Het SWV VO Delflanden is op zoek naar een enthousiaste docent als:

Docent OPDC
(voor 0,8 FTE)

Het SWV VO Delflanden is een samenwerkingsverband, dat bestaat uit 7
schoolbesturen en 16 schoollocaties
voor regulier en speciaal voortgezet die (bij voorkeur) vanaf 1-9-2021 binnen het FLEX-College van ons samenwerkingsverband werkzaam zal zijn als docent.
onderwijs.
Het doel van het SWV VO Delflanden
is het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsarrangementen binnen en tussen de scholen,
het realiseren dat zoveel mogelijk van
de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken
en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Binnen het FLEX-College Delflanden geven wij onderwijs aan specifieke jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De jongeren zitten in
groepen van maximaal 10 leerlingen. Deze jongeren zijn vastgelopen
in het regulier onderwijs en hebben veelal complexe problematiek op
verschillende leefgebieden. Terugstroom naar regulier voortgezet onderwijs is het doel, maar soms zijn andere opties meer passend.

Aan deze jongeren bieden de docenten van het FLEX-College maatwerktrajecten. Per jongere wordt er gezocht naar een persoonlijke balans in onderwijs, (oriëntatie op) vervolgonderwijs, stage en/of werk.
Het SWV VO Delflanden houdt een Or- Het onderwijsarrangement kent een nauwe afstemming met onderthopedagogisch en Didactisch Dien- steuning vanuit de hulpverlening. In elk traject staan de krachten, bestencentrum (OPDC) in stand.
hoeften en mogelijkheden van de jongere centraal.
Onderdeel hiervan is het kleinschalige
De persoon die wij zoeken beschikt over een onderwijsbevoegdheid
boven-schoolse FLEX-College voor alle
voor het VO en ook orthopedagogische kennis en vaardigheden.
VO-scholen binnen het samenwerHij/zij is verantwoordelijk voor het bieden van maatwerkgerichte onkingsverband.

derwijsondersteuning aan de jongeren, in nauwe samenwerking met
Het FLEX-College biedt meer maat- de VO-scholen, ouders, hulpverleners, collega docenten en de
werkgerichte onderwijsondersteuning gedragswetenschapper van het FLEX-College.
aan leerlingen, met specifieke ondersteuningsbehoeften middels een onderwijs- en zorgarrangement. Hierbij Inschaling conform CAO VO, instapschaal LB, eindschaal LC.
wordt intensief samengewerkt met
jeugdzorg.
Het FLEX-College is gevestigd aan de
Buitenwatersloot 341a, 2614 GS
Delft.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden op het FLEX-College zijn de volgende competenties van belang:
• Professioneel
• Perspectief
• Partnership
• Coachen
• Flexibel gedrag
• Inzicht
• Organisatiesensitiviteit
• Resultaatgerichtheid
• Vakgerichtheid

Voor meer specifieke informatie kunnen het functieprofiel en de jaargids worden opgevraagd bij de teamleider van het FLEX-College (evanbaaren@swvvo-delft.nl of telefonisch 06-42706874).
Heb jij hart voor deze kwetsbare doelgroep jongeren, denk je over
de juiste kwaliteiten te beschikken en heb je zin om het team van
het FLEX-College te komen versterken?
Maak dan jouw interesse voor deze functie kenbaar maken door
vóór 21 juni 2021 je motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen
naar: De sollicitatiecommissie van het SWV-VO Delflanden,
emailadres: info@swvvo-delft.nl, o.v.v. vacature docent OPDC

