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VACATURE 
 
 
Het Stedelijk Vakcollege, onderdeel van Het Stedelijk Lyceum, is de locatie waar het onderwijs voor 
basis- en kaderleerlingen verzorgd wordt. De locatie is gehuisvest in een modern onderwijsgebouw, 
voorzien van alle faciliteiten om uiteenlopende beroepsrichtingen aan te bieden. Het Stedelijk 
Vakcollege biedt ruime mogelijkheden om een optimaal ontwikkeltraject voor leerlingen aan te bieden. 
Het eerste jaar van het Vakcollege is een basisjaar waarin aandacht is voor basisvaardigheden zoals 
taal, rekenen, ICT, studievaardigheden, loopbaanontwikkeling en loopbaankeuze. Vanaf het tweede 
jaar kan een leerling al kennis maken met kernmodules die horen het uitstroomprofiel naar keuze. Onze 
uitstroom is ingericht door middel van zes profielen waarvan Produceren, Installeren & Energie (PI&E) 
er één is. Het Stedelijk Vakcollege onderhoudt intensieve contacten met het bedrijfsleven om 
gezamenlijk met hen beroepenvoorlichting en stageplekken vorm te geven. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van  

 

docent techniek / PI&E 2e gr. 
       (1 fte) 

 
 

- Je bent een ondernemende, daadkrachtige en enthousiaste docent die ons helpt het 
vernieuwde vmbo-onderwijs vorm verder te geven 

- Je hebt een relevante 2e graads bevoegdheid of bent bereid deze te halen 

 
 
 
Wij bieden jou de ruimte om je eigen onderwijs vorm te geven. De functie daagt je uit om verbinding te 
leggen tussen het technisch onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Wij bieden jou een tijdelijk 
dienstverband in algemene dienst met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij de teamleider de heer R. Otten, 
tel: 053-4821302. 
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Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de CAO voortgezet onderwijs. De 
aanstelling gebeurt in algemene dienst.  
 
Voor deze vacature worden referenties opgevraagd. 
 
Sollicitaties kunt u, liefst per e-mail,  zenden aan: 
pz@hetstedelijklyceum.nl 
 
Het Stedelijk Lyceum 
T.a.v. Gerrie Lansink, afdeling P&O 
Postbus 3883  
7500 DW Enschede 
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