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Welkom & voorstelling KOCA

• KOCA is een centrum dat kinderen, jongeren en volwassenen 
ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan 
specifieke begeleiding en soms ook aangepast onderwijs. 

• Doelgroepen :
• Doven en slechthorenden 
• Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme 
• Kinderen, jongeren en volwassenen met 

spraaktaalontwikkelingsstoornis 



Welkom & voorstelling KOCA

• Zorg en ondersteuning:

• Begeleiding : residentieel, mobiel en ambulant 
• Ontwikkelingsbegeleiding: algemeen en handicapspecifiek
• Zelfstandigheidstraining, vrije tijd
• Ondersteuning schoolvaardigheden 
• Contextbegeleiding 
• Vaardigheden ontwikkelen om te communiceren
• ……



Welkom & voorstelling KOCA

• Organisatie van zorg (evt. waar mogelijk integraal met onderwijs):

• (semi)Residentieel: In leefgroepen – Multifunctioneel Centrum (MFC)
• Begeleiding van de context van het kind
• Kindgerichte integrale werking
• Crisisondersteuning
• Kamertraining
• Begeleid wonen
• Zelfstandig wonen



Welkom & voorstelling KOCA

• Concrete werking in de nieuwbouw

• Ondersteuningsgroepen: gelijkvloers en 2 verdiepingen
• Aanpassing D&Sh: 1ste verd

• Begeleiding van de context van het kind
• Kindgerichte integrale werking: 3de verd
• Crisisondersteuning: 3de verd
• Kamertraining: 3de verd
• Begeleid wonen: 3de verd
• Zelfstandig wonen



Welkom & voorstelling KOCA

• Integraal met onderwijs

• Kleinere groepen en meer individuele werking
• 1+1=3 : belang van integrale werking
• Nabijheid van zorg en onderwijs
• Kindgerichte integrale werking: 3de verd
• Crisisondersteuning: 3de verd



NIEUW JONGHELINCKSHOF (fase 2) – toelichting voor de buurtbewoners – 15/5/2018



WERKZAAMHEDEN - sloop

Voorbereidende werken (juni 2018)
- plaatsbeschrijvingen aanpalende 

woningen 
- Adres + contactgegevens overmaken 

aan BEN VAN HASSELT
ben.vanhasselt@hensnv.be

Sloopwerkzaamheden (aug – okt 2018)
- gebouwen binnengebied
- Tuinmuurverlaging (zie bijlage), 

vervangen van dekstenen
- tuinmuurverhoging, vervangen van 

dekstenen
- verwijderen boom

NIEUW JONGHELINCKSHOF (fase 2)



WERKZAAMHEDEN - nieuwbouw

Nieuwbouw (nov 2018 – feb 2020)
- bouwen nieuwe klaslokalen 
- bouwen multifunctionele ruimte

NIEUW JONGHELINCKSHOF (fase 2)

Realisatie van de verdiepingen en de 
afstand en hoogte worden gerealiseerd 
zoals gegund en volgens de 45° regel. 
Dit is vanaf een fictieve tuinmuurhoogte
van 3m50



IMPACT op omgeving

WERKZAAMHEDEN
- maandag tot vrijdag (tss 7 – 22u)
- mogelijks ook op zaterdag 

PARKEERVERBOD
- aan weerszijden van de 

Coebergerstraat thv ingang KOCA
- in- en uitrijden vrachtwagens 

faciliteren

STOEPINNAME
- thv verbrede stoep => stapeling 

materiaal

NIEUW JONGHELINCKSHOF (fase 2)



CONTACTPERSOON BIJ VRAGEN

KOCA VZW

KOEN LINDERS
koen.linders@koca.be
03/247 30 70

NIEUW JONGHELINCKSHOF (fase 2)


