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 de slag om
de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen. Wij bieden 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, het samenwerkingsverband VO voor de gemeenten Utrecht en
Stichtse Vecht. Voor OPDC Utrecht zijn we op zoek naar een

ervaren adjunct-directeur voor 0,8- 1 fte
Wij zoeken een inspirerend leider met hart voor onderwijs waar gewerkt wordt met een
uitdagende doelgroep, die samen met het team investeert in een professionele en
lerende cultuur. Jij hebt hierin een belangrijke rol. De adjunct-directeur spreekt de
teamleden aan op eigen verantwoordelijkheden en monitort de voortgang en resultaten
van processen binnen het team.
Als adjunct-directeur ondersteun je de directeur vanuit het meerjaren beleid bij het
operationele management en leidinggeven in de school. De inhoud van de portefeuille is
afhankelijk van de taakverdeling met de directeur.
Vanuit de visie van OPDC Utrecht ontwikkel je in samenspraak met het team het beleid
en neem je samen de beslissingen gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden:
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en rust.
De adjunct-directeur speelt in overleg met de directeur in op ingewikkelde in- en externe
ontwikkelingen, die vragen om een lange termijn beleid, waarbij verantwoording wordt
afgelegd aan de directeur/bestuur.

Wij zoeken een collega die:
✓
✓
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✓
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✓
✓

Wij zoeken een collega met de
volgende competenties:
een academisch werk- en denkniveau heeft;
✓ autonoom, maar goed in verbinding
blijft met zijn/haar omgeving;
aantoonbare kennis heeft van het
onderwijsproces;
✓ inspirerend, innovatief en
daadkrachtig;
aantoonbare ervaring heeft in een
leidinggevende rol binnen het onderwijs;
✓ flexibel en mee kan gaan in de
veranderingen binnen onze
beschikt over het vermogen om te werken
organisatie;
vanuit een visie, structuur en duidelijke
kaders;
✓ stressbestendig en besluitvaardig;
een verbinder is tussen het MT en de teams; ✓ kunnen delegeren van taken en
verantwoordelijkheden en het
communicatief vaardig is, zowel mondeling
monitoren van resultaten;
als schriftelijk;
✓
empathisch vermogen;
coachende vaardigheden heeft.
✓ integer.

Wij bieden:
✓ een ambitieuze en lerende organisatie, waar gewerkt wordt met een boeiende
doelgroep;
✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming. Afhankelijk
van de huidige aanstelling is detachering mogelijk;
✓ salaris op basis van schaal 12 van de CAO VO, een en ander afhankelijk van kennis
en ervaring.

Neem jij als adjunct directeur de uitdaging aan?
Neem voor meer informatie contact op met Astrid Lotte, directeur OPDC Utrecht
(06-24926356) of a.lotte@opdc-utrecht.nl of www.opdc-utrecht.nl.
Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 24 oktober 2021 per e-mail sturen naar
secretariaat Sterk VO; secretariaat@sterkvo.nl.
De eerste ronde gesprekken van de sollicitatiegesprekken zijn gepland op 1 en 4
november op Van Lieflandlaan 117 te Utrecht. De gesprekken voor de tweede ronde zijn
gepland op 10 november.
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

