
 

Vacature: 944 docent moderne dans  

 
Kottenpark is per 1 januari 2019 op zoek naar een: 

 

Enthousiaste docent moderne dans 

(5 klokuren per week) 
 

 

Ben je… 
 

● iemand die lessen moderne dans enthousiast kan verzorgen in onder- en bovenbouw 

● iemand die leerlingen kan inspireren en motiveren zich te ontwikkelen 

● iemand die het als een uitdaging ziet om samen te werken 

● enthousiasmerend naar leerlingen en collega’s 

● iemand met goede sociale vaardigheden 

 
 

Heb je… 

 
● een passende danspopleiding op HBO-niveau  

● goede didactische en pedagogische vaardigheden 

● ervaring als danser en beheers je de moderne technieken (release techniek of flying low) 

● de bereidheid je te verbinden met de uitgangspunten en doelstellingen van de school 

● plezier in het werk en aandacht voor de individuele leerling 

 

 

Dan ga je… 

 
● voorstellingen organiseren, examens afnemen en pta’s opstellen 

● choreografieën maken, zowel zelfstandig als met de leerlingen van de opleiding 

● op een positieve manier met leerlingen, ouder en collega’s samenwerken 

● deel uit maken van een betrokken en bevlogen team op locatie 

 

 

 



 

Vacature: 944 docent moderne dans  

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! 
 

Kottenpark 
 

Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium en zij werkt samen met allerlei instituten in 

binnen- en buitenland. Onze focus ligt op wetenschap en cultuur. Er is een geprofileerd gymnasium vanaf de 

brugklas, een bèta-profilering met aandacht voor exacte vakken. Kunst en cultuur hebben een belangrijke 

plaats in ons rooster. Kottenpark is daarnaast een cultuurprofielschool waar je als leerling op actieve en 

boeiende manier kennis maakt met kunst en cultuur. 

Kottenpark is een partnerschool van de Hogeschool voor de kunsten ArtEZ. 
 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als docent LB. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal €4071,- bij een 

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

Enthousiast geworden? 
 

Sollicitaties kunnen tot 28 november a.s. worden gericht aan de heer B. Distel, directeur Kottenpark 

via mailadres: kottenpark@hetstedelijklyceum.nl. 

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Bram Distel, locatiedirecteur via telefoonnummer (053) 4821201 


