
 

Vacature: 26 docent praktische kennis digitale vaardigheid  

 
Vakschool Het Diekman is per direct op zoek naar een: 

 

Docent  praktische kennis digitale vaardigheid 
(0,4608 FTE) 

12 reguliere lessen  

De lessen zijn ingepland op de maandagmiddag vanaf 12:15 uur, woensdag de hele dag  van 8.15 uur tot 

16.30 uur en donderdag vanaf 12:15 uur. 
 

 

Ben je… 
 

● die docent met een brede kennis van ICT 

● in staat  om met leerlingen van 12 t/m 17 jaar te werken 

● in staat leerlingen te motiveren  

 

 
Heb je… 

 
● een diploma van de PABO en bij voorkeur studerend voor een 2e graads bevoegdheid 

● affiniteit met onze doelgroep, zowel qua leeftijd als onderwijsbehoeften 

● brede kennis van de digitale leeromgeving die kinderen aanspreekt. 

 

 
Dan ga je… 

 
● werken in een enthousiast team 

● nieuwsgierige leerlingen helpen om in de oriëntatiefase theorie en praktijk te leren 

 

 

 

 



 

Vacature: 26 docent praktische kennis digitale vaardigheid  

Je nieuwe werkomgeving 
 

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

internationale schakelklassen, 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! 
 

 

Vakschool Het Diekman 
 

Bij Vakschool Het Diekman volgen leerlingen in een prachtig nieuw gebouw aan de J. J. van Deinselaan 32 

naast theorievakken ook praktijkvakken. Zij leren door te doen! De school kent 3 fasen waarin leerlingen 

worden opgeleid en begeleid naar een goede plek op de arbeidsmarkt. Leerlingen volgen individuele 

leerroutes waarbij het programma steeds wordt aangepast aan hun onderwijsbehoeften. Vakschool Het 

Diekman biedt ook een schakelklas. Daar worden leerlingen in kleine groepen intensief begeleid door hun 

mentor en praktijkdocenten, zodat zij na twee jaar kunnen doorstromen naar het vmbo. 

 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 4186,- bij een 

volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering. Tevens wordt een 

Chromebook ter beschikking gesteld. 
 

 

Enthousiast geworden? 
 

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

 

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met de heer J.H. Koster, teamleider via telefoonnummer  telnr. 053-4821501. 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

