
Voorstelling 
De Leerexpert Dullingen / MFC Mytyl



Missie - Zorgexpert 
Wie:
- kleinschalige gespecialiseerde voorziening (120 kindjes max)
- op verschillende locaties
- zorgexpert: zorg, therapie en advies op maat
- ondersteuners die nadruk leggen op welbevinden

Hoe:
- zorgen dat kinderen kunnen deelnemen aan klas- en schoolactiviteiten , nadruk op

zelfredzaamheid, wat zich naar de toekomst vertaalt in een maximale participatie aan de
samenleving en actief burgerschap, een eigen plek in de maatschappij.
- in een warme omgeving ondersteuning bij fysieke, psychische en socio-emotionele noden
zodat ieder zich kan ontwikkelen op eigen tempo en niveau.



Visie - School 
Momenteel 2 locaties (Basis: Dullingen / Secundair: Kalmthout – Zon en Hei)
Onderwijs op maat (+/- 70 lln):
• Welbevinden van elke leerling komt op de eerste plaats!

– Zowel lichamelijk als sociaal-emotionele 
– Aandacht voor aanvaarding- en verwerkingsproces eigen aan problematiek
– Positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen 
– Weerbaarheid 

• Het potentieel van elke leerling maximaal ontplooien
– Individueel traject met nodige aanpassingen
– Kleine klasgroepen, waarbij elke leerling op zijn eigen tempo en niveau een aanbod 

krijgt

• Zelfredzaamheid vergroten

• Samenwerking met de ouders 



Visie - School 

• Toekomst traject uitwerken 

- TGL (Toekomst Gericht Leven)

• Integratie in de maatschappij / Actief Burgerschap

- Samenwerking Koninklijke balletschool Antwerpen

- GOLD-project: drie scholen (GIBO Mariaburg, Stedelijk Lyceum Offerande (OKAN), 

Leerexpert Dullingen)

- Stages 

- Uitstappen 

• Bv. Markt, musea, kinderboerderij, therapeutisch paardrijden, zwemmen



Doelgroep

Voor wie :
Kinderen en jongeren (2,5 - 21j)met een motorische beperking en/of meervoudige 
beperking

Nodig voor de school:
M-verslag Type 4 /OV1, dit wordt gemaakt door het CLB.

Nodig voor het MFC:
A-document, erkenning VAPH voor Niet -rechtstreeks toegankelijke hulp. 
Dit wordt gemaakt door een MDT-team. (Stedelijk Onderwijs CLB, Ziekenfonds, 
COS…)
Erkenning of minimaal vermoeden van beperking ( doktersattest) voor 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (enkel opstart)

opm:
RTH : beperkte ondersteuning in vraag/tijd
nRTH : structurele, meervoudige ondersteuning



Leerstromen clusterwerking

Organisatiestructuur van de zorgexpert en school op 
mekaar afgestemd.

MFC is zoals de school georganiseerd in een cluster  
Kleuter
Lager
Secundair

School: klasindeling op basis van leerstromen
Ervaringstroom
Leefleerstroom
Functiegerichte stroom

Gebaseerd op 5 pijlers:
Cognitief, communicatief, sociaal-emotioneel, 
toekomstgericht leven, integratie in maatschappij



Leerstromen 

Ervaringsgerichte leerstroom

• Prikkelen van de zintuigen 

- Ervaren en beleven van de omgeving

- Kennismaken met verschillende materialen/activiteiten om vrije tijd in te vullen

Bv. Snoezelen

• Veilige en aangename omgeving voorzien

- Voldoende rustmomenten 

• Sociale weerbaarheid 

• Maatschappelijke integratie

Bv. Bezoek aan een rusthuis, kinderboerderij, therapeutisch paardrijden 



Leerstromen 

Ervaringsgerichte leerstroom (lager)



Leerstromen 

Ervaringsgerichte leerstroom (lager)



Leerstromen 

Leefleerstroom

• Aanbod individueel afgestemd, gelinkt aan het dagelijkse leven

- Vertrekken van concrete en directe ervaringen 

- Afwisseling tussen rust-, spel- en leermomenten

- Welbevinden voorop gesteld 

• Communicatievaardigheden stimuleren

- Pictogrammen, SMOG, Ipad (Go-talk now, Grid), verbaal en non-verbaal

• Zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie



Leerstromen 

Leefleerstroom



Leerstromen 

Functionele leerstroom

• (Schoolse) vaardigheden gelinkt aan het dagelijks leven; Individuele aanpak

- Basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen worden aangeleerd met het oog 

op het vergroten van de zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding

Bv. Geldrekenen, boodschappenlijstjes opstellen, … 

• Communicatievaardigheden stimuleren

- Aanbod van verschillende leesmethodes 

• Focus op vergroten van functionaliteit en zelfredzaamheid

 Omzetten van schoolse vaardigheden in praktische en herkenbare leermomenten 



Leerstromen 

Functionele leerstroom



Leerstromen, werking…
De Leerexpert / De Zorgexpert

Ervaringsgerichte 
leerstroom

Leefleerwerking gerichte 
leerstroom

Zinvolle
dagbesteding

Begeleide 
tewerkstelling

Zinvolle
dagbesteding

Functiegerichte 
leerstroom

(Voorbereidend) kleuteronderwijs

ArbeidstrainingZorgverstrekking

PROFIEL 1 PROFIEL 2 PROFIEL 3 PROFIEL 4 PROFIEL 5

Kleuter

School -
verlater

BLO

BuSO

Beleving van de MIJ Deelname aan de  MIJ Participatie MIJ



Klasondersteunende werking door ons multidisciplinair team:
• Logopedisten
• Kinesisten
• Verpleegkundigen
• Kinderverzorgsters
• Psycholoog/orthopedagoog

Busvervoer op schooldagen, niet tijdens schoolvakanties of 
verlofdagen
Buitenschoolse activiteiten: zorgboerderij, therapeutisch 
paardrijden, (therapeutisch) zwemmen, … 

Schoolwerking…



Clusterwerking MFC

3 multidisciplinaire clusters (kleuters, lager, secundair)
een clusterverantwoordelijke als aanspreekpunt:
Elke cluster bestaat uit:
Verpleegkundige
Verzorgenden/zorgkundigen
Kinesitherapeuten
Ergotherapeuten
Logopedisten

Mobiel team:
Kinesitherapeut
Verzorgende

Clusteroverschrijdend:
Arts
Leefhuis olv opvoeder
Counselor
Sociale dienst
Ergotherapeut als adviseur



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Verpleegkundige zorg:
• Medische verzorging en opvolging parameters
• EHBO 
• Verpleegkundige handelingen (sondage, wondzorg, sondevoeding…)
• Medicatie toediening
• Opvolging bij consulterend arts
• RX-en
• Dieet en voedingsadvies
• Coördinatie verslaggeving aanvragen tegemoetkomingen 

=> Toestemming via ouders wordt opgevraagd



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Verzorging:

• Maaltijdbegeleiding 
• Algemene verzorging inclusief verzorgingsmateriaal
• Observeren en rapporteren aan verpleegkundige
• Uitvoeren van gedelegeerde verpleegkundige handelingen
• Blaastraining
• Begeleiding uitstappen en klasactiviteiten



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

• Schoolaanvullende opvang :

• Woensdagmiddagaanbod
• Voor- en nabewaking 7:30 u tot 17:45 u
• Vakantiewerking, gesloten 1 week kerst- en paasvakantie en de 

week van 15/8

• Slaap- en of rustmomenten
• activiteiten op maat in een aangepast leefklimaat

• Schoolvervangende opvang
(binnen de schooluren alternatief programma)



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Kinesitherapie:

• Therapie (individueel en/of in groep)
• Statafel, gebruik verplaatsingshulpmiddelen
• Zwembegeleiding
• Paardrijden
• Begeleiding hulpmiddelen orthopedie (spalken, afo’s, statafels, ligmatras e.d.) 

attesten, keuze, reparaties…
• begeleiding in het kader van medische consultatie algemeen en vanuit UZA, 

Cepraconventie in het bijzonder
• Osteopathie : start januari 2020



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Logopedie:

• Therapie (individueel en/of in groep)
• Voedingsbegeleiding bij slik- en eetproblemen
• Multidisciplinaire organisatie maaltijdbegeleiding met focus op voeding (opbouw), 

positionering, eetmateriaal, wijze van begeleiding, positionering in de ruimte, 
advies diëtiste en arts. (warme maaltijd 3€)

• Begeleiden aankoop gebruik communicatiehulpmiddelen. Uitwerken, bijwerken + 
instructies en advies aan leefomgeving

• Ondersteunde communicatie 
• Vormingen rond Smog, I-padgebruik als communicatiemiddel, Grid, Go Talk Now, …



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Ergotherapie:

• Therapie (individueel en/of in groep)
• Begeleiding hulpmiddelen mobiliteitsproblemen (rolstoel, fiets, loophulp…)
• Advies rond aanpassingen in de klas, thuis, algemene handelingen dagdagelijks 

leven (ADL), Advies computer- tablet- I-pad keuze, bediening en aanpassingen
• Zitcomfort
• Advies hef- en tiltechnieken



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Sociale dienst

• Ondersteuning administratie PAB, PVF en  toeleiding naar andere diensten, 
netwerkaanbod, netwerkuitbreiding

• Informatie over individuele ondersteuningsvormen, dagbesteding, vrije tijd, 
praktische hulp, budgettering, administratie

• Toeleiding naar volwassenwerking (reeds PVF)

Counselor:
= Een laagdrempelige hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele (psycho-
sociale) achtergrond
Helpen bij het verwerken van een diagnose 



Aanbod MFC 
Zoveel meer dan zorg en therapie alleen

Arts

• Opvolging medische zorgverlening
• Bijhouden en opvolgen medisch dossier : GMD
• Uitwisselen van medische informatie van specialisten en huisarts
• Verzamelen van medische informatie bij verwijzers voorafgaand aan intake
• Opstellen en implementeren van medische richtlijnen en protocols
• Medische adviesverlening aan directie, verpleegkundigen en paramedici
• Ouders adviseren, informeren en doorverwijzen



Handelingsplanning

Beginsituatie

Doelen bepalen

Uitvoeren

Evalueren

Handelingsplanning



Handelingsplanning

Individueel orthopedagogisch handelingsplan
Inschrijving/intake in school en MFC
Vereist: M-decreet en A-doc , verslagen van externen voor een goede beeldvorming
Wanneer: Voor kerstvakantie, voor 1 februari, Paas- of zomervakantie.
Afspraak datum: School + MFC + ouders
(MFC update ondersteuningsnoden vlak voor aanvang dienstverlening indien nodig)
Het concretiseren van het handelingsplan na 6 -8 weken
De school bespreekt de doelstellingen voor het komende (school) jaar na eerste zes weken.
Het MFC-team : - concrete ondersteuning 

- mogelijke zorgvragen in kaart
Het school- en MFCteam bespreken de handelingsplanning op de Klassenraad.
U wordt na een 8-tal weken uitgenodigd voor de bespreking van het handelingsplan.
Het uitvoeren
De afgesproken ondersteuning wordt uitgevoerd. Overleg hierover gebeurt tijdens de briefing ‘s ochtends , tijdens 
het wekelijks teamoverleg, op de klassenraad.  
Communicatie hierover gebeurt via een zorgmapje, agenda, telefoon, mail of gesprek op afspraak.  
Het evalueren en bijsturen
Jaarlijks evalueren we het handelingsplan en nodigen we u uit. Meestal rond februari.
Extra overleg wordt gepland bij sterk wijzigende zorgvraag.



Algemene informatie

contactgegevens

Buitengewoon kleuter, lager en secundair onderwijs Type 4 - OV1
elise.nauwelaerts@so.antwerpen.be
Tel: 03/ 217 26 36

MFC Mytyl
Erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

MFCMytyl@leerexpert.be
Ingrid.geuens@so.antwerpen.be
Ann.hertogs@so.antwerpen.be
Tel: 03/ 217 26 26

mailto:elise.nauwelaerts@so.antwerpen.be
mailto:Ingrid.geuens@so.antwerpen.be


Algemene informatie

Meld je aan :
• Vanaf donderdag 19/03/’20 om 9u30 t.e.m. vrijdag 3/04/’20 tot 17u.
• Aanmelden kan tijdens deze hele periode en er is geen voorrangsregel van

toepassing.

Opgepast : aangemeld is nog niet ingeschreven !



Foto’s: speelplaats 



Foto’s: speelplaats



Foto’s: verzoringsruimte



Foto’s: vezorgingsruimte



Foto’s: Therapieruimte 



Foto’s: Slaapklas 



Foto’s: Leefhuis
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