
 

Vacature:  963 vacature decaan & relatiebeheer 

  

 
Het Stedelijk Vakcollege is per direct op zoek naar een: 

 

Decaan & Relatiebeheerder  

(0,8 - 1,0FTE) 
 

Ben je… 
 

● ondernemend en representatief 

● een natuurlijke netwerker 

● in staat om verbinding te maken tussen vmbo en bedrijfsleven  

● iemand die het als een uitdaging ziet om degelijke onderwijstrajecten op te zetten in samenwerking 

met het bedrijfsleven en te vertalen naar concrete onderwijsinhoud 

 
Heb je… 

 
● een relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld Personeel & Arbeid met specialisatie 

loopbaanbegeleiding of vergelijkbaar) 

● affiniteit met de doelgroep van vmbo leerlingen 

● kennis van het vmbo en het MBO of ben je bereid je dit werkterrein snel eigen te maken 

● een relevant netwerk of in staat om in korte tijd een eigen netwerk op te bouwen 

● zin om kartrekker te zijn van een enthousiaste groep docenten in een ontwikkeltraject 
 

Dan ga je… 

 
● bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de docenten en mentoren  op het gebied van 

loopbaan oriëntatie- en begeleiding  

● LWT leerlingen begeleiden 

● borgen dat de leerling goed in beeld is in de daarvoor bestemde systemen 

● mee projecten organiseren en uitvoeren op het terrein van de aansluiting van het vmbo – mbo 

● de samenhang met de stagecoördinator van het Vakcollege bewaken 

● werken in een enthousiast team 

 

 

 



 

Vacature:  963 vacature decaan & relatiebeheer 

  

 

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! 
 

Het Stedelijk Vakcollege 
 

Het Stedelijk Vakcollege is een school voor echte ‘doeners’ die het leuk vinden om te leren in de praktijk. Al 

vanaf het eerste schooljaar is er ruimte voor 10 praktijkuren in het rooster. Er zijn twee Vakcolleges onder één 

dak, namelijk het Vakcollege Mens en Dienstverlenen en het Vakcollege Techniek en Vakmanschap. Leren op 

Het Stedelijk Vakcollege gebeurt niet alleen in de klas. Vanaf de 1e klas steken leerlingen al veel op van de 

(familie)stages en de uitstapjes naar bedrijven en vervolgopleidingen.  

 

Wat bieden wij? 
 

Je krijgt een aanstelling als medewerker decanaat. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, 

maximaal €3731,- bij een volledige werkweek volgens carrièrepatroon schaal 9 van de cao Voorgezet 

Onderwijs. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering. 

Tevens wordt een Chromebook ter beschikking gesteld. 
 

Enthousiast geworden? 
 

   Je kunt je sollicitatie voor 19 december a.s. mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink.  

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Paulien de Jong, directeur Het Stedelijk Vakcollege via telefoonnummer 

(053) 4821502, per mail pdjong@hetstedelijklyceum.nl   of Gerwin Kortenoeven, teamleider via 

telefoonnummer (053) 4821303, per mail gkortenoeven@hetstedelijklyceum.nl 
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