
VACATURE
DOCENT GESCHIEDENIS

Wie zijn wij?
Het Lorentz Casimir Lyceum is een bruisende 
school in Eindhoven, dicht bij het centrum en 
toch midden in het groen. Dit geeft onze school 
het typische gevoel van geborgenheid voor onze 
ruim 1100 leerlingen voor havo, atheneum en 
gymnasium. Ons onderwijs is voor alle leerlingen 
uitdagend. In de lessen inspireren we leerlingen 
nieuwsgierig te zijn, en buiten de lessen bieden we 
veel extra activiteiten aan voor wie dat wil. Een fijne 
balans tussen rust en dynamiek. Onze school is 
onderdeel van het ORION samenwerkingsverband. 
Wil je meer informatie over onze school? Kijk eens 
op onze website: lcl.nl.

Wat zoeken wij?
Per direct zijn we op zoek naar een enthousiaste 
collega voor onze sectie geschiedenis. Het betreft 
een tijdelijke vacature (0,4 fte) tot het einde van 
het schooljaar. Het gaat om 12 lesuren aan de 
klassen havo 2 en 4, gymnasium 1 en 2. 
Omdat het gedeeltelijk om lessen in het 
eerstegraadsgebied gaat, zijn wij enkel op zoek 
naar bevoegde kandidaten. De lessen zijn nu 
ingeroosterd op maandag, donderdag en vrijdag. 

In overleg zijn andere lesdagen mogelijk. Een 
sollicitatie in combinatie met de vacature voor 
het vak maatschappijleer (0,4 fte) is mogelijk. 

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft kwaliteit hoog in 
het vaandel staan, dus wij zijn op zoek naar een 
kandidaat die het uiterste uit zichzelf en daarmee 
onze leerlingen haalt. Zo weet je de actualiteit in 
historisch perspectief te plaatsen en heb je meer in 
je mars dan alleen het volgen van het lesboek en 
lesprogramma. Je leert leerlingen verbanden te zien 
en bent in staat geschiedkundige interesses van 
leerlingen aandacht te geven en te laten groeien. 
Kortom, je bent een docent met hart voor onze 
leerlingen en passie voor het vak. 

Je wordt onderdeel van een hecht en ervaren 
team, waar samen ontwikkelen en sparren vanzelf-
sprekend is. We vinden we het daarom belangrijk 
dat je een teamspeler bent die past bij onze leer-
lingen en ons team. 

Wat vragen wij?
• Enthousiast en inspirerend
• Affiniteit met onze doelgroep
• Scherpe denker
• Groot reflectief vermogen
• Sterke teamspeler
• Ervaring is een pré
• Eerstegraadsbevoegdheid voor geschiedenis

Wat bieden wij?
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VO
•  Een tijdelijke aanstelling (0,4 fte) tot het einde van 

het schooljaar
•  Een baan op een bruisende school met  

enthousiaste en leergierige leerlingen
• Een fijne, collegiale en uitdagende werksfeer 

Omdat we de vacature zo snel mogelijk vervuld 
willen hebben, behouden wij ons het recht voor 
om de sluitingstermijn van de vacature niet af te 
wachten en in gesprek te gaan zodra geschikte 
kandidaten zich aandienen.



Alle informatie op een rij:
• Functie: Eerstegraads docent geschiedenis
• Ingangsdatum: per direct 
• Dienstverband: tijdelijk, tot aan de zomervakantie
• Beschikbaarheid: parttime, 0,4 fte 
• Werkervaring: pré
•  Salaris: inschaling gebeurt conform de CAO VO 

op basis van geschiktheid en ervaring

Je kunt je motivatiebrief en cv insturen tot 9 oktober 
2022 naar storm.k@lcl.nl. 

De gesprekken vinden plaats als een geschikte 
kandidaat zich aandient, uiterlijk in week 41. Wil je 
meer informatie? Mail of bel dan met Katja Storm, 
conrector, op storm.k@lcl.nl of 040-290 94 20.

  Kijk ook eens naar onze andere vacature, 
bijvoorbeeld docent maatschappijleer.


