
 

 

 

Procedurebeschrijving  

Rector Het Lyceum Rotterdam 
 

 

 

Informatie met betrekking tot de functie en de procedure  

De profielschets voor de vacante functie vindt u onder de desbetreffende link op 

https://www.pesant.nl/vacatures/ .Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met 

Evelien Ketelaar, telefoon: 085 0703422 of per mail: secretariaat@pesant.nl.  

 

Sollicitatie 

Uw sollicitatiebrief richt u aan mevrouw Y. de Beer en stuurt u per e-mail aan Evelien Ketelaar per 

mailadres: secretariaat@pesant.nl . De sluitingsdatum is vrijdag 3 juni 2022. 

 

Selectie, advies en benoeming  

Het Lyceum Rotterdam werkt in deze procedure met commissies die een rol en verantwoordelijkheid 

hebben in selectie van kandidaten, het uitbrengen van een benoemingsadvies en het nemen van een 

besluit tot benoeming. Deze commissies zijn – afhankelijk van hun rol en verantwoordelijkheid – 

samengesteld uit een vertegenwoordiging namens het onderwijsgevend – het 

onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiding en het bestuursbureau van LMC-VO.  

 

Voorselectie 

In het proces van voorselectie kunt u door de adviseurs van Pesant benaderd worden voor een nadere 

persoonlijke kennismaking en met het doel meer inzicht te krijgen in uw belangstelling en ervaring. 

Een persoonlijkheidsonderzoek op basis van Fitch kan deel uitmaken van deze fase.  

Eind week 23 stelt de selectiecommissie de voorselectie van kandidaten vast.  

 

Selectiegesprekken 

Er vinden in deze procedure 3 gesprekken plaats:  

• Een eerste gesprek met de selectiecommissie op donderdag 16 juni 2022 (in de middag/avond). 

• Een tweede gesprek met de benoemingscommissie op woensdag 22 juni 2022 (in de ochtend)  

• Een derde gesprek met de adviescommissie maandag 27 juni 2022 (in de middag/avond). 

 

De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider. 

Kandidaten die worden opgeroepen voor een derde gesprek dienen er rekening mee te houden dat zij 

worden gevraagd deel te nemen aan een assessment.  

 

Benoeming 

De adviescommissie adviseert over de benoeming van een kandidaat aan de benoemingscommissie. 

De benoemingscommissie maakt haar afwegingen over een besluit m.b.t. benoeming. Dat besluit 

wordt verwacht in week 26  
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