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Begeleiding  
zieke leerlingen en  

Passend onderwijs
voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs 

Midden- en Oost-Brabant



Inleiding 

In ieder samenwerkingsverband Passend onderwijs 
komen (acuut) somatisch zieke leerlingen voor. In 
deze brochure staat beschreven hoe de begeleiding 
van zieke leerlingen binnen het regulier primair en 
voortgezet onderwijs in Midden- en Oost-Brabant is 
geregeld. 

Het betreft de regio’s van:
•  De PO samenwerkingsverbanden: Tilburg 3004, De 

Meierij 3005, Oss en omgeving 3006, Eindhoven, 
Best, Son en Breugel 3007, Helmond-Peelland 3008, 
De Kempen 3009, Waalwijk en omgeving 3010. 

•  De VO samenwerkingsverbanden: Tilburg en 
omgeving 3004, De Meierij 3005,Oss e.o.3006, 
Eindhoven/Kempenland 3007, Helmond-Peelland 
3008 en de Langstraat 3009.

De volgende vijf organisaties uit Midden- en Oost-
Brabant zijn betrokken bij de begeleiding van zieke 
leerlingen:

•  De Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen (COZL)

• De Mytylschool Eindhoven

• De Mytylschool Tilburg

• De Mytylschool Gabriël (’s-Hertogenbosch)

• De Berkenschutse (Heeze).

Het gaat bij deze begeleiding van zieke leerlingen, 
die verblijven binnen het regulier onderwijs, niet om 
grote aantallen. Soms is de ziekte reeds lang bestaand, 
maar de ziekte kan zich ook acuut door diverse 
omstandigheden manifesteren. Voor de (onderwijs)-
ontwikkeling van deze leerlingen is het essentieel 
dat de begeleiding zo optimaal en snel mogelijk vorm 
gegeven wordt.

Missie vijf organisaties
“We gaan voor Passend onderwijs voor elke zieke 
leerling binnen het primair en voortgezet onderwijs. 
Dat doen we door samen met de reguliere scholen 
continuïteit te realiseren in de educatieve en sociaal- 
emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, die 
door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn 
op ‘onderwijs op maat’. We willen bereiken, dat deze 
leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren 
in de maatschappij”.

Definitie zieke leerlingen: 
Die leerlingen die geen 
(volledig) schoolprogramma 
kunnen volgen ten gevolge 
van ziekte 



Wat doen deze vijf instanties voor u? 

Hieronder volgt een korte omschrijving wat de 
betreffende instanties u te bieden hebben en waarin ze 
zich onderscheiden.
 
Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen (COZL)
COZL ontvangt subsidie vanuit het ministerie van OCW 
en verzorgt onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen 
in Midden- en Oost-Brabant. De uitvoering vindt plaats 
door Fontys Fydes.

COZL
•  Levert kortdurende begeleiding aan zieke leerlingen 

en ondersteunt scholen hierbij. 
•  Verzorgt indien nodig thuisonderwijs en onderwijs op 

afstand (KlasseContact).
•  Verzorgt de noodzakelijke contacten tussen de 

betrokken medici en school. Er zijn korte lijntjes 
met de collega-consulenten van de Educatieve 
voorziening in de Academische ziekenhuizen.

• Geeft informatie over de ziekte.

De consulenten zieke leerlingen in heel Nederland 
vormen samen het landelijk netwerk Ziezon  
www.ziezon.nl  
De brochure van COZL is te vinden op: 
www.fontys.nl/fydes

Mytylschool 
Eindhoven
De ambulante begeleiding 
vanuit de Mytylschool 
Eindhoven richt zich op 
de leerlingen in het regulier 
onderwijs met problemen die 
het gevolg zijn van motorische 
beperkingen door een lichamelijke 
handicap, ziekteproces, ongeval 
of een vertraagde ontwikkeling. 
Dit zijn problemen op het gebied van de 
fijne motoriek en/of grove motoriek die tijdens 
allerlei dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid tot 
beperkingen leiden.
Voor het inzetten van deze ambulante begeleiding 
dient de procedure ten aanzien van arrangementen 
zware zorg van het betrokken samenwerkingsverband 
gevolgd te worden. 

Meer informatie over (de ambulante begeleiding van) 
de Mytylschool Eindhoven is te vinden op:  
www.mytylschooleindhoven.nl

Mytylschool Tilburg
De ambulante begeleiding vanuit Mytylschool 
Tilburg richt zich op leerlingen, die als gevolg van 
een lichamelijke en/of functionele beperking extra 
zorg of ondersteuning nodig hebben. Het gaat hier 
om leerlingen met motorische beperkingen door 
een handicap of ziekteproces en leerlingen die extra 
aanpassingen en ondersteuning nodig hebben bij het 
volgen van onderwijs als gevolg van een langdurige 
(soms levensbedreigende) ziekte.



De ambulant begeleiders 
werken vraaggestuurd en 
oplossingsgericht. In overleg 
met ouders, leerling en 
school worden oplossingen 

gezocht voor belemmeringen 
in de onderwijssituatie. 

De ondersteuningsbehoefte 
wordt beschreven met de 

IVO-velden (Indicatie Volgens 
Onderwijsbehoeften).

Wanneer een leerling door ziekte de 
school tijdelijk helemaal niet kan bezoeken, 

wordt samengewerkt met COZL. Ook kan 
hulp worden geboden bij het aanvragen van een 
Toelaatbaarheidsverklaring, waardoor een (tijdelijke) 
plaatsing op de Mytylschool mogelijk wordt.
De organisatie van de inzet van de ambulant 
begeleiders is afhankelijk van de afspraken die elk 
samenwerkingsverband daarover heeft gemaakt met 
de Mytylschool Tilburg.

Meer informatie over (de ambulante begeleiding van) 
de Mytylschool Tilburg is te vinden op:  
www.mytylschooltilburg.nl

Mytylschool Gabriël te ’s-Hertogenbosch
Mytylschool Gabriël verzorgt onderwijs aan 
leerlingen met een motorische of meervoudige 
beperking, of met een langdurige ziekte. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met Tolbrug 
Specialistische Revalidatie. De kinderafdeling van dit 
revalidatiecentrum is samen met de school gehuisvest 
in Atlent. Op deze manier vormen onderwijs en 
revalidatie één geheel.

Naast het onderwijs op de school zelf biedt  
Mytylschool Gabriël ambulante begeleiding aan 
leerlingen in het reguliere onderwijs met een 

motorische- of meervoudige beperking, of met een 
langdurige ziekte. Kinder Expertise Centrum Atlent 
investeert in kinderen en jongeren en gaat op zoek naar 
de kansen van een leerling om zich te ontwikkelen. Een 
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de kans 
krijgt om zijn capaciteiten en bewustzijn te vergroten, 
binnen de eigen mogelijkheden. Ieder op zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo.
KinderExpertiseCentrum Atlent biedt een breed, 
innovatief en geïntegreerd pakket aan van onderwijs, 
revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Op basis 
van het principe ‘één kind, één plan’ zoeken we 
samen met de kinderen en hun ouders naar maximaal 
perspectief!

Meer informatie over (de ambulante begeleiding van) 
de Mytylschool Gabriël te ’s-Hertogenbosch is te 
vinden op: 
www.atlent.nl
www.mytylschool-gabriel.nl

De Berkenschutse
De dienst ambulante onderwijskundige begeleiding van 
De Berkenschutse in Heeze is gespecialiseerd in het 
begeleiden van leerlingen met epilepsie en langdurig 
zieke leerlingen binnen het regulier onderwijs.
De begeleiding van leerlingen met epilepsie wordt 
landelijk in samenwerking met De Waterlelie te 
Cruquius uitgevoerd binnen het Landelijk Werkverband 
Onderwijs en Epilepsie (LWOE: www.lwoe.nl).
De (bekostiging van deze) begeleiding is vastgelegd 
in de wetgeving Passend onderwijs. Deze ambulante 
onderwijskundige begeleiding epilepsie wordt  
verder niet besproken in deze brochure.



In Zuidoost-Brabant verzorgt De Berkenschutse 
tevens ambulant onderwijskundige begeleiding voor 
langdurig zieke leerlingen. Het gaat hierbij om bege-
leiding van leerlingen, die als gevolg van hun ziekte 
forse problemen hebben met hun onderwijskundige 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. De nadruk ligt 
hierbij op neurologische- en informatieverwerkings-
problemen. Daar waar door de ziekte de motorische 
problematiek primair is, wordt in Zuidoost-Brabant de 
leerling doorverwezen naar de ambulante begeleiding 
van de Mytylschool Eindhoven. Wanneer de leerling 
door de ziekte de school tijdelijk niet kan bezoeken, 
wordt samengewerkt met COZL.
Vanuit het ministerie van onderwijs heeft De 
Berkenschutse een budgetbekostiging ontvangen 
waaruit de ambulante onderwijskundige begeleiding 
bekostigd wordt. Concreet betekent dit dat de 
bekostiging van de ambulant onderwijskundige 
begeleiding in Zuidoost-Brabant niet via de 
samenwerkingsverbanden gaat, maar dat dit door De 
Berkenschutse bekostigd wordt vanuit de ontvangen 
budgetbekostiging. 

Meer informatie over (de ambulante begeleiding van)  
De Berkenschutse is te vinden op:  
www.berkenschutse.nl
www.lwoe.nl

Begeleiding
De betrokken instanties bieden begeleiding aan zieke 
leerlingen op de reguliere school. Uitgangspunt is dat 
er snel en adequaat gehandeld wordt. Na aanmelding 
van een leerling wordt er binnen afzienbare tijd een 
intake gepland, waarna een programma op maat 
opgesteld en uitgevoerd wordt.  

Er zijn diverse arrangementen mogelijk:

• Startarrangement
- In kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte 
- Directe eerste kortdurende ondersteuning
-  Check of hulpvraag beantwoord is; indien nodig 

wordt er een vervolgarrangement bepaald

• Licht arrangement
- Kortdurende ondersteuning van leerkracht(en)
- Kortdurende begeleiding van leerling

• Medium arrangement
- Langer durende ondersteuning van leerkracht(en)
- Langer durende begeleiding van leerling

• Advisering plaatsing (V)SO
-  Advisering plaatsing (V)SO; hoofdzakelijk 

Mytylschool Eindhoven, Mytylschool Tilburg, 
Mytylschool Gabriël of De Berkenschutse.
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Indien er sprake is van een kortlopend traject binnen 
een afgebakende tijdsperiode, kan COZL vanuit de 
verkregen subsidie van het ministerie van OCW snel 
een plan van aanpak opstellen om de reguliere scholen 
gedurende 6 tot 12 weken te begeleiden

Eventueel kan deze periode nog een keer verlengd 
worden. Na deze (verlengde) periode stopt deze 
begeleiding vanuit COZL en wordt, indien  noodzakelijk, 
voortgezet door één van de andere  partners.

Wanneer echter bij aanvang duidelijk is dat er 
specifieke onderwijskundige, motorische en/of neuro-
logische begeleiding noodzakelijk is, dan kan direct 
contact worden opgenomen met de Mytylschool 
Eindhoven, de Mytylschool Tilburg, de Mytylschool 
Gabriël of De Berkenschutse.

Als een reguliere school reeds ondersteuning heeft 
van een ambulant begeleider, kan hiermee ook contact 
gezocht worden om de ondersteuningsbehoefte in 
kaart te brengen. Daarnaast wordt er ook vastgesteld 
welk arrangement ingezet moet worden en welke van 
de partners dit het beste kan uitvoeren.

De begeleiding vanuit de drie Mytylscholen gebeurt 
conform de geldende afspraken binnen het betreffende 
samenwerkingsverband. 
Voor De Berkenschutse geldt dat de begeleiding 
wordt bekostigd vanuit de budgetbekostiging van het 
ministerie van OCW. Deze budgetbekostiging maakt 
het mogelijk om binnen de vijf betrokken samen-
werkingsverbanden in Zuidoost-Brabant een aantal 
zieke leerlingen per samenwerkingsverband ambulant 
onderwijskundig te begeleiden, mede afhankelijk van 
de zwaarte van het benodigde arrangement.

www.berkenschutse.nl
T: 040-2279300

COZL fontys.nl/fydes 
T: 08850 73888

Fydes

www.mytylschooleindhoven.nl 
T: 040-2418181

www.mytylschooltilburg.nl
T: 013-5398850

www.mytylschool-gabriel.nl
T: 073-8519100


