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VACATURE 

 
Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede. De school 
biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan en wordt bezocht door ca. 3600 
leerlingen. Op onze website www.hetstedelijk.nl vindt u meer informatie.  
 

College Zuid is een vestiging binnen de openbare scholengemeenschap Het 
Stedelijk Lyceum in Enschede. College Zuid heeft ongeveer 1000 leerlingen en 
verzorgt lessen voor mavo, havo, atheneum en TTO. College Zuid gaat ervoor om 
iedere leerling de kans te geven om zichzelf op sportief en/ of internationaal gebied 
te helpen groeien en ontwikkel tot een zelfbewust persoon. 
 
Locatie Kottenpark is gesitueerd aan ‘de Lyceumlaan’ in Enschede. De locatie  
ligt in een rustige omgeving op fietsafstand van het stadscentrum. Kottenpark biedt 
veel mogelijkheden voor leerlingen met belangstelling voor wetenschap en cultuur. 
Als cultuurprofielschool biedt Kottenpark naast tekenen, handvaardigheid en muziek, 
ook drama en dans aan als eindexamenvak. Er is een dansopleiding, een theaterklas 
en muziekstroom voor getalenteerde leerlingen. Kottenpark werkt samen met het 
Goethe Institut en the British Council. Er vinden jaarlijks uitwisselingen plaats en 
leerlingen nemen deel aan culturele evenementen. In het kader van het 
wetenschapsprofiel participeert Kottenpark onder andere in het pre-university 
programma van Universiteit Twente. En sinds cursus 2012-2013 is het bestaande 
curriculum versterkt met het geprofileerd gymnasium.  
 

Voor bovenstaande locaties zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste kandidaat 
voor de functie van 

 

docent aardrijkskunde 
(0,2 fte locatie Kottenpark en 0,0741 fte College Zuid) 

 
 
 
Je hebt een relevante 2e graads bevoegdheid of je bent studerende hiervoor. 
Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de CAO voortgezet 
onderwijs. De aanstelling gebeurt in algemene dienst.  

 

http://www.hetstedelijk.nl/
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Inlichtingen over de vacature op College Zuid kunnen worden verkregen bij de 
teamleider, de heer Zandbergen, tel: 053-4821148 
 
Inlichtingen over de vacature op locatie Kottenpark kunnen worden verkregen bij de 
heer B. Distel, locatiedirecteur Kottenpark, tel. 053-4821201.  
 
Voor deze vacature worden referenties opgevraagd. 
 
Sollicitaties kunt u, liefst per e-mail, zenden aan: 
pz@hetstedelijklyceum.nl 
Het Stedelijk Lyceum 
T.a.v. Gerrie Lansink, afdeling P&O 
Postbus 3883  
7500 DW Enschede 
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