
 
                                                                                         

  

 

 

 

Kenmerk:  891 administratief medewerkster 

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. 
 

Geen leerling is hetzelfde zoals ook elke dag bij ons anders is. Om maximale keuzevrijheid en 
maatwerk aan leerlingen te kunnen bieden heeft ons team van de locatie Innova versterking nodig van 
een 

 

administratief medewerker 

(0,8 fte, verdeeld over 5 dagen is een vereiste) 

 

die kan schakelen, flexibel is, pro-actief is en onder druk kan werken. Ben jij die administratieve 
duizendpoot die ervaring heeft met eindexamenregistratie en ben jij opzoek is naar een baan waarin je 
jezelf kunt laten zien, dan is dit de vacature voor jou: 
 

De administratief medewerker: 
 verzorgt de inrichting van de examenregistratie; 
 verricht alle voorkomende administratieve handelingen ten behoeve van de examens; 
 is de Magistrator voor zowel locatie Innova als locatie De Stedelijke MAVO 

 verricht de leerlingenadministratie op locatieniveau, waaronder het verzorgen van 
 inschrijvingen van leerlingen, het aanleggen van leerlingendossiers en deze actueel houden; 

 biedt ondersteuning aan ouders en leerlingen bij het invullen van formulieren; 
 verstrekt telefonische dan wel schriftelijke informatie aan ouders/verzorgenden, leerlingen en 

belangstellenden over diverse onderwerpen (met inachtneming vertrouwelijkheid en 
privacyrichtlijnen); 

 onderhoudt contacten met diverse instanties. 
 

 

 

 

http://www.hetstedelijk.nl/
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Functie-eisen: 
 Opleiding minimaal MBO-niveau 4, bent u hiervan niet in het bezit dan wordt u niet 

meegenomen in de procedure 

 Onder druk kunnen werken, proactief, assertief, snel kunnen schakelen 

 Overzicht kunnen bewaken 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 Goede communicatieve vaardigheden  
 Tegen hectiek kunnen en ad-hoc kunnen werken 

 Flexibel 
 Kennis van en ervaring in officeprogramma’s en Magister 
 Representatief 

 

Locatie Innova  is vijf jaar geleden als prille school gestart (aanbod: vmbo-t 1-4, havo/vwo 1-3) met een 
aantal duidelijke onderwijskundige uitgangspunten geïnspireerd op Kunskapsskolan. Gepersonaliseerd 
leren springt het meest in het oog. In een ontspannen, informeel en leerlingvriendelijk klimaat treden 
docenten op als coach en volgen hun leerlingen op de voet in hun persoonlijke ontwikkeling en bij het 
bereiken van hun leerdoelen. Inzet van laptops en veel ruimte voor initiatieven van leerlingen zijn 
bouwstenen. Pedagogisch is deze school sterk: voor elke leerling, hoe bijzonder en afwijkend ook, is 
het een prettige, veilige plaats om heen te gaan.  
 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een collega die nauwkeurig en zelfstandig kan werken. Wij vinden het belangrijk 
dat je snel kunt schakelen en klantgericht te werk gaat. Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 
en gevoel voor humor is jou niet vreemd. 
 

De functie is gewaardeerd in een schaal 5 (max.€2449 bruto bij een fulltime dienstverband) 
 

Sollicitaties kunnen tot en met uiterlijk 31 oktober a.s., liefst per e-mail, gericht worden aan: 
pz@hetstedelijklyceum.nl  
Het Stedelijk Lyceum 

T.a.v. Gerrie Lansink, afdeling P&O 

Postbus 3883  
7500 DW  Enschede 

 

Wij zijn i.v.m. de vakantie gesloten van 21 oktober tot 30 oktober a.s. De sollicitatiegesprekken staan 
gepland voor donderdag 9 november a.s. 

http://www.hetstedelijk.nl/innova/
mailto:pz@hetstedelijklyceum.nl

