
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
       Contract bepaalde duur – deeltijds 

 
 
 
Heb je een orthopedagogische achtergrond? Begeleid je graag mensen? Ben je een georganiseerd 
persoon? Dan is deze job misschien iets voor jou: 
 

Je functie 

Je hebt een aantal specifieke rollen binnen de begeleidingsdienst ZuidAs. Je coördineert de 
aanmeldingen en intakes. Je ondersteunt je collega’s inhoudelijk bij de intervisie en de 
opmaak van handelingsplannen en je doet ook zelf begeleidingen. Samen met je collega’s en 
de leidinggevende vorm je een klein maar wendbaar team dat (jong-)volwassenen met ASS 
begeleidt op de verschillende levensdomeinen en streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit 
van leven.  

 

 Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de aanmeldingen en opvolgen van 
de intakes en het realiseren van de individuele handelingsplannen. 

 Je staat ook graag met je voeten in de praktijk en hebt al ervaring met begeleiden. 

 Je behoudt overzicht over alle cliënten 
 

Je profiel 

 Je hebt een orthopedagogisch diploma of zeer relevante ervaring 
 

 Je kent de systemen van Persoons Volgende Financiering van het VAPH of bent bereid 
je daar snel in in te werken 

 

 Je kan prioriteiten stellen 
 

 
 

 Je bent vlot in communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) 
 

 

KOCA is een dynamische organisatie 
die zorg en onderwijs biedt aan 

kinderen, jongeren en volwassenen 
met een specifieke kwetsbaarheid 

(doven en slechthorenden, 
autismespectrumstoornissen, 

spraaktaalontwikkelingsstoornissen, 
leer- en gedragsmoeilijkheden). 

 Medewerker begeleidingsdienst 

VACATURE 



    

 Je bent nauwkeurig 
 

 Je streeft steeds naar kwaliteit in alles wat je doet 
 

Je werkomgeving 

Je komt terecht in een klein maar fijn team, ZuidAs, waar je flexibiteit op prijs wordt gesteld. 
Je krijgt daar ook veel flexibiliteit voor terug. ZuidAs maakt deel uit van Koca vzw. 

 

Ons aanbod 

 De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement. 
 Contract van 32u. Barema en jobtime zeker bespreekbaar.  
 Indien orthopedagogische opleiding kunnen zowel bachelors als masters solliciteren. 

 
 

 

Interesse? 

Mail je motivatiebrief uiterlijk 25/9/2020 naar talent@koca.be t.a.v. Eva De Wolf, 
leidinggevende ZuidAs. 

 

Selectieprocedure? 
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. De mondelinge selecties vinden 
plaats op dinsdag 29 september 2020. 
 
 
Meer info? 
 
Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Eva De Wolf 
(eva_de_wolf@telenet.be 0491 27 30 60. 
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker 
dan afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 


