Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost-Friesland VO
is op zoek naar:

Een docent voor ons OPDC in Drachten
Het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse onderwijsvoorziening van het
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO en staat in Drachten. Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
bestaat uit 16 schoolbesturen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs met in totaal circa 17.000 leerlingen.
Het OPDC verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die tijdelijk vastlopen op een school voor voortgezet
onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Leerlingen worden voor maximaal 13 weken geplaatst op het OPDC. Op
jaarbasis worden circa 25 leerlingen geplaatst op het OPDC, de groepsgrootte is maximaal 14 leerlingen. Het programma
omvat zowel een didactisch als een pedagogisch aanbod. We bieden groepslessen LO, techniek, kunst en cultuur, koken,
lessen in gedrag, burgerschap en lessen studievaardigheid. Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief met eigen
doelen en begeleiding.
Het team van het samenwerkingsverband bestaat in totaal uit circa 20 collega’s. Binnen het OPDC team werken vier
docenten/mentoren, twee gedragsdeskundigen, een schoolmaatschappelijk werker en vakdocenten. Het team werkt
onder directe leiding van de directeur van het samenwerkingsverband.

Wat verwachten wij van de docent op het OPDC?
• Het in teamverband verzorgen van het onderwijs aan en het begeleiden van de leerlingen van het OPDC
• Pedagogisch en didactisch handelen conform de uitgangspunten van het OPDC
• In afstemming met de school van herkomst vormgeven aan het onderwijsprogramma van de leerlingen, de afspraken
bewaken en de voortgang toetsen
• Een brede inzetbaarheid en leerlingen kunnen ondersteunen bij een breed spectrum van vakgebieden
• Het intensief begeleiden van leerlingen en als mentor de ‘spin-in-het-web’ zijn voor de leerling, onderhouden van alle
contacten met de school van herkomst, de ouders en jeugdhulpverleningsinstanties
• Opstellen van het ontwikkelingsperspectief en bewaken van de uitvoering hiervan
• Leveren van een bijdrage aan de continue doorontwikkeling van het aanbod op het OPDC

Wat vragen wij?
• Een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, primair onderwijs of MBO
• Kennis, vaardigheden en ervaring met onderwijs aan (groepen) leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij
leren en/of gedrag
• Affiniteit met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften met name op het gebied van gedrag en werkhouding in
de leeftijdsgroep 12 tot en met 18 jaar
• Uitstekende vaardigheden op het gebied van pedagogische aanpak, coaching- en gespreksvaardigheden en didactiek
• Vaardigheden op het gebied van omgaan met en beïnvloeden van groepsdynamiek
• Vaardigheden op het gebied van omgaan met en beïnvloeden van gedrag met behoud van relatie
• Kennis van en ervaring met de samenwerking met ouders, gemeenten en hulpverlening
• Vaardigheden in het nauwgezet volgen en borgen van de ontwikkeling van leerlingen in het ontwikkelingsperspectief
• Bij voorkeur een bevoegdheid of deskundigheid in het geven van één of meerdere vakken die als groepslessen worden
gegeven op ons OPDC.

Wat voor collega zoeken we?
• Je bent een echte teamspeler waarbij je in staat bent om met je eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van je collega’s
samen een zo optimaal aanbod te realiseren
• Je functioneert goed in een klein en zelfstandig functionerend team
• Je durft initiatief te nemen en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je straalt rust en vertrouwen uit naar de leerlingen
• Je hebt vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen
• Je hebt een flinke dosis humor en relativeringsvermogen
• Je houdt goed overzicht in een dynamische werkomgeving
• Je hebt een lerende houding

Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende functie voor minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen in de week. De functie is ingedeeld
in salarisschaal LB conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs, ook personeelsleden die nu in salarisschaal LC
zitten worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar die bij
gebleken geschiktheid wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De ingangsdatum is 01-08-2021.
Detachering behoort ook tot de mogelijkheden.

De procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en CV richten aan de directeur van het samenwerkingsverband, Linda de Vries
(linda.devries@swvzofriesland.nl). Inlichtingen kun je inwinnen bij Linda de Vries (06-31031417). Je reactie dient uiterlijk
donderdag 8 april 2021 in ons bezit te zijn. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 13 april.

