
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.  

Vacature voor een allround docent 
De Delta is op zoek naar een collega die ervaring heeft met leerlingen die extra begeleiding nodig 

hebben. Een collega die denkt in mogelijkheden in plaats van in beperkingen, die de leerlingen helpt 

om tot bloei te komen. Die een onderzoekende instelling heeft en graag wil vernieuwen.  

Gevraagde competenties 

• Kennis en kunde voor het geven van meerdere vakken 
• Een 2e graads bevoegdheid 
• Ervaring met lesgeven in het vmbo en/of speciaal onderwijs 
• Bekend met ontwikkelperspectiefplannen (OPP’s ) en handelingsplannen (HP’s) 
• Affiniteit met de doelgroep 
• Kennis van een of meer vormen van leerbelemmerende problematiek 
• Een onderzoekende instelling en vernieuwingszin  

Profiel 

• Pionier 
• Expert 
• Oplossingsgericht 
• Flexibel 
• Zelf reflecterend vermogen 
• Ontwikkelgericht 
• Teamspeler 

 

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 
Heb je ervaring met lesgeven in het vmbo, kun je meerdere vakken geven, heb je een 

ontwikkelgerichte instelling en werk je graag in teamverband, reageer dan direct!  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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