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VACATURE 
 
 
Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede met zo’n 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. 
 
Locatie Het Stedelijk Vakcollege is de locatie van waar het aanbod 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 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 richt zich op hoofdlijnen op 
milieu en duurzaamheid, Grafi media en ICT, Zorg en dienstverlening en economie en ondernemen. Het 
Stedelijk Vakcollege onderhoudt intensieve contacten met het bedrijfsleven om gezamenlijk met hen 
beroepenvoorlichting en stageplekken vorm te geven. 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij voor bovengenoemde locatie op zoek naar een 
enthousiaste kandidaat (m/v) voor de functie van 
 
 

docent  Horeca / Bakkerij 2e gr. 

(0,8 tot 1,0 fte) 
 
Je bent een ervaren, daadkrachtige en enthousiaste docent, die van een uitdaging houdt.   
Een 2e graads bevoegdheid hiervoor is een vereiste evenals bijvoorbeeld de oude akte 
Gezondheidskunde of Huishoudkunde. Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de 
CAO voortgezet onderwijs. De aanstelling gebeurt in algemene dienst.  
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Een bij de functie passende honorering vindt plaats conform de CAO voortgezet onderwijs. De 
aanstelling gebeurt in algemene dienst.  
 
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij de teamleider de heer M. de Looff, 
tel: 053-4821304. 
 
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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