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De ISK is per direct op zoek naar een: 

 

Docent Nederlands 

(0,64 FTE) 
 

Ben je… 
 

● oprecht geïnteresseerd in het werken met nieuwkomers en statushouders binnen een schoolse 

context 

● een teamspeler met een opgewekt karakter 

● iemand die breed inzetbaar is 

 
Heb je… 

 
● een 2e graads bevoegdheid Nederlands of een PABO-diploma en studerende voor een 2e 

graads bevoegdheid Nederlands 

● affiniteit met een doelgroep die in veel gevallen uit zeer problematische regio’s van de wereld komen, 

dus vaak een grote persoonlijke problematiek met zich meedraagt, die graag een nieuw bestaan, een 

nieuwe toekomst wil opbouwen in Nederland 

 
Dan ga je… 

 
● bij de Internationale Schakelklassen van het Stedelijk Lyceum in Enschede een baan tegemoet 

boordevol uitdagingen, kansen en arbeidsvreugde 

 

 

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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ISK 
 

De ISK is een school voor leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen. Nederlandse kinderen gaan na 

de basisschool naar een brugklas van een school voor voortgezet onderwijs. Voor anderstaligen is dat soms 

nog niet mogelijk, omdat ze het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Voor deze leerlingen en voor 

leerlingen die naar Nederland komen als ze wat ouder zijn, zijn er Internationale Schakelklassen. Alle lessen 

op de ISK worden in het Nederlands gegeven. De leerlingen krijgen meer lessen in de Nederlandse taal dan in 

het reguliere voortgezet onderwijs. Bovendien zijn de klassen kleiner. Dit allemaal met als doel om deze 

leerlingen zo snel mogelijk klaar te stomen voor onderwijs op één van onze andere locaties. 

 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 3978,- bij een 

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

 

Enthousiast geworden? 
 

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

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met de heer D. Steinebach, locatiedirecteur ISK via telefoonnummer  

053-4821391  of de heer H. van Ravensberg, teamleider ISK via telefoonnummer 053-4821391. 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

