
           
 

 

 
 

Procedurebeschrijving  

Rector Haarlemmermeer Lyceum 
Baron de Coubertin 

 
 

Informatie met betrekking tot de functie en de procedure  
De profielschets voor de vacante functie van rector van Baron de Coubertin vind je onder de 
desbetreffende link op https://www.pesant.nl/vacatures/ .Voor eventuele aanvullende vragen kun je 
contact opnemen met Evelien Ketelaar, telefoon: 06 52686116 of per mail: secretariaat@pesant.nl.  
 
Benoemingsadviescommissie (BAC) 
De BAC bestaat uit een vertegenwoordiging namens het onderwijsgevend -, het 

onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding van Baron de Coubertin. Daarnaast nemen de 

voorzitter van de MR, de rector van Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand en het lid college van 

bestuur zitting in de BAC.  

Sollicitatie 
Je sollicitatiebrief richt je aan mevrouw A. van Loenen, lid college van bestuur.  
Je stuurt je motivatie met cv per e-mail aan Evelien Ketelaar via het mailadres: secretariaat@pesant.nl 
De sluitingsdatum is maandag 12 april 2021. 
 
Voorselectie 
Bij alle sollicitanten wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd, uiterlijk in week 15.  

In de voorselectiefase is een persoonlijkheidsonderzoek (Fitch) deel van het proces.  

Dat onderzoek wordt gepland in overleg met individuele kandidaten, uiterlijke uitvoeringsdatum is 

dinsdag 13 april 2021. 

Voorselectiegesprekken met externe adviseurs zijn gepland op donderdag 15 april 2021. 

 
Selectiegesprekken 
De BAC voert de selectiegesprekken op vrijdag 23 april 2021 (tijdens kantooruren). 
Een adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider. 
De BAC heeft de intentie om nog diezelfde dag advies uit te brengen aan het College van Bestuur. 

 

Optioneel geschiktheidsassessment 

Het College van Bestuur besluit in week 17 mede op basis van het advies van de BAC tot de inzet van 

een geschiktheidsassessment. Dat assessment is gepland in week 18.  

 

Benoemingsbesluit College van Bestuur 

Het College van Bestuur neemt zo snel mogelijk in week 17 of 18 een voorgenomen besluit tot 

benoeming op basis van het advies van de BAC en (indien van toepassing) het 

geschiktheidsassessment. De MR brengt advies uit op dit voorgenomen besluit, waarna het College 

van Bestuur het besluit al dan niet zo snel mogelijk effectueert.  
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