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Belangrijke data sollicitatieprocedure rector Hofstad Lyceum 

 
1. Uw sollicitatie wordt verstuurd naar vacature@lvodh.nl  t.a.v. mevrouw D.M.J. Rogier-van den 

Bos onder vermelding van Vacature rector Hofstad Lyceum, met als uiterste reactiedatum  
23 juni 2019. 

2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dam, regiodirecteur LVODH 
via het telefoonnummer 06-10807270. 

3. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw sollicitatie, met daarin een link 
naar het informatiepakket, bestaande uit o.a. de profiel- en situatieschets, het schoolplan en de 
schoolgids. 

4. U wordt uiterlijk op vrijdag 28 juni 2019 geïnformeerd wanneer u wordt uitgenodigd voor de 
gesprekken. Indien u wordt afgewezen of uw gegevens in portefeuille worden gehouden dan 
ontvangt u een schriftelijke afwijzing per e-mail. 

5. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 2 juli 2019 en worden gevoerd met de 
benoemingscommissie/benoemingsadviescommissie en met een leerlingenpanel.  

6. De benoemingscommissie (BC) bestaat uit: 
 De regiodirecteur LVODH (voorzitter); 

 een lid van het managementteam van Hofstad Lyceum; 

 een directeur van een collega-school van het directieberaad regio LVODH; 

7. De benoemingsadviescommissie (BAC) bestaat uit: 
 een lid van het managementteam van Hofstad Lyceum; 

 een lid van de medezeggenschapsraad van Hofstad Lyceum; 

 een lid van de ouderraad van Hofstad Lyceum; 

 een lid van het onderwijzend personeel Hofstad Lyceum; 

 een lid van het onderwijsondersteunend personeel Hofstad Lyceum; 

 de directeur van de Nutsschool Sorghvliet 

8. Op dinsdag 2 juli duurt het gesprek met het leerlingenpanel ongeveer 30 minuten en aansluitend 
duurt het gesprek met de gecombineerde BC/BAC 45 minuten. 

9. De sollicitanten die op gesprek zijn geweest, worden uiterlijk woensdag 3 juli 2019 telefonisch 
op de hoogte gebracht van de uitkomst van de gesprekken. 

10. Indien de sollicitatieprocedure met u wordt vervolgd, wordt u uitgenodigd voor een assessment 
bij psychologisch adviesbureau Hof op donderdag 4 juli 2019 of vrijdag 5 juli 2019.  

11. Door de voorzitter van de BC zullen indien nodig referenties worden opgevraagd (dit vindt in 
ieder geval plaats bij de door de BC voor te dragen kandidaten). De referenties worden 
ingewonnen bij twee personen: de verantwoordelijk leidinggevende van u en een door u aan te 
wijzen andere persoon die relevante informatie over uw manier van werken kan geven. 

12. Daarna volgt een tweede sollicitatiegesprek op vrijdag 12 juli 2019. 
13. De benoemingscommissie besluit na dit gesprek of u voor benoeming wordt voorgedragen. 
14. De voorzitter van de benoemingscommissie zal u uiterlijk dinsdag 16 juli 2019 telefonisch op de 

hoogte brengen van het besluit. 
15. Indien de keuze op u gevallen is, vindt er op donderdag 18 juli 2019 vanaf 17.30 uur een 

arbeidsvoorwaardengesprek plaats met de regiodirecteur LVODH. 
16. De regiodirecteur bespreekt met u een inwerk- en kennismakingsprogramma. 
17. De verdere administratieve afhandeling van de aanstelling vindt plaats onder regie van de 

afdeling HRM van Lucas Onderwijs.  

 

mailto:vacature@lvodh.nl

