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Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Vlaams Agentschap voor Personen  
met een Handicap, Agentschap Jongerenwelzijn, Departement Onderwijs en Vorming  

 

 
 

Wij zoeken 
Een WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) 

 

 
Diensten- en Begeleidingscentrum OLO vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden van kinderen, 

jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een handicap. Het Oriëntatiecentrum, onderdeel van 
OLO, verricht diagnostisch onderzoek bij volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een 

ontwikkelingsstoornis. In opdracht van de Universiteit Antwerpen doen we ook wetenschappelijk 
onderzoek bij onze doelgroep. 

 
 

KERNOPDRACHT 

Uitvoeren van de tweede fase van het DIALAND-onderzoek dat loopt in opdracht van UA. 

DIALAND is een behoeftenonderzoek in functie van diagnostiek bij volwassenen met een 

beperking t.g.v. ontwikkelingsstoornissen of niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen. Het 

literatuur onderzoek is afgerond. De volgende fase omvat:   

o Afnemen van interviews van de doelgroep 

o Kwalitatieve verwerking van de gegevens 

o Resultaten neerschrijven in een onderzoeksrapport 

o Een publicatie op basis van het literatuur onderzoek en de resulaten 

Je maakt deel uit van het multidisciplinair team van het OC en je werkt samen met  

medewerkers van UA.Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het OC en aan de stuurgroep 

van het onderzoek. 
 

DIPLOMA 

o Master in de klinische psychologie of orthopedagogiek 
 

PROFIEL 

o je bent wetenschappelijk ingesteld, hebt onderzoekservaring (kwalitatief onderzoek) en 

bent enthousiast en gedreven om onderzoek te doen; 

o je bent in staat op flexibele wijze vorm te geven aan de jobinhoud, waarbij teamwerk 

hand in hand gaat met zelf initiatief nemen;  

o Je bent organisatorisch sterk en gericht op samenwerking in een multidisciplinaire 

omgeving; 

o Je hebt een vlotte pen; 

o Je bent bereid te werken volgens een flexibel uurrooster; 

o Je beschikt over een eigen wagen. 

 

AANBOD 

o Deeltijds contract bepaalde duur (time en duurtijd af te stemmen met eventueel andere 

opdrachten) Verlenging mogelijk bij 3de fase van het onderzoek. 

o Loon volgens barema VAPH - PC 319.01, master. 

o Je kan rekenen op individuele coaching. 

o Km-vergoeding voor verplaatsingen in dienstverband. 

o Standplaats: Drie Eikenstraat 661 te Edegem 

 

DATUM IN DIENST 

Onmiddellijke indiensttreding mogelijk 

 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief ter attentie van Kathrine Goffart, kgoffart@olo.be  

 

Gelieve bij je sollicitatie volgend vacaturenummer te vermelden:  

 

Meer info over onze missie en visie vind je op de website www.olo.be 
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