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VACATURE 
 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede met circa 3.600 
leerlingen die op verschillende vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aanbiedt. 
Het Stedelijk Lyceum biedt volop kansen aan alle leerlingen na het basisonderwijs. Iedereen 
heeft talent. Of je nu goed kunt leren, creatief bent, sociaal of een echte sporter bent. Het 
Stedelijk Lyceum staat voor brede ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Daardoor leren 
de leerlingen veel en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste persoonlijkheden. Dit is de 
gezamenlijke kracht van de verschillende vestigingen van Het Stedelijk Lyceum. 
 
College Zuid biedt onderwijs aan 930 leerlingen vanaf VMBO tot en met VWO-niveau. De 
profilering van College Zuid is gebaseerd op sport (LOOT-school voor topsporters en Sport-
talentklassen), tweetalig onderwijs (TTO Engels) en internationalisering. We zijn een 
Topsport Talent School en hebben een International Secondary School in ons gebouw. 
Daarnaast geven deskundige docenten gewoon goed onderwijs in een mooi gebouw met 
een plezierige sfeer. Door ieders talent te stimuleren en doorleren, presteren en ontspannen 
hand in hand te laten gaan, hopen we er toe bij te dragen dat onze leerlingen het gewenste 
diploma behalen, een adequate voorbereiding hebben op hun vervolgopleiding en 
maatschappelijk goed kunnen functioneren. 
 
Voor bovengenoemde locatie  zijn wij  per 1 februari 2018 tot einde schooljaar op zoek naar 
een enthousiaste kandidaat (M/V) voor de functie van 
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(0,2963 fte; 8 lesuren ) 

 
 

Je bent een daadkrachtige en enthousiaste docent en in het bezit van een 2e graads 
bevoegdheid maatschappijleer. De vacature betreft reguliere uren en de lessen zullen 
worden gegeven in 3-MAVO klassen. 
 
Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de CAO voortgezet onderwijs. 
De aanstelling gebeurt in algemene dienst.  
 
 
 
 
 
 

http://www.hetstedelijk.nl/
http://www.hetstedelijk.nl/college-zuid/
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Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij de teamleider, de heer  
J. Zandbergen, tel. 053-4821148 
 
Voor deze vacature worden referenties opgevraagd. 
 
Sollicitaties kunnen tot en met uiterlijk 19 januari 2018, liefst per e-mail, gericht worden aan: 
 
Het Stedelijk Lyceum 
T.a.v. Gerrie Lansink, afdeling P&O 
Postbus 3883  
7500 DW Enschede of pz@hetstedelijklyceum.nl  
 

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor in de week van 22 t/m 26 januari 2018. 
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