
 
 

Wat is GON ? 
 
GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen het ‘gewoon’ en 
‘buitengewoon’ onderwijs.  
Een leerkracht of paramedicus vanuit het buitengewoon onderwijs komt kinderen met een 
bepaalde diagnose en hulp- en zorgvragen begeleiden in het gewoon onderwijs, evenals het 
schoolteam.  Dit gebeurt tijdens de lesuren en op de school van uw kind.   
 
 
GON BuBaO De Vinderij  1 
 
BuBaO De Vinderij 1 richt GON in voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen (T3) en 
voor kinderen met autismespectrumstoornissen (T9). 
  
Een GON-aanvraag gebeurt steeds via de CLB-medewerker, verbonden aan de gastschool van 
uw kind. 
 
Met het nieuwe M-decreet veranderen een aantal zaken in het onderwijs.  Er zijn echter nog 
vragen en onduidelijkheden.  Wat is zeker tot op vandaag? 
 
GON kan aangevraagd worden voor kinderen met een autismespectrumstoornis als  
- er een diagnose ASS is, gesteld is door een multidisciplinair team met inbegrip van een 

(kinder)psychiater; 
- én als er gemotiveerd kan worden dat ondersteuning vanuit geïntegreerd onderwijs in combinatie 

met compenserende of dispenserende maatregelen nodig en voldoende geacht worden om de 
leerling mee te kunnen nemen in het gewoon curriculum. 

 
GON kan aangevraagd worden voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen als zij het 
schooljaar voordien 9 maanden in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben met een attest type 3. 
 
 
Van start … 
 
Eens de GON-aanvraag goedgekeurd is, stelt de CLB-medewerker een eerste gemotiveerd 
verslag op. 
In september richten we een opstartvergadering in, waarop alle betrokken partijen uitgenodigd 
worden.  Tijdens die vergadering wordt het gemotiveerd verslag verder uitgewerkt met de inhoud 
van de ondersteuning van het geïntegreerd onderwijs.  
Het gemotiveerd verslag wordt ondertekend door de ouders, de gastschool, het CLB van de 
gastschool, de dienstverlenende GONschool en optioneel de leerling. 
 
 
Concreet … duur, inhoud, evaluaties 
 
Voor kinderen met ASS (T9): 
De leerling kan per onderwijsniveau 2 jaar GON-begeleiding krijgen.   
Voor kleuters geldt alle jaren in het K.O.  
De 2 schooljaren dienen niet opeenvolgend te zijn. 
Voor kinderen met GES (T3): 
Voorlopig betreft dit 1 enkel schooljaar. 
 
De GON-begeleider komt min. 1x per week naar de school van uw kind. 
Elke GON-begeleider gaat met zijn pakket flexibel om naargelang de hulp- en zorgvragen, 
gedurende het hele schooljaar. 
De GON-begeleid(st)er werkt leerlinggericht en schoolteamgericht. 



 
 Bijbrengen van sociale / schoolse vaardigheden 
 Plannen en  organiseren 
 Sociale context 
 Strategieën, tips 
 Ventileren 
 Verduidelijken van tijd en ruimte 
 Visualiseren, … 

 
 Informeren, sensibiliseren,… 

 
 
Tijdens het schooljaar plannen we 1 of 2 tussentijdse evaluatiemomenten en op het einde van het 
schooljaar een eindevaluatie. 
 
UItgangspunten 
 
 GON-leerling komt  ‘GRAAG’ naar het GON-moment 
 Vertrouwensrelatie 
 ‘Luisteren’ 
 Zelfstandigheid 
 Maatwerk 
 Welzijn van de GON-leerling staat voorop! 

 
 
Interessante info vindt u op de sites van  
 Vlaamse Vereniging Autisme 
 Autisme Centraal  
 Participate 
 Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis 
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