
               

 

 
Het Stedelijk Lyceum in Enschede zoekt met ingang van 1 januari 2021 of zo snel mogelijk 
daarna een 

 

enthousiaste  
interim teamleider  

voor de ISK (1 fte) 
 
Ben je … 
➔ iemand die snel goede verbinding kan maken met teamleden en van daaruit beweging 

kan creëren 
➔ iemand die ervaring heeft in het aanbrengen van verdieping in een fundamentele 

aanpak van veranderprocessen 
➔ iemand die personeel en leerlingen van de ISK naar een cultuur van 

(zelf)verantwoordelijkheid en gezamenlijke kwaliteit kan navigeren  
➔ iemand die gevraagd en ongevraagd advies en feedback wil en kan geven op lopende 

zaken  
 

Heb je… 
➔ ervaring met leidinggeven aan een team in verandering 
➔ affiniteit met de doelgroep anderstaligen 
➔ ervaring in het verzorgen van passend onderwijs samen met een team en ervaring met 

uitstroom naar regulier onderwijs vanuit een E.O.A.-school 
 
Dan ga je… 
➔ verder met het vormgeven van de HSL veranderagenda 2020-2022 
➔ zorgen voor het breed invoeren van taalbeleid en het verstevigen van de 

taalbeheersing van onze leerlingen en overige leerlingen van Het Stedelijk Lyceum; 
➔ bezig met het verder uitbouwen van ICT-vaardigheden die de collega’s in staat stelt 

digitalisering vaker en beter in te zetten t.b.v. het onderwijs 
➔ zorgen voor goede, op maat door- en uitstroom van onze leerlingen 
➔ samen met de teamleden oplossingsgericht aan het werk 
➔ deelnemen aan het voortgangsoverleg van de locatie met de bestuurder 
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➔ deelnemen aan het PDCA-gesprek van de locatie met bestuursbureau en het Centrum 
voor Onderwijs en Ontwikkeling (COO) 

➔ deelnemen aan de periodieke overleggen van het Centraal Management team 
➔ in gesprek blijven met de deelraad over de ontwikkelingen en eventuele veranderingen 

binnen de ISK en binnen HSL met betrekking tot de ISK 
 
 
Je nieuwe werkomgeving 
 
De ISK is een zogenaamde EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) school. Dat betekent dat de 
ISK verantwoordelijk is voor de eerste opvang van jongens en meisjes die, om uiteenlopende 
redenen, Nederland zijn binnengekomen teneinde hier een nieuwe toekomst op te bouwen. De 
populatie van de ISK is divers en de samenstelling verschilt per jaar. 

Leerlingen van de ISK moeten worden voorbereid op een vervolg in de Nederlandse 
samenleving en dienen, om dit succesvol te kunnen laten verlopen, toekomstgericht onderwijs 
te krijgen aangeboden dat past bij hun niveau. Het doel is om leerlingen op het meest 
realistische, dus bij hen passende  niveau, te schakelen naar het reguliere onderwijs. 

Het Management Team van ISK bestaat uit 1 andere teamleider die in september met 
pensioen gaat en een teamleider ondersteuning, toegevoegd aan het MT van de ISK vanuit het 
COO. Het MT deelt samen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van 
zaken op de locatie. Het MT stuurt het onderwijsteam en de vakgroepen aan en heeft een 
eigen (MT) overleg waarin, onder andere, afwegingen voor dagelijkse zaken en locatiebeleid 
worden gemaakt. Het MT stelt in samenspraak met het team en de deelraad een 
locatiebeleidsplan op dat in lijn ligt met de HSL kaderbrief en het strategisch beleid van HSL. 
 
 
Onze organisatie 
 
Het Stedelijk Lyceum in Enschede is een openbare scholengemeenschap voor internationale 
schakelklassen, praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.300 
leerlingen. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, maar 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. Wie je ook bent, wij zijn een school die bij elke leerling 
past. 
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Wat bieden wij? 
Een aanstelling als teamleider is voor bepaalde tijd ingaande op 1 januari 2021 tot  
1 januari 2022, ingeschaald in LD van de CAO VO. Je salaris is afhankelijk van je kennis en 
ervaring, maximaal € 5.699,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% 
vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8%. Tevens worden een chromebook en 
mobiele telefoon ter beschikking gesteld. 
 
 
Enthousiast geworden? 
Je kunt je sollicitatie voor 23 oktober aanstaande mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie 
Lansink. De selectiegesprekken voeren wij op donderdag 5 november (eerste ronde) en 
donderdag 12 november (eventuele tweede ronde). 

Wil je meer weten over de functie? 
Dan kun je contact opnemen met Lobke Oude Heuvel, P&O adviseur, 053-4821198. Van  
12 oktober t/m 16 oktober is de bereikbaarheid minder in verband met de herfstvakantie. 
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