
werving & selectie
Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn
zoekt met ingang van 1 april 2013 een

Directeur-bestuurder
U bent:

• een inspirerende, samenwerkingsgerichte en betrokken bestuurder;

•  een ervaren en bindende leidinggevende, met hart voor openbaar 

onderwijs;

•  een strategisch denker, een vaardig onderhandelaar en een netwerker 

die zowel binnen de school als naar buiten de ontmoeting zoekt.

Het gehele profiel van de functie kunt u vinden op: 

www.pantarijn.nl en www.vanbeekveldenterpstra.nl. Daarnaast kunt  

u een informatiepakket aanvragen via de website van Van Beekveld & 

Terpstra Werving en Selectie.

Wij bieden: 

Een veelzijdige functie in schaal B3 (16 VO) in een goed georganiseerde, 

innovatieve en warme scholengemeenschap. 

Procedure en belangrijke data

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 1 november 2012.  

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie  

is gepland op 14 november en de tweede op 22 november. Alle 

gesprekken vinden plaats in Wageningen. Een assessment kan deel 

uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Uw brief en cv kunt u mailen naar wervingenselectie@vbent.org,  

t.a.v. mevrouw drs. M.M. de Kruif o.v.v. vacaturenummer 20110426.

Meer informatie via www.vanbeekveldenterpstra.nl en telefonisch:

0229- 249 000.

Graag zien wij uw reactie uiterlijk zondag 28 oktober tegemoet.

Pantarijn ontdek(t) je talent

Pantarijn is een brede regionale open-

bare scholengemeenschap met vier 

locaties in Wageningen, Kesteren en 

Rhenen. In totaal 300 medewerkers 

verzorgen onderwijs in de stromen  

pro, vmbo, mavo, havo, vwo en  

gymnasium. Pantarijn is een ontmoe-

tingsplaats voor ruim 2.500 leerlingen, 

die optimaal de kans krijgen om hun 

talenten te ontdekken en ontplooien.

Kenmerkend voor Pantarijn is dat er 

ruimte is voor pluriformiteit, met op 

elke locatie een eigen cultuur, waarbij 

de school als geheel de gezamenlijke 

doelstelling vorm geeft.

Voor alle leerjaren en stromen geldt 

dat de school uitdagend onderwijs, 

zorg en begeleiding, een rijk aanbod 

aan extra vakken en activiteiten buiten 

de lessen biedt.

Verder kennismaken: 


