
 

 

Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is in verband met een tijdelijke vacature 

per direct op zoek naar een: 
 

Ondersteuningsdocent 
Locatie Innova 

(0,8 FTE) 
 

Ben je… 
 

● analytisch ingesteld en kan je oplossingsgericht denken en handelen 

● in staat om verschillende leerstijlen te herkennen en hierop te coachen 

● iemand die denkt in uitdagingen en niet in problemen en vanuit daar de rust kan bewaren 

● een teamspeler die weet om te gaan met sterk verschillende belangen 

● een verbinder 

● in staat om in te kunnen spelen op vragen van docenten, teamleiders en locatiedirecteuren 

● iemand met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

● in staat om een ontwikkelingsplan op te stellen met verschillende disciplines en deze weg te zetten 

op de werkvloer en vervolgens de ontwikkeling te monitoren en bij te stellen 

 

Heb je… 

 
● minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid of ben je studerende hiervoor 

● de bereidheid je kennis te vergroten (eventueel door het volgen van een relevante cursus)  

● relevante en aantoonbare pedagogische en didactische kennis 

 
Dan ga je… 

 
● in eerste instantie tot en met het einde van schooljaar  2018-2019 aan de slag als 

ondersteuningsdocent 

● docenten coachen op pedagogisch en didactisch gebied 

● de onderwijsteams ondersteunen bij het maken van ondersteuningsplannen voor leerlingen 

● onderdeel uitmaken van een locatie ondersteuningsgroep (LOG) van één van de locaties van Het 

Stedelijk Lyceum 

● mogelijk 4 lessen geven 



 

 

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! 

 

Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning 
 

Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is een centrum dat werkzaam is op alle locaties van Het 

Stedelijk Lyceum. Binnen dit centrum is kennis en ervaring aanwezig voor ondersteuning en onderwijs. Het 

Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft als doel 

kennis en ervaringen te delen met docenten en teams. Daarnaast bevordert het centrum de kwaliteit van 

onderwijs en ondersteuning aan leerlingen, docenten en ouders. Allemaal met als doel om leerlingen van 

Het Stedelijk Lyceum uiteindelijk de school te laten verlaten met een diploma op zak! 

 

Innova 
 

Bij Innova heb je als leerling zelf de regie over je eigen ontwikkeling en leerproces. We vinden 

zelfverantwoordelijkheid belangrijk. Daarom maken leerlingen hun eigen planning en stellen zij die waar 

nodig bij. Zo leren zij eigen doelen stellen en keuzes maken.  We ontwikkelen samen met leerlingen 

vaardigheden die zij nodig hebben en we leren hen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Bij 

Innova halen leerlingen hun mavo diploma of doorlopen zij de eerste jaren van de havo. Net als op iedere 

andere school dus, maar dan wel op een manier die bij de leerling past!  
 

Wat bieden wij? 
 

Het gaat om een tijdelijke functie die wij aanbieden in verband met toegekende projectgelden. Je krijgt in 

eerste instantie een benoeming bij het COO van 0,8 fte voor het schooljaar 2018-2019. Bij goed 

functioneren wordt deze aanstelling verlengd voor maximaal één schooljaar (2019-2020). Het behoort tot de 

mogelijkheden dat je ingezet wordt voor maximaal 4 lesuren. 
 

Enthousiast geworden? 
 

Regeren kan tot en met woensdag 23 januari 2019.  Je kunt je sollicitatie mailen naar 

pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink. Voor deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als 

extern geworven. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.  

mailto:pz@hetstedelijk.nl


 

 

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Eildert Vuurboom, directeur COO via telefoonnummer 06-22247984. 


