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Informatie over Het Stedelijk Vakcollege 

Algemeen 
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 niet alleen dat iedereen welkom is, maar ook dat iedereen 
evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. Het onderwijs binnen Het 
Stedelijk Lyceum is persoons- en sociaal gericht. In de verbinding met anderen kan de mens 
zich optimaal ontplooien. Het Stedelijk Lyceum gelooft in de ontwikkelkracht van ieder 
mens. De school wil de voorwaarden creëren waarbinnen de leerlingen hun mogelijkheden 
vergroten, door ruimte te geven, te inspireren en ze te laten ervaren hoe leuk het is kennis 
en vaardigheden op te doen.  
 
Het Stedelijk Vakcollege is een vmbo-locatie van Het Stedelijk Lyceum. Het onderwijsaanbod 
bestaat uit de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader. De school is gesitueerd aan de 
Wethouder Beversstraat te Enschede. Het Stedelijk Vakcollege kent twee hoofdrichtingen: 
het vakcollege Techniek & Vakmanschap en het vakcollege Mens & Dienstverlening. In beide 
richtingen biedt de school zes profielen aan. 
In het schooljaar 2018–2019 verzorgden circa 60 medewerkers hier onderwijs en 
ondersteuning aan ruim 540 leerlingen.  
 
Het Stedelijk Vakcollege wil het beste halen uit de leerlingen met een praktisch talent. Het 
staat midden in de maatschappij en biedt leerlingen de beste kansen op een succesvolle en 
gelukkige toekomst. Niet alleen vakinhoudelijke vaardigheden, maar vooral het 
samenwerken en het toepassen van kennis zijn hiervoor bepalend. Het Stedelijk Vakcollege 
leidt leerlingen op tot wendbare en weerbare vakmensen. Modern onderwijs betekent 
onderwijs dat voorbereidt op de toekomst. Het Stedelijk Vakcollege speelt in op behoeften 
van de maatschappij om ons heen. Nieuwe ontwikkelingen maken nieuwe beroepen met 
nieuwe kennis noodzakelijk. Naast de behoeften uit de maatschappij zet Het Stedelijk 
Vakcollege de leerbehoeften van de leerling centraal. Onderwijs zal daardoor niet meer een 
standaardpakket zijn, maar meer afgestemd op de leerling. Dat vraagt flexibiliteit van de 
school en het personeel dat er werkt. 
 

Missie en visie van Het Stedelijk Lyceum 
In samenwerking met partners wil Het Stedelijk Lyceum leerlingen inspireren hun cognitieve, 
sociale, creatieve, praktische en sportieve talenten te ontwikkelen om daarmee een bijdrage 
te leveren aan de snel veranderende samenleving. Het eigen gezicht van Het Stedelijk 
Lyceum is te lezen in hun kernwaarden. De school verbindt het ik en het wij. Dit onderwijs is 
persoons- en sociaal gericht. In de verbinding met anderen kan de mens zich optimaal 
ontplooien.   
De kernwaarden zijn:        -     Talentontwikkeling centraal 

- Verantwoordelijk naar elkaar en naar de wereld  
- Open en gastvrij  
- Positief met elkaar omgaan  
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Organisatie 
Het Stedelijk Lyceum kent een Raad van Toezicht. Deze is sparringpartner, klankbord en 
adviseur van het bestuur, houdt toezicht op het strategisch meerjarenbeleid en vervult de 
formele taken die betrekking hebben op het intern toezicht. Denk hierbij aan goedkeuring 
van de begroting, het jaarverslag, het managementstatuut en het kwaliteitszorgsysteem. De 
Raad betrekt de bevindingen uit het extern toezicht in zijn overwegingen en advisering. De 
Raad van Toezicht functioneert als werkgever voor het College van Bestuur.  

De voorzitter van het College van Bestuur van Het Stedelijk Lyceum is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie en het aansturen van de 
locatieleiding.  

Het Centraal Management Team bestaat uit de directeuren van de locaties, de directeur 
van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning en de directeur van het 
Bestuursbureau. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid op 
hun locatie en geven leiding aan het managementteam van hun onderdeel of locatie. De 
bestuurder is de voorzitter van het Centraal Management Team.  

Het managementteam van Het Stedelijk Vakcollege bestaat uit een directeur en drie 
teamleiders. Eén van de drie teamleiders is leidinggevende van de Locatie Ondersteuning 
Groep (LOG). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van 
het beleid en de aansturing van de docententeams. 

Onderwijs 
Het Stedelijk Vakcollege staat midden in de samenleving. Het werkt samen met het 
bedrijfsleven en de docenten volgen de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. Veel bedrijven bieden stageplaatsen aan en geven beroepenvoorlichting op 
de school. Het Stedelijk Vakcollege is aangesloten bij de landelijke Stichting 
VakcollegeGroep. De VakcollegeGroep is de oprichter van het Vakcollege en zij begeleidt 
scholen al vanaf 2007 in het vervolmaken van deze onderwijsvorm.  
 
In het schooljaar 2018-2019 is door Het Stedelijk Vakcollege met 2 basisscholen een project 
gestart om de doorgaande ontwikkelingslijn PO-VO beter vorm te geven.  Daarnaast is er 
een initiatief gestart om een 10-14-school te ontwikkelen Een projectgroep zal volgend jaar 
aan de slag gaan zodat schooljaar 2020- 2021 gestart kan worden met een groep 9. 

Kwaliteit 
Door de inspectie is Het Stedelijk Vakcollege in najaar 2018 als voldoende beoordeeld (zie 
Herstelonderzoek vo 2017-2018 (juli 2018) in digitaal informatiepakket). Het afgelopen jaar 
zijn er goede stappen gezet in de standaardisering van een aantal processen zoals 
leerlingbesprekingen, absentieregistratie en interventies, afspraken in de openbare ruimtes 
en de handhaving daarvan, vaststellingsvergaderingen. Aan de kwaliteit van 
leerlingbegeleiding door LOB’ers (Loopbaanoriëntatie en -begeleiders) is dit jaar hard 
gewerkt, onder andere door een werkgroep LOB onder leiding van de teamleider van LOG. In 
het Locatiebeleidsplan van Het Stedelijk Lyceum 2019-2020 vind je meer informatie (zie 
digitaal informatiepakket). Naar verwachting bezoekt de inspectie in 2019/2020 opnieuw de 
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locatie, om vast te stellen of er eveneens voldoende voortgang is met betrekking tot de 
kwaliteit van de lessen. Dit vraagt van de directeur een planmatige aanpak en meenemen 
van alle betrokkenen. 

 
Medezeggenschapsraad  
Het Stedelijk Vakcollege heeft een deelraad die het overleg tussen locatiedirectie, de 
ouders, de leerlingen en de medewerkers regelt. Naast de deelraad heeft Het Stedelijk 
Lyceum een medezeggenschapsraad waar alle locaties van Het Stedelijk Lyceum in 
vertegenwoordigd zijn.  
 
Leerlingenraad  
Leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad. Zij vormen het gezicht van de 
locatie en denken mee op het gebied van buitenschoolse activiteiten, de aankleding van de 
school en de sfeer. 
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2. Informatie over de functie 

Ontstaan van de vacature 
Het College van Bestuur van Het Stedelijk Lyceum Enschede is op zoek naar een 
daadkrachtige en betrokken, verbindende directeur voor Het Stedelijk Vakcollege in 
Enschede. Een school die streeft naar betekenisvol, eigentijds en zinvol onderwijs. 
De huidige directeur heeft enige tijd geleden bij het College van Bestuur haar vertrek (per 
1 januari 2020) als Directeur Het Stedelijk Vakcollege bekendgemaakt. Zij heeft 
aangegeven, dat zij de leiding van Het Stedelijk Vakcollege aan een nieuwe directeur zou 
willen overdragen. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Functie:   Directeur Het Stedelijk Vakcollege 
Instelling:    Het Stedelijk Lyceum Enschede 
Locatie:   Enschede 
Ingangsdatum:   1 januari 2020 
Dienstverband:   1,0 fte in een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht 
    op een vaste benoeming 
Lesgevende taak:   Geen 
Salaris:  Maximaal € 6.604, - bruto per maand bij een fulltime              
  aanstelling (salarisschaal 14 CAO-VO) 
  8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering 
Sec. arbeidsvoorwaarden:      Chromebook en mobiele telefoon 
 

Functiebeschrijving  
De directeur van Het Stedelijk Vakcollege geeft leiding aan een MT bestaande uit twee 
betrokken teamleiders. Als directeur leg je verantwoording af aan het College van Bestuur 
van Het Stedelijk Lyceum en lever je samen met de directeuren van de overige scholen van 
Het Stedelijk Lyceum een bijdrage aan het beleid van Stichting Het Stedelijk Lyceum. 
Daarnaast ontwikkel je beeldbepalende, richtinggevende strategische voorstellen en 
monitor je de ontwikkeling en innovatie van onderwijs en organisatie. Je bent integraal 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van de school. Daarbij 
werk je aan een duidelijke en herkenbare profilering van de school in de regio, waaronder 
het bieden van eigentijds techniekonderwijs, het begeleiden van leerlingen in het maken van 
een goede beroepskeuze en het garanderen van een doorgaande ontwikkelingslijn naar het 
vervolgonderwijs. Je hebt oog voor de eigenheid van alle niveaus binnen de school en zorgt 
ervoor dat veranderingen in de organisatie geborgd worden. Je onderhoudt relaties op 
politiek-bestuurlijk niveau in de omgeving van de school. Je bent overlegpartner voor de 
leerlingen, het personeel, de ouders, de samenwerkingspartners en andere 
belanghebbenden. Bovendien ben je integraal verantwoordelijk voor een gezonde 
bedrijfsvoering, het toezicht op de ondersteunende organisatorische processen en werkt 
hiervoor samen met collega’s van het bestuursbureau.  
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Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan de organisatie. Je geeft op een inspirerende en 
enthousiasmerende wijze sturing aan het personeel van de school, hierbij weet je de 
organisatie met een toekomstgerichte visie in beweging te krijgen en te behouden.  

Opdracht locatiedirecteur 

● Neemt verantwoordelijkheid voor initiatieven die bijdragen aan een structureel goede 
kwaliteit van het onderwijs.  

● Levert een inspirerende bijdrage aan het consolideren van ingezette veranderingen. Het 
implementeren en doorontwikkelen van reeds ingezette veranderingen is belangrijker dan 
het lanceren van innovaties. 

● Laat onderwijskundig leiderschap zien bij het doorontwikkelen van het locatiebeleidsplan 
2019 -2020, waarbij alle locaties binnen HSL in 2019/2020 werken aan het verhogen van de 
opbrengsten en de leerlingtevredenheid. Het vergroten van de inzetbaarheid van 
medewerkers en het terugdringen van lesuitval. Neemt initiatieven om waar nodig en op 
basis van (eigen) nieuwe inzichten tot bijstellingen van plannen te komen. 

● Evalueert het brede palet van profielen in alle afdelingen. Legt de focus op profielen die 
aantrekkelijk zijn voor toekomstige leerlingen; maakt keuzes en schroomt niet om – waar 
nodig en op basis van goede argumenten met voorstellen te komen. 

● Zet in op het ontwikkelen van meer expliciet beleid; laat voorbeeldgedrag zien en betrekt 
ideeën en opvattingen van anderen bij het opstellen van een gedragen toekomstvisie voor de 
locatie . Neemt verantwoordelijkheid voor het formuleren en (doen) uitvoeren van 
speerpunten voor de korte termijn (twee jaar). 

● Neemt maatregelen die bijdragen aan versterking van de interne organisatie; bevordert 
helderheid over regels en afspraken betreffende leerlingen en medewerkers. 

● Neemt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering op het Stedelijk Vakcollege biedt ruimte 
voor nieuwe ideeën voor zover mogelijk binnen de beschikbare formatieve en financiële 
ruimte. 

● Levert een actieve bijdrage aan het schoolbrede overleg van (locatie)directeuren en College 
van Bestuur en maak gebruik van de aanwezige kennis en ervaring bij medewerkers van het 
Bestuurskantoor. 

 

Profielschets 

● Een directeur met visie op didactiek van docenten, iemand die vanuit deze visie een 
langetermijnvisie kan ontwikkelen, die nieuwe inzichten kan verbinden met bestaande 
plannen en draagvlak voor deze plannen weet te bewerkstelligen. 

● Iemand die goed op de hoogte is met recente onderwijsontwikkelingen inclusief 
ontwikkelingen betreffende de inzet van ICT-leermiddelen en social media. 

● Een directeur die werkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect; iemand die ruimte 
biedt aan teamleiders, eisen aan hen stelt en over coachende vaardigheden beschikt.  

● Iemand met lef, iemand met een frisse kijk op onderwijs- en personeelsbeleid; iemand die op 
basis van brede kennis en ruime leidinggevende ervaring meerwaarde heeft voor de 
doorontwikkeling van de locatie. 

● Een directeur die zichtbaar en toegankelijk is voor medewerkers; iemand bij wie je makkelijk 
naar binnen loopt; iemand die medewerkers stimuleert om op het eigen vakgebied te 
excelleren, hun complimenten geeft bij buitengewone prestaties en rekening houdt met 
individuele verschillen. Iemand die het bestaande goede leer- en werkklimaat verder 
versterkt. 
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● Iemand die het boegbeeld is van Het Stedelijk Vakcollege, iemand die intern en extern gezag 
uitstraalt en tijdens contactmomenten op lokaal en regionaal niveau de belangen van Het 
Stedelijk Vakcollege behartigt. 

● Iemand bij wie sturende vaardigheden in balans zijn met aandacht voor de medewerker, 
iemand met oog en aandacht voor de aansturing van de praktische planning en organisatie 
van de school. 

 

Functie-eisen 

● Academisch denk- en werkniveau 
● Ruime kennis van en visie op ontwikkelingen in het vmbo 
● Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in vmbo of beroepsgericht 

onderwijs 
● Aantoonbaar bereikte resultaten met verandermanagement en effectief onderwijs 
● Aantoonbare kennis van gedrags- en leerproblematiek 
● Kennis van en/of ervaring met bedrijfsvoering en integraal management 
● Bekendheid met de regio of bereidheid om te investeren in het opbouwen van een netwerk 

in de regio 

 
Kerncompetenties 

● Besluitvaardigheid 
● Sturen 
● Communicatieve vaardigheden 
● Strategische visie 
● Doelen stellen en doelen realiseren 
● Overzien van bedrijfsprocessen 
● Motiveren 

 

Persoonlijkheid en karakter 

● Mensgericht en zakelijk 
● Communicatief en toegankelijk 
● Energiek 
● Iemand die kan incasseren 
● Beschikken over humor en relativeringsvermogen 
● Daadkrachtig 
● Inlevingsvermogen en het vermogen om te verbinden 
● Gericht op samenwerken 
● Representatief 
● Vertrouwen geven; respectvol handelen 
● Laagdrempelig 
● Luisteren en overtuigen is in evenwicht 
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3. Procedure werving & selectie  
 
Begeleiding 
Het College van Bestuur van Het Stedelijk Lyceum te Enschede heeft Erik Versteege Search 
B.V. gevraagd een zoekopdracht voor een nieuwe directeur Stedelijk Vakcollege uit te 
voeren. 
 
Informatie 
Voor belangstellenden is er op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket 
beschikbaar. In dit pakket is meer informatie over Het Stedelijk Vakcollege en over de 
vacante functie opgenomen. Daarnaast bevat het digitale informatiepakket onder andere 
het school- en functieprofiel, de schoolgids, het tijdschema en overige relevante 
documenten. 
 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Manon Ketz, 
bestuurder van Het Stedelijk Lyceum, telefoon: 053-480 0000 of per mail: 
mketz@hetstedelijklyceum.nl.  Je kunt ook contact opnemen met Erik Versteege. 
 
Meer informatie over Het Stedelijk Lyceum is te vinden op www.hetstedelijk.nl en op de 
websites van Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart: 
www.scholenopdekaart.nl. 
 
Solliciteren 
Ben jij de directeur van Het Stedelijk Vakcollege die wij zoeken? Richt dan je sollicitatiebrief 
aan mevrouw drs. M.R. Ketz, voorzitter College van Bestuur van Het Stedelijk Lyceum, en 
stuur je brief en curriculum uiterlijk 9 september 2019 per e-mail naar 
info@erikversteege.nl. 
 
Belangrijke data (onder voorbehoud) 
Hieronder vind je een overzicht van de relevante data: 
 
Sollicitatieperiode:    24 augustus t/m 8 september 2019 
Pre Selectiegesprekken   Week 37-38 
Eerste ronde sollicitatiegesprekken  week 38, 19 september 2019  
Tweede ronde sollicitatiegesprekken  week 39, 24 september 2019 
Arbeidsvoorwaardengesprek   27 september 2019 / 1 october 2019  
 
De vacatures worden gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. 
 
Contactgegevens    Secretariaat 
Erik Versteege Search B.V.   Mariska Compagnie 
Vijverlaan 40     Tel: 06 –2787 6815 
7553 CC Hengelo (O)    Mail: mariska.compagnie@erikversteege.nl 

http://www.erikversteege.nl/
mailto:mketz@hetstedelijklyceum.nl
http://www.hetstedelijk.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:info@erikversteege.nl
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Tel: 074–340 0097 
06–1625 9779Mail: info@erikversteege.nl  
www.erikversteege.nl  

mailto:info@erikversteege.nl
http://www.erikversteege.nl/

