
Meer Samenwerking 

Samen voor inclusie 

Mail: info@onaplus.be 

Website: www.onaplus.be 

DIPLON: www.diplon.be 

Telefoonnr: +32 3 613 09 50 

Alle vragen kunnen ingediend worden  

via het digitaal platform DIPLON. 

www.diplon.be 

Via deze weg komt de vraag rechtstreeks 

op de juiste plek terecht of wijzen wij de 

weg via het zorgloket. 

AANMELDEN 

N A A M  B E D R J F  

CON T AC TGE GE VEN S  

Mail:  info@vokan.be 

Website: www.vokan.be  

DIPLON: www.diplon.be 

Telefoonnr: +32 496 27 60 34 

        +32 499 59 71 14 

Mail: info@ondersteuningsnetwerkkempen.be 

Website: www.ondersteuningsnetwerkkempen.be 

DIPLON: www.diplon.be 

Telefoonnr: +32 472 12 36 64 



Zowel voor de ‘kleine’ als de brede types kiezen   

AntwerpenPlus, VOKAN en Kempen voor een  nauwe 

samenwerking. 

Een werking vanuit een inclusieve visie op onderwijs. 

We bekijken in overleg met de school wat nodig is. 

Elke hulpvraag komt via onze ankers bij een regio-

naal multidisciplinair team terecht.  

Een passend antwoord op elke vraag vanuit een  

flexibele werking.  

Ondersteuners vanuit  

dezelfde of verschillende 

netwerken /BuO scholen 

vullen elkaar aan,  

versterken elkaar en gaan 

samen op pad.   

Kwalitatieve ondersteuning 

op maat waar nodig,  

zolang als  nodig,  

niet langer dan nodig.  

  

We inspireren elkaar, doen 

aan intervisie en professio-

naliseren samen. 

  

Zo voorzien we ook zeer 

specifieke vragen van een 

deskundig antwoord. 

Waarom samen? 

Scholen buitengewoon onderwijs 

waarmee we samenwerken: 

 

• VIBO De Brem            type 2, type 4, type 9 

• VIBO De Ring                      type BA,  type 2  

                  type 4,  type 9 

• VIBO Het Kasteelpark           type 4,  type 9 

• Tongelsbos               type BA, type 3, type 9  

• Oosterlo              type 2,  type 3 en type 9 

• IMG                type BA, type 2 

                                            type 3, type 9 

• Ganspoel/Woluwe                 type 6 

• KOCA                         type 7 

 

 

Brede types: 

type BA : basisaanbod 

type 3 : emotionele of gedragsstoornis 

type 9 : ASS 

 

Kleine types: 

type 2 : verstandelijke beperking 

type 4  : motorische beperking 

type 6 : visuele beperking 

type 7 : auditieve beperking 

type 7 : spraak- of taalontwikkelingsstoornis (STOS) 

 


