 

 0470 36 11 14 (basis - 26311) 

 0475 69 18 49 (secundair – 129957) 

Centrum Ganspoel  

(basis onderwijs- 25941) 
 coordinatie@otganspoel.be 

 0499 93 58 53 

KI Woluwe, afdeling Ganspoel 

(secundair onderwijs, 137431) 

  ondersteuningtype6@kiwoluwe.be  
 0474 74 47 81 

Kinderen en jongeren met een  

auditieve beperking  

of 

spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis 

 

 Basis: type7@sintlievenspoort.expert 

 09/268 26 55 
BuBaO Sint-Lievenspoort (26864) 

 

 Secundair: type7@sintgregorius.be 

 09 210 01 52 
BuSO Sint-Gregorius (28241) 

 

Kinderen en jongeren met een  

Matige of ernstige mentale beperking 

 
Contactgegevens centrale coördinatie  

Nele Dhont:  
  inclusie1@rozemarijn.org 

 0479/482 580 

 

Mieke Meire:  
 mieke.meire@bulosj.be 

 0494/127 962 

 

Sofie Pringels:  
 Sofie.pringels@devinderij.be 

 0473/363 999 
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Hoe gaat u te werk om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen voor de types 2, 4, 6, 7 voor het komende schooljaar vanaf 1 september 2019. 

 Lijst alle leerlingen van de school op (huidige + nieuwe) die ondersteuning nodig hebben voor type 2, 4, 6, 7 én die beschikken over de daarvoor 

nodige documenten = verslag of gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag (= oud GON-document). 

 Via het softwarepakket van de school geeft u vervolgens voor al deze leerlingen door met welke school BuO u wil samenwerken voor de 

ondersteuning van deze leerlingen. 

De nodige gegevens van de verschillende BuO-scholen, 

vindt u in de folder in bijlage. 

Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen. 

 Dit wordt dan vanuit het softwarepakket van de school, via DISCIMUS, doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI. 

 De scholen voor gewoon onderwijs zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte keuzes mee te delen aan de betreffende BuO-scholen. Zij bezorgen 

een lijst van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zodat de BuO-scholen zo snel mogelijk met de ondersteuning kunnen starten. Op die 

manier hebben de scholen BuO een overzicht op de middelen die aangewend dienen te worden in functie van de ondersteuning, zodat die zeker kan 

doorgaan. Voor meer info hieromtrent verwijzen we door naar de omzendbrief: https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5 

Om vlot te kunnen starten op 1 september 2019 vragen wij u om 

De leerlingen die aan de voorwaarden voldoen én voor wie duidelijk is dat er ondersteuning nodig is of blijft (= reeds gekende leerlingen) , zo snel 

mogelijk en uiterlijk voor het einde van het schooljaar (30 juni 2019) door te geven aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. Zo kunnen de 

ondersteunende scholen voor die leerlingen alvast vanaf 1 september ondersteuning bieden. Dit kan door te mailen naar de contactgegevens op de 

achterzijde (per type overzicht bezorgen). 
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