
Het Centrum voor Onderwijs, Ondersteuning en Ontwikkeling (COO) is voor komend
schooljaar 2021/2022 op zoek naar een:

Ondersteuningsdocent
(0,7 FTE)

Ben je…

● in staat om docenten te ondersteunen op pedagogisch en didactisch handelen, ten
behoeve van de leerling en het onderwijsproces.

● in staat om samen met docententeams kennis op het gebied van cognitieve en sociaal
emotionele ontwikkeling te delen ten behoeve van leerlingen.

● in staat om docenten te coachen op de 6 rollen van Martie Slooter.
● in staat om docenten te coachen op de beginselen van effectief onderwijs met hoge

opbrengsten
● in staat om een vertaalslag te maken van een onderzoeksverslag naar een actieplan

passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling.
● iemand die denkt in uitdagingen en niet in problemen en vanuit daar de rust kan

bewaren.
● in staat om planmatig te werken waarbij je buiten de kaders kan kijken.
● in staat aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen van de locatie met betrekking tot

onderwijs en ondersteuning.
● in staat bent een actieve bijdrage te leveren en expertise te brengen binnen leerteams
● in staat om opbrengstgericht te werken waarbij je data tools en analyse gebruikt om

resultaten te verhogen.

Heb je...

● een afgeronde HBO-opleiding gerelateerd aan het onderwijs
● een onderwijsbevoegdheid of ben je bereid om op korte termijn een onderwijs-

bevoegdheid te behalen
● de bereidheid je kennis te vergroten



Dan ga je...

● het komende schooljaar 2021-2022 aan de slag als Ondersteuningsdocent bij het
Centrum voor Onderwijs, Ondersteuning en Ontwikkeling.

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

● docenten coachen op pedagogisch en didactisch gebied
● de onderwijsteams ondersteunen bij het maken van ondersteuningsplannen voor

leerlingen om de opbrengsten van de leerlingen te verhogen
● een rol spelen binnen de PLG''s van HSL dan wel van de locatie waar je gaat werken
● een actieve rol spelen bij de doorontwikkeling van bv

○ taalbeleid
○ rekenbeleid
○ kansengelijkheid

Je nieuwe werkomgeving

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.300 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 & Ontwikkeling (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 COO volgt de
onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft als doel kennis en ervaringen te delen met
docenten en teams. Het COO gaat het komende jaar een doorontwikkeling maken binnen de
thema´s Onderwijs, Ondersteuning en Kwaliteit en Ontwikkeling. Daarnaast bevordert het
centrum de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning, en zal het een bijdrage gaan leveren
aan de professionele ontwikkeling binnen HSL. Met als doel om leerlingen van Het Stedelijk
Lyceum uiteindelijk de school te laten verlaten met een diploma op zak!

Wat bieden wij?

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 2021-2022 in schaal 10 binnen het
COO. Je bent in principe inzetbaar op alle locaties en je zult passend binnen de opdracht en
de benodigde expertise worden ingezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne sollicitanten
voor op externe sollicitanten.



Enthousiast geworden?

Reageren kan tot en met 22 augustus 2021. Je kunt je sollicitatie mailen naar
pz@hetstedelijk.nl, t.a.v. Gerrie Lansink. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden eind
augustus / begin september as.

Wil je meer weten over de functie?

Dan kun je contact opnemen met Marian van de Bult, teamleider COO via telefoonnummer
06 - 18642154 of per e-mail mvdbult@hetstedelijk.nl

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.

mailto:mvdbult@hetstedelijk.nl

