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VACATURE 
 
 

Docent Duits 1e of 2e graads 
0,2222 fte  

 
Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede met zo’n 3.600 
leerlingen die op verschillende vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aanbiedt. 
Het Stedelijk Lyceum biedt volop kansen aan alle leerlingen na het basisonderwijs. Iedereen 
heeft talent. Of je nu goed kunt leren, creatief bent, sociaal of een echte sporter bent. Het 
Stedelijk Lyceum staat voor brede ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Daardoor leren 
de leerlingen veel en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste persoonlijkheden. Dit is de 
gezamenlijke kracht van de verschillende vestigingen van Het Stedelijk Lyceum. 
 
De International School Twente (ISTwente) is een onderdeel van het Stedelijk Lyceum en 
is gevestigd binnen de locatie College Zuid. ISTwente is een groeiende, dynamische school 
die onderwijs verzorgt aan leerlingen uit 25 landen. Hoewel wij een internationaal curriculum 
voeren is het Nederlands een verplicht vak voor de leerlingen. De voertaal in de school is 
Engels. Daarnaast is de school bijna aan het einde van een autorisatie proces, waardoor 
Nederlands ook een keuzevak in de bovenbouw wordt. De uitdaging voor de docent ligt in 
het differentiëren in gemengde (kleinere) groepen met leerlingen die de taal niet spreken tot 
leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. 

 
Op onze website www.istwente.org is meer informatie te vinden over het onderwijs op 
ISTwente. 
 
Voor deze functie zoeken wij een (bij voorkeur) native speaker Duits die; 

 een  1e of 2e graads bevoegdheid Duits  heeft; 

 over een goede beheersing beschikt van de Engelse taal in woord en geschrift; 
 
Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de CAO voortgezet onderwijs. 
De aanstelling gebeurt in algemene dienst.  
 
 

http://www.hetstedelijk.nl/
http://www.istwente.org/
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Inlichtingen over de vacature op de ISTwente kunnen worden verkregen bij mevrouw   
E. Weir, teamleider ISTwente, tel. 053-4821105.   
 
Voor deze vacature worden referenties opgevraagd. 
 
 
Sollicitaties kunt u  zo spoedig mogelijk, liefst per e-mail, zenden aan: 
Het Stedelijk Lyceum 
T.a.v. Gerrie Lansink, afdeling P&O 
Postbus 3883  
7500 DW Enschede of pz@hetstedelijklyceum.nl  

mailto:pz@hetstedelijklyceum.nl

