
Vacature voor een Adviseur De Delta (0,5 FTE) 

Omschrijving van De Delta 
De Delta is een OPDC dat onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband regio Leiden.  Op De 

Delta zitten leerlingen uit het voortgezet onderwijs die te maken hebben met leer belemmerende 

problematiek. In twee jaar tijd worden zij teruggeleid naar het regulier onderwijs. Het onderwijs dat 

wij aanbieden is van vmbo t/m vwo-niveau en mbo-1. 

Op De Delta tref je een open en enthousiast team van ervaren docenten. Wij zijn een 

onderwijsinstelling waar niet alleen de leerlingen leren, maar wijzelf ook! Wij werken in 

teamverband aan onze onderwijskundige doelstellingen (leren op maat) volgens de methode van 

Stichting Leerkracht. 

 

Op De Delta zitten maximaal 15 leerlingen in een klas. Iedere leerling werkt aan zijn/haar eigen plan 

en onderwijsprogramma. Hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht. Het schoolwerk wordt 

bijgehouden, leerachterstanden worden ingehaald en er is veel aandacht voor de persoonlijke 

ontwikkeldoelen van de leerling. De Delta beschikt over een uitgebreid team van ondersteuners.  

Adviseur De Delta                                                                                                            
Als adviseur van De Delta doe je diagnostiek op de leerproblematiek van de leerlingen: IQ, executieve 

functies en de sociale vaardigheden. Je begeleidt individuele leerlingen, bent een coach voor de 

docenten met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen. Je adviseert het schoolteam, 

bestaande uit de docenten, mentoren, teamleiders en ondersteuners (BPO), wanneer zij 

handelingsverlegen zijn. Je hebt een signaleringsfunctie en draagt bij aan de beleidsvorming en de 

inrichting van de begeleidingsstructuur.  

Gevraagde competenties 

• Ervaring met de doelgroep van OPDC De Delta 

• HBO+/WO Psychologie / Orthopedagogie 

• Vaardig in het werken in teamverband en met ketenpartners  

• Pedagogische en didactische kennis 

• Oplossingsgerichte aanpak 

• Organisatievermogen;  in gang zetten en coördineren van een passend leertraject voor de 
leerling binnen het ondersteuningsprofiel van de school 

• Vaardig in het doen van lesobservaties en diagnostiek en daarop een advies maken voor het 
schoolteam 

• Kennis van het passend onderwijs 

• Vaardig in het signaleren van ontwikkelingen en het adviseren van de schoolleiding 

• Ervaring met Handelingsplannen (HP) en Ontwikkel Perspectief Plannen (OPP) 
 

Procedure 
Een benoemingsadviescommissie (BAC) selecteert de kandidaten voor een gesprek. Er vinden twee 

gespreksrondes plaats.  Het eerste gesprek vindt plaats met de locatie-directeur en teamleider. Het 

tweede gesprek met twee leden uit de BAC. De BAC brengt een advies uit aan de locatie-directeur. 

Daarna volgt een besluit.  

Het eerste gesprek vindt met de locatie-directeur en de teamleider plaats. De BAC brengt advies uit 

aan de directeur bestuurder van het samenwerkingsverband. 



Wijze van solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen graag je motivatiebrief en cv. info@swvdedelta.nl .  

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de locatie-directeur, Serge Steenman; 

071 5790537. Meer informatie over De Delta treft u op onze website www.swvdedelta.nl .  
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