
Sollicitatieprocedure afdelingsleider 3 en 4 vwo     februari 2020 

 
 
In deze sollicitatieprocedure wordt de gang van zaken beschreven bij de vacature voor de 
afdelingsleider 3 en 4 vwo. 
 
De benoemingsadviescommissie (BAC) 
a De BAC wordt door de directie, op voordracht van de PMR (wat betreft de geleding 
 medewerkers), als volgt samengesteld: 

 een directielid (voorzitter) 

 een afdelingsleider 

 twee docenten 

 een leerling  
b In iedere fase van en na afronding van de procedure verplichten de leden van de BAC zich tot 

geheimhouding. 
 
De werving 
a De werving geschiedt intern en extern.  
b Belangstellenden kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen bij mevrouw M. van Tol,  conrector. 

Telefoonnummer: 023 5258421. 
c Schriftelijke sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief en een cv worden uiterlijk maandag  
 9 maart 10.00 uur via e-mail gericht aan mevrouw Van Tol: sollicitaties@mendelcollege.nl, 

 onderwerp: sollicitatie afdelingsleider 3 en 4 vwo. 
d Alle sollicitanten ontvangen binnen drie werkdagen na ontvangst van de sollicitatiebrief een 

bevestiging van ontvangst via e-mail.  
 
De voorselectie 
a De BAC maakt op basis van de binnengekomen brieven een selectie. Bij deze selectie worden 

drie categorieën onderscheiden, te weten: 
-  uitnodigen voor een sollicitatiegesprek 
- aanhouden 

 - afwijzen 
b Interne, afgewezen of aangehouden, sollicitanten worden mondeling geïnformeerd op 

woensdag 11 maart of donderdag 12 maart. 
c Externe, afgewezen of aangehouden, sollicitanten worden via e-mail geïnformeerd op 

woensdag 11 maart of donderdag 12 maart. 
 
Het sollicitatiegesprek 
a De eerste ronde gesprekken vindt plaats op donderdag 19 maart. Een gesprek zal ongeveer 

45 minuten duren. 
b Kandidaten die voor een tweede gesprek worden uitgenodigd krijgen hierover uiterlijk op 

vrijdag 20 maart telefonisch bericht. Het tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 24 maart in 
de middag. In dit gesprek kan nader worden ingegaan op de leidinggevende en 
organisatorische eigenschappen van de kandidaat. 

 
Benoemingsbesluit 
a Op grond van het tweede gesprek en na ingewonnen referenties doet de BAC schriftelijk een 

voordracht aan de rector-bestuurder of diens plaatsvervanger.  
b De rector of diens plaatsvervanger neemt uiterlijk vrijdag 27 maart een benoemingsbesluit. 
c Het procedureverslag wordt voor advies voorgelegd aan de PMR. 
d Het benoemingsbesluit wordt zo snel mogelijk mondeling medegedeeld aan de te benoemen 

kandidaat. 
e Op dinsdag 7 april vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats en worden afspraken 

schriftelijk vastgelegd. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 

f Wanneer de te benoemen kandidaat de benoeming heeft geaccepteerd, deelt de voorzitter 
van de BAC de beslissing mee aan de afgewezen kandidaat/kandidaten. 
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