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Woord vooraf 
 
Sinds haar oprichting in 2009 is de ABSA Scholengroep gegroeid met bijna 800 leerlingen. 
Die sterke groei is er inmiddels uit. Piet Hein en Gein zitten op hun maximum aantal groepen en 
leerlingen, Het Podium zal nog met 3 groepen toenemen, De Zuiderzee zal ook 3 groepen groeien en 
Elzenhagen met 8 groepen. Alles bij elkaar dus een groei in de komende 3 jaar met nog zo ‘n 350 
leerlingen. Dit impliceert dat wij wat voorzichtiger moeten gaan worden met het aannemen van 
nieuw personeel. Het uitgangspunt dat we “altijd wel mensen nodig hebben”  en “niet bang hoeven 
te zijn voor verplichtingen”  gaat niet meer op. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid is geboden. 
Daarnaast is ABSA in een fase gekomen dat we ook toe zijn aan afstemming op het gebied van 
werving en selectie. Het kan niet meer zo zijn dat op de ene school mensen op basis van een goed 
gevoel van de directie worden aangenomen en op de andere school zorgvuldige procedures worden 
gevolgd. Nu steeds meer mensen binnen ABSA van school wisselen is het de uiterste tijd voor 
eenduidigheid.  
 
1. Werving 

Op het moment dat in de school een vacature ontstaat, bepaalt de schooldirectie in overleg en na 
toestemming van de directeur / bestuurder of deze ook dient te worden vervuld. Als dat inderdaad 
het geval is, treedt de werving- en selectieprocedure in werking. 
 
Op schoolniveau wordt een profiel opgesteld dat is gebaseerd op de concrete vacature maar dat ook 
rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen. Vragen als ‘welke visie hebben wij op de 
schoolontwikkeling’, ‘welke taken moeten uitgevoerd worden’, ‘welke kwaliteiten/competenties/ 
deskundigheid zoeken we’, moeten beantwoord worden. De huidige teamsamenstelling –jong/oud, 
man/vrouw, fulltime/parttime- is uiteraard ook van invloed op de wensen m.b.t. de invulling van de 
vacature. Vervolgens kan het functieprofiel opgesteld worden, waarin wordt bepaald aan welke 
vereisten een toekomstig personeelslid bij voorkeur moet voldoen.  
 

1.1. Interne procedure 

Rekening houdende met de CAO en ABSA beleid is de volgorde om een vacature “aan te bieden” als 
volgt: 

1. Bovenformatief personeel met een herbenoemingsverplichting of in RDDF geplaatst is de 
eerste voorrangscategorie. 

2. Personeel met een korttijdelijke of invalaanstelling is de volgende categorie. 
3. Zittend personeel met een deeltijd aanstelling en een wens tot urenuitbreiding komt daarna 

in aanmerking voor de vacante uren. E.e.a. uiteraard onder voorbehoud van de 
mogelijkheden van de schoolorganisatie. 

Uiterlijk eind mei moet hier helderheid over bestaan t.a.v. de vacatures in het nieuwe schooljaar.  
Zijn deze categorieën niet aanwezig of is er geen belangstelling dan is de volgorde verder:  
 
 
Binnen ABSA zijn afspraken om vacatures op schoolniveau eerst intern te melden.  
Het directieoverleg en de directeur/bestuurder  zijn daarvoor de plekken. [zie beleidsstuk over 
mobiliteit].  Bestaat er interne  -binnen ABSA-  belangstelling dan worden belangstellenden 
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uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Schooldirecties stellen elkaar hiervan 
op de hoogte. Blijft de belangstellende geïnteresseerd dan volgt een sollicitatieprocedure. 
De kandidaat wordt uitgenodigd een dag[deel] ‘mee te draaien’ op school en daardoor kennis te 
maken met school en team en een deel van het team de gelegenheid te geven met de kandidaat 
kennis te maken. De ervaring leert dat het een bijdrage kan leveren aan een vollediger beeld van de 
kandidaat als er naast de wat meer formele setting van een sollicitatiegesprek ook een schoolbezoek 
plaatsvindt, waarin een kandidaat in een meer informele setting wordt gezien. Er wordt een 
benoemingscommissie   -in het geval van een bovenschoolse functie een bovenschoolse commissie-  
gevormd, bestaande uit  -minimaal- een vertegenwoordiger van de directie, het team (niet degene 
die uit de functie treedt) en een ouder uit de medezeggenschapsraad. Er vinden gesprekken plaats, 
er wordt op basis van de ervaringen op de ‘meedraaidag’ en het gesprek met de 
benoemingscommissie een keuze gemaakt en alle betrokken kandidaten worden door de voorzitter 
van de commissie geïnformeerd over de keuze. De directeur draagt de kandidaat formeel voor voor 
een benoeming door het bestuur bij de directeur/bestuurder. 
 

Ingeval een interne kandidaat niet wordt benoemd dient de desbetreffende directie dit met redenen 

omkleed aan betrokkene en directeur/bestuurder mede te delen. Die redenen hebben dan 

betrekking op het verschil in gevraagde competenties (kennis/vaardigheden) tussen datgene wat de 

school vraagt en datgene wat betrokkene kan bieden.  

1.2. Externe procedure 

Wanneer er geen interne belangstelling is en/of er geen geschikte kandidaat is worden externe 

wervingskanalen benut. Daarbij wordt gebruik gemaakt van: internet (vacaturebank, meesterbaan en 

de eigen websites van school en bestuur), plaatselijke en/of regionale en/of landelijke week-

/dagbladen; vakbladen. De voorzitter van de benoemingscommissie  -in de meeste gevallen een 

directielid- ontvangt de sollicitatiebrieven, draagt zorg voor het versturen van een 

ontvangstbevestiging, en stuurt de brieven direct door naar de overige leden van de 

benoemingscommissie. De kandidaa[]ten wordt[en] uitgenodigd een dag[deel] ‘mee te draaien’ op 

school en daardoor kennis te maken met school en team en een deel van het team de gelegenheid te 

geven met de kandidaat kennis te maken. De ervaring leert dat het een bijdrage kan leveren aan een 

vollediger beeld van de kandidaat als er naast de wat meer formele setting van een 

sollicitatiegesprek ook een schoolbezoek plaatsvindt, waarin een kandidaat in een meer informele 

setting wordt gezien. Er wordt een benoemingscommissie   -in het geval van een bovenschoolse 

functie een bovenschoolse commissie-  gevormd, bestaande uit  -minimaal- een vertegenwoordiger 

van de directie, het team (niet degene die uit de functie treedt) en een ouder uit de 

medezeggenschapsraad. In het sollicitatiegesprek komen ook arbeids- en rechtspositionele aspecten 

ter sprake (inschaling, begeleiding, et cetera). Er worden eventueel in overleg referenties 

ingewonnen. Er wordt bij voorkeur besloten op basis van consensus. De directeur draagt de 

kandidaat formeel voor voor een benoeming door het bestuur bij de directeur/bestuurder en 

overhandigt de noodzakelijke papierwinkel aan de nieuwe collega.  De voorzitter van de 

benoemingscommissie draagt zorg voor het afzeggen van de niet geselecteerde kandidaten. OSG 

draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de benoeming. Het bestuursbureau stuurt een 

formele aanstellingsbrief en voorziet de nieuwe collega van een digitaal informatiepakket. 

 

 



ABSA werving en selectie beleid 

 

2. Een vacature voor een schooldirecteur  

De D/B stelt in overleg met de school vast, dat er een vacature is of komt. De D/B is voorzitter van de 

benoemingsadviescommissie. De D/B stelt, in overleg met het team van de school en de 

afgevaardigden van de ouders, een profiel op van de nieuw te benoemen directeur, alsmede de tekst 

voor de advertentie. De voorzitter stelt een benoemingsadviescommissie samen. In deze commissie 

hebben tenminste zitting: 

- de adjunct-directeur/plaatsvervangend directeur/lid van het managementteam; 
- minimaal twee teamleden; 
- minimaal één ouder uit de medezeggenschapsraad; 
- eventueel een collega-directeur; 
- de D/B 
 
Het Bestuur meldt de vacature aan al het personeel binnen ABSA.  
Eventuele interne kandidaten hebben tien dagen de tijd om te reageren. In geval van een interne 

kandidaat volgt de interne procedure. Is na tien dagen geen uitzicht op een interne kandidaat, dan 

wordt de sollicitatieprocedure vervolgd met de externe procedure. Zo snel mogelijk laat de voorzitter 

van de benoemingsadviescommissie een advertentie plaatsen. De voorzitter van de 

benoemingsadviescommissie ontvangt de sollicitatiebrieven, draagt zorg voor het versturen van een 

ontvangstbevestiging, en stuurt de brieven direct door naar de overige leden van de 

benoemingsadviescommissie. De benoemingsadviescommissie maakt een selectie op basis van de 

brieven en CV ’s in relatie tot het functieprofiel. In het gesprek komen ook arbeids- en 

rechtspositionele aspecten ter sprake (inschaling, begeleiding, et cetera). 

De benoemingsadviescommisie kan besluiten een [geschiktheids]assessment af te laten nemen. De 

voorzitter van de benoemingsadviescommissie meldt in dat geval op grond van het gesprek/de 

gesprekken eventueel één kandidaat aan voor een assessment. Uitzondering: wanneer het twee 

gelijkwaardige kandidaten betreft en het assessment de doorslag moet geven. Er worden referenties 

ingewonnen. Als er geen geschikte kandidaat blijkt te zijn, wordt de procedure opnieuw gestart. Het 

assessment wordt afgewerkt zoals omschreven in de sollicitatieprocedure. Uiteindelijk doet de 

benoemingsadviescommissie een schriftelijk benoemingsvoorstel (bij tweederde meerderheid van 

stemmen) aan het Bestuur. Deze voordracht is in principe bindend. Het Bestuur benoemt de 

voorgedragen kandidaat.  OSG zorgt voor verdere afhandeling. De voorzitter van de 

benoemingsadviescommissie draagt zorg voor het afzeggen van niet geselecteerde kandidaten. 

3. Werkzaamheden benoemings(advies)commissie 

Binnen de benoemings(advies)commissie vindt een taakverdeling plaats: 
Wie zit technisch voor; wie draagt/dragen zorg voor de schriftelijke verwerking/correspondentie van 
een en ander. De voorzitter draagt er zorg voor dat vooraf duidelijke criteria beschreven zijn ter 
beoordeling van de brief en de wijze waarop deze criteria gewogen worden. Aansluiting bij de 
profielschets ligt voor de hand, maar wellicht moeten prioriteiten gesteld worden. De 
commissieleden bereiden gezamenlijk (over de wijze van) de te stellen vragen aan de kandidaten 
voor. Eventueel kan besloten worden de benoeminsgadviescommissie te splitsen in 2 groepen die los 
van elkaar gesprekken voeren met de kandidaten en daarna hun conclusies naast elkaar leggen. 
In de uitnodiging aan de geselecteerde kandidaten wordt de procedure van het gesprek kenbaar 

gemaakt, alsook de inhoudelijke wijze waarop het gesprek wordt aangegaan. Na afloop van de 

gesprekken wordt besloten met welke kandidaten verder gegaan wordt in de procedure. Bij de 
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besluitvorming is consensus het uitgangspunt. Lukt dit niet, dan wordt een besluit bij tweederde 

meerderheid genomen. De leden van de commissie gaan, conform het gestelde in de sollicitatiecode 

vertrouwelijk met de verkregen informatie om. Bij de selectie van de reacties verdienen interne 

kandidaten een bijzondere en zorgvuldige behandeling. Als de benoemingsadviescommissie van 

mening is dat een interne kandidaat niet in aanmerking komt voor de vacature, omdat de kandidaat 

niet of in onvoldoende mate voldoet aan de eisen, motiveert de voorzitter van de 

benoemingsadviescommissie dat in een gesprek met de kandidaat. 

5. Aard van het dienstverband 

Bij een eerste benoeming wordt in principe een benoeming uitgereikt voor één jaar, tenzij de 

formatie waarin wordt benoemd binnen een jaar vervalt. Gedurende deze periode dient de 

betrokkene minstens éénmaal een functioneringsgesprek te krijgen en formeel beoordeeld te 

worden. Deze beoordeling moet schriftelijk worden vastgelegd en mede door betrokkene onder-

tekend worden. Aan de hand van deze beoordeling door de directeur kan een benoeming voor 

onbepaalde tijd volgen. 

6. Overige zaken betreffende de benoeming 

Wanneer zich binnen de organisatie een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode 

die onderdeel uitmaakt van de CAO PO (Bijlage XII). 

Bij een vacature in de school komen de (eventuele) kosten van werving en selectie voor rekening van 

de school, met uitzondering bij de vacature ‘directeur’ (dit zijn bovenschoolse kosten). Daartoe wordt 

jaarlijks een bedrag opgenomen op de begroting van de school. Het in dienst treden is afhankelijk 

van opzegtermijnen bij werkgever en persoonlijke omstandigheden van de sollicitant. Bij de 

sollicitatiegesprekken worden hierover nader afspraken gemaakt.  

Bij vervanging van zieke personeelsleden is geen sprake van een vacature. De invulling van de 

vervanging wordt zo snel en adequaat mogelijk door de directeur van de betreffende school 

geregeld. Het kan voorkomen dat een noodsituatie ontstaat (plotseling vertrek van een 

leidinggevende en geen adequate vervanging). In dit geval moet snel en slagvaardig gehandeld 

kunnen worden. Hierbij zal veel telefonisch afgehandeld moeten worden. Hoewel in dit geval vaak 

door minder mensen en in kortere tijd besluiten genomen moeten worden, is het wel de bedoeling 

om in de geest van de procedure te blijven handelen. Immers bij de invulling van formatieve 

vacatures hebben reeds aangestelde invallers een voorrangspositie. 

 

 
Bestuur ABSA Scholengroep 

Rob Geul 
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Vaststellingenblad 

De procedure ‘werving en selectie’ heeft de instemming van het personeelsdeel van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

voor akkoord d.d. 19/06/2012 


