
 
 
Wij zoeken talent, betrokkenheid en nieuwsgierigheid! 
Is dit jouw profiel?                                                                                                                                                        

Dan nodigen wij je uit om ons team te komen 

versterken! 

1 Wie zoeken wij? 

Wij zoeken betrokken collega’s met een VO bevoegdheid die onze leerlingen 

begeleiden als mentor en lesgeven in de volgende vakken;    

 Nederlands 

 Wiskunde 

 Techniek (D&P profiel vmbo)  

 Maatschappijleer (zwangerschapsvervanging)  

 AVO (algemeen vormend onderwijs)                                                                                                                                                                                     

2 Wie zijn wij? 

Het OPDC Utrecht is een tussenvoorziening van het Samenwerkingsverband 

Sterk VO, Utrecht en Stichtse Vecht. Daarnaast is het een Plusvoorzieing voor de 

scholen uit de RMC-regio. Onze opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer 

terug te schakelen naar het regulier onderwijs of een andere passende plek. Op 

OPDC Utrecht vervolgen de leerlingen hun opleiding van hun “moederschool” 

daarnaast worden zij begeleidt op persoonlijke ontwikkeldoelen. Het OPDC werkt 

nauw samen met verschillende onderwijs- en ondersteuningsorganisaties.                 

Wij werken met “leuke, boeiende jongeren van deze tijd” die een steun in de rug 

nodig hebben om zo hun dromen waar te maken.                                          

3 Waar staan wij voor? 

Het OPDC staat voor succesvol schakelen. Op het OPDC; 

 is bij alle leerlingen sprake van gestapelde problematiek, ontvangen de 

leerlingen onderwijs en begeleiding, inclusief eventuele stages op hun niveau; 
 wordt gewerkt aan gedragsverandering, werkhouding en het wegwerken van 

leerachterstanden; 

 wordt verdiept onderzoek gedaan;  
 is tussentijdse in- en uitstroom mogelijk; 

 Schakelen leerlingen binnen 2 jaar terug naar “moederschool” of door naar 
passend traject; 

 is het mogelijk eindexamen te doen in samenwerking met VO / VSO.  

 
4 Welke ervaring is nodig? 
 VO bevoegdheid liefst aangevuld met relevant post HBO/ master (Master 

SEN/ecologische pedagogiek, onderwijskunde)  
 Aantoonbare ervaring in werken met leerlingen met leer- en gedragsvragen. 
 Onderwijskundig inzicht en kunnen samenwerking met partners in de zorg. 
 Communicatief sterk in afstemming met ouders. 
 Daadkracht, humor en uitmuntende sociale vaardigheden en empatisch 

vermogen.  
Ook ben je omgevingsbewust en ontwikkelingsgericht. 

 



 
 

5 Arbeidsvoorwaarden:                                                                                          

Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde 

tijd. Gunstige arbeidsvoorwaarden conform de cao VO. Inschaling in LB cao 

Voortgezet Onderwijs.                                                                                  

Ingangsdatum 1 augustus 2020 voor 0,6 tot 1 wtf.  

6 Planning Procedure                                                                                             

De sollicitatieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen;  

1. Vacature wordt zowel in- als extern uitgezet.                                                                                           

Sluitingsdatum 27 mei.                                                                                                                                               

2. Selectie en uitnodigen voor gesprekken 28 mei.                                                                                                                                                                        

3. Week van 1 juni eerste gespreksronde.                                                                                                                                              

4. Week 8 juni meeloop dag en tweede gesprek                                                                                                                                  

5. Maandag 15 juni arbeidsvoorwaardegesprek.  

 

 

 


