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Het Stedelijk Lyceum is per 1 april 2019 op zoek naar een: 

 

Directeur Kottenpark 
een eigenzinnige, energieke inspirator met lef 

(1 FTE) 
 

 

Ben je… 
 

● iemand die zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken 

● een onderwijskundig leider die het als een uitdaging ziet de stad en de wereld in de school te 

brengen, en andersom 

● een leidinggevende met een brede interesse in de wereld, en heb je in het bijzonder affiniteit met 

cultuur en wetenschap 

● een charismatische netwerker met een breed sociaal en professioneel netwerk, bij voorkeur in de 

regio Twente 

● ervarings- en inhoudelijk deskundig op het gebied van cultuurverandering, en in staat vanuit 

verbinding een dergelijke verandering aan te sturen 

● in staat de dynamiek en verhoudingen binnen de organisatie te zien, en dit binnen de context van de 

organisatiecultuur te plaatsen, zonder dit voor lief te nemen 

 

 
Heb je… 

 

● ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in het Voortgezet Onderwijs 

● een relevante opleiding op universitair niveau 

● brede kennis van ontwikkelingen in het onderwijs 

● affiniteit met, en kennis van de lerende organisatie 

● een afgeronde managementopleiding of de ambitie deze te gaan volgen  
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Dan ga je… 

 
● met een bevlogen team verder bouwen aan de profileringen van Kottenpark: cultuur,  

wetenschap en gymnasium 

● het visiedocument van Kottenpark omarmen en (onderwijskundig) leidinggeven aan 

het verder ontwikkelen van onder andere differentiatie, formatief toetsen, verbinden 

onderbouw - bovenbouw, en opbrengstverhoging 

● reflecteren op de lange termijn doelstellingen, bijstellen waar nodig en keuzes maken. 

Hierbij betrek je het MT en ontwikkelen jullie samen manieren om de onderwijsteams 

en ondersteuning hierbij te betrekken 

● een kennisbron en inspirator zijn voor de vier teamleiders onderwijs, en de teamleider 

ondersteuning (het MT); hen vanuit een faciliterende en coachende rol helpen het zelf 

te doen  

● op een natuurlijke wijze, samen met het MT, aangeven “wie waar van is”, en die 

rolduidelijkheid inzetten voor de ontwikkeling van de school. En vanuit daar de 

verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie leggen 

● collega’s actief opzoeken en vanuit persoonlijk leiderschap de open cultuur van 

Kottenpark behouden. Mensen weten dat ze bij je terecht kunnen 

● blijvend werken aan een veilig klimaat, waar mensen risico’s durven nemen en fouten 

kunnen maken, om daar vervolgens met elkaar van te leren 

● de belangen van Kottenpark binnen en buiten Het Stedelijk Lyceum behartigen 

● onderdeel uitmaken van het Centraal Managementteam van Het Stedelijk Lyceum dat 

beleid maakt voor de hele organisatie 

● samenwerken met collega’s binnen dit Centraal Managementteam om Het Stedelijk 

Lyceum verder te brengen. 

 

 

Je nieuwe werkomgeving 
 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo, 

havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.600 leerlingen. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen 

dat iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. 

Of je als leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en 

ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan het 

‘later’ van onze leerlingen! 
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Kottenpark 
 

Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium en zij werkt samen met allerlei instituten in 

binnen- en buitenland. Onze focus ligt op wetenschap en cultuur. Er is een geprofileerd gymnasium vanaf de 

brugklas, een bèta-profilering met aandacht voor exacte vakken. Kunst en cultuur hebben een belangrijke 

plaats in ons rooster. Kottenpark is daarnaast een cultuurprofielschool waar je als leerling op actieve en 

boeiende manier kennis maakt met kunst en cultuur. 

 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als directeur, schaal 14 CAO VO. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, 

maximaal € 6465 bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een 

eindejaarsuitkering. Tevens wordt een Chromebook en een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. 
 

Enthousiast geworden? 
 

Reageer dan voor 7 december 2018. Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. 

mevrouw Gerrie Lansink. De selectiegesprekken voeren we op 13 december 2018 (eerste ronde). 

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Nanine van Gennip, Hoofd P&O (053) 4821192. 
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