Sterk VO is het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs van Utrecht en Stichtse Vecht.
Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door
met scholen en besturen de kwaliteit van de scholen
voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te
versterken. Sterk VO doet dat door bij te dragen aan
een effectieve organisatie van de ondersteuning in
en om scholen zodat leerlingen hun schoolloopbaan
ononderbroken kunnen doorlopen. Sterk VO zorgt
voor de toekenning van extra of speciale
ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.
www.sterkvo.nl

OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch
centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio
Utrecht die de aansluiting met het reguliere
voortgezet onderwijs (VO) of middelbaar
beroepsonderwijs (MBO) dreigen te verliezen of al
verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen
samen met deskundige begeleiders en docenten aan
het werk om hun schoolloopbaan weer op de rails te
krijgen. OPDC Utrecht biedt een passende
leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een
persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn
of haar talenten, behoeften en mogelijkheden en
ondersteuning op maat. We begeleiden iedere
leerling naar een school, een diploma of werk.
OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO.
www.opdc-utrecht.nl

Het samenwerkingsverband Sterk VO zoekt voor het OPDC Utrecht een

ervaren energieke directeur (0,8 - 1 fte)
De directeur die we zoeken:
•
•
•
•
•
•
•

is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het OPDC op alle niveaus (onderwijs, zorg en
ondersteuning, personeelsbeleid, financiën en bedrijfsvoering);
stimuleert het opgroeien van jongeren tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers door het creëren van
een veilige en uitdagende leeromgeving;
werkt vanuit een sterke relatie school - leerling - ouders;
geeft leiding aan de teamleiders van het OPDC en het onderwijs (ondersteunend) personeel;
maakt actief deel uit van het MT van Sterk VO;
vertegenwoordigt het OPDC als tussenvoorziening in het netwerk van onderwijs en jeugdhulp in Utrecht en
de omliggende regio;
draagt actief bij aan de doorontwikkeling van passend onderwijs binnen Sterk VO en aan een krachtige
verbinding van onderwijs en jeugdhulp.

De directeur heeft de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

werkt resultaatgericht en heeft voortdurend oog voor de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en
ondersteuning van het personeel;
werkt planmatig en stijgt uit boven de waan van de dag;
heeft affiniteit met en kennis van de doelgroep van het OPDC;
heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe organisaties;
is stressbestendig, teamspeler en bruggenbouwer;
heeft actuele kennis van en ervaring met onderwijsontwikkeling;
werkt en stuurt vanuit de geformuleerde waarden van het OPDC.

Informatie over de procedure:
Informatie over OPDC Utrecht is beschikbaar op de website van de school. Neem voor meer informatie over de
functie contact op met Ank Jeurissen, directeur samenwerkingsverband Sterk VO (06-43707169) of
a.jeurissen@sterkvo.nl.
Op 3 en 4 april 2019 vindt de eerste gespreksronde plaats. Op 9 en 10 april 2019 is de tweede ronde.
Op 17 en 23 april 2019 zijn de assessments gepland.
Uw motivatiebrief en cv kunt u tot 27 maart 2019 per e-mail sturen naar het secretariaat van Sterk VO
(secretariaat@sterkvo.nl), onder vermelding van “vacature directeur OPDC”.

