
   

 

 
 
 

Procedurebeschrijving  

Teamleider Ostrea Lyceum Goes 
 
 

Informatie met betrekking tot de functie en de procedure   
De profielschets voor de vacante functie van teamleider Ostrea Lyceum Goes vind je onder de 
betreffende link op de vacaturepagina van Pesant. Voor eventuele aanvullende vragen kunt je contact 
opnemen met Evelien Ketelaar, telefoon: 085 0703422 of per mail: secretariaat@pesant.nl.   
  
Sollicitatie  
Je sollicitatiebrief richt je aan de heer E. Boerhout en stuur je per e-mail aan Evelien Ketelaar per 
mailadres: secretariaat@pesant.nl . De sluitingsdatum is maandag 4 oktober 2021.  
  
Benoemingsadviescommissie (BAC)  
De BAC bestaat uit een vertegenwoordiging namens het mavo-team, de staf en het management.  
 
Voorselectie  
In het proces van voorselectie kun je door de adviseurs van Pesant benaderd worden voor een nadere 
persoonlijke kennismaking en met het doel meer inzicht te krijgen in je belangstelling en ervaring. Een 
persoonlijkheidsonderzoek op basis van Fitch kan deel uitmaken van deze fase.   
Uiterlijk in week 41 stelt de BAC de voorselectie van kandidaten vast.   
  
Selectiegesprekken  
De BAC voert in twee rondes selectiegesprekken. Deze zijn als volgt gepland:  

• De eerste gespreksronde in week 41 op donderdag 14 oktober 2021 (tijdens kantooruren).  
• De tweede gespreksronde in week 42 op donderdag 21 oktober 2021 (tijdens kantooruren).  

De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider.  
  
Benoeming  
De BAC komt tot een voordracht van een kandidaat aan de rector. Het besluit tot benoeming wordt 
verwacht in week 43.   
  
Coronamaatregelen   
In deze procedure houden wij rekening met de actuele omstandigheden 
en de dan geldende maatregelen, als gevolg van COVID-19. In de verschillende fasen van de 
procedure wordt gebruik gemaakt van video interactie en communicatie. Wij nemen alle 
zorgvuldigheid in acht m.b.t. de gezondheid van kandidaten en commissieleden en wij vertrouwen 
daarin ook op jou als kandidaat. Als de situatie dat vraagt kunnen wij besluiten het tijdpad aan te 
passen, of de procedure tijdelijk op te schorten. Vanzelfsprekend word je over wijzigingen 
geïnformeerd.   
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