
Weten wie je zoekt
begint met weten 
wat je wilt bereiken



Waarom is het soms zo moeilijk om een goede directeur of intern begeleider  
te vinden? Een professional die energie, vooruitgang en resultaten brengt?  
Bij OnderwijsConnected hebben we heldere ideeën over het werven van  
mede werkers in het onderwijs. De kern: weet wat er in de komende jaren in  
de school moet gebeuren. Pas als duidelijk is welke opdracht je de kandidaat  
meegeeft, kun je een kraakhelder profiel opstellen.

Hoe vind je de directeur of intern begeleider 
die je school écht verder brengt? 

Wij helpen scholen en  
schoolbesturen aan de juiste  
kandidaat op de juiste plek.  
Dat doen we op twee manieren:

We begeleiden je bij het hele wervingsproces,  

van opstellen van een profiel tot en met opvolging 

na plaatsing van de kandidaat.

We leggen het bestaande wervingsproces naast de  

gewenste manier van werven. Dat leidt tot een advies 

voor een verbeterde inrichting van het wervingsproces.

Analyse1.

2. Begeleiding van a tot z



Analyse van het wervingsproces

Onze aanpak

Optie 1:

Stap 1: Spiegel
Een frisse en onafhankelijke blik op 
het bestaande wervingsproces.
Hoe pakken jullie het werven van directeuren en intern 

begeleiders tot nu toe aan? Daarover praten we met 

betrokkenen binnen het bestuur, zoals kwaliteitsmedewerkers 

onderwijs, medewerkers HRM, College van Bestuur, directeuren, 

leerkrachten en leden van de MR. Daarnaast analyseren 

we zo nodig de strategienota van het bestuur. Deze analyse 

zetten we af tegen de inhoud van de gevoerde gesprekken.

Stap 2: Horizon en confrontatie
Vergelijken van huidige wervingsproces 
met de gewenste manier van werven.
Bij stap 1 hebben we het bestaande wervingsproces in beeld 

gebracht. In stap 2 kijken we in hoeverre dat beeld overeen-

komt met de gewenste situatie. In alle gesprekken vragen we 

naar de ideeën en wensen om nog succes voller te worden 

in het werven van personeel. Hier leggen we de visie van 

Onderwijs Connected naast. Vervolgens presenteren we 

aan de opdrachtgever een rapport met ideeën en 

aanbevelingen. Dit is ook het moment waarop we bespreken 

of OnderwijsConnected in de nabije toekomst verder van 

betekenis kan zijn. Hierbij is het mogelijk om de regie van 

het wervingsproces aan ons over te dragen (Optie 2).

We verbinden
het unieke aan het
collectieve



Stap 2: Horizon
Werving van kandidaten.
Nu profi el en aanbod helder zijn, is het moment aangebroken om 

kandidaten te werven. Dat doet OnderwijsConnected voor jullie. 

We beschikken over een uitgebreid netwerk van onderwijs-

professionals. Daarin voeren we een gerichte search uit op basis 

van het profi el. Daarnaast werven we online. Dat doen we door een 

teaser te verspreiden. Kandidaten die op de teaser klikken, worden 

naar de vacaturetekst geleid. We zorgen dat de vacature zowel op 

de website van je school of stichting als op onze website te vinden is.

Ontwerpen van een profi el voor de kandidaat.
Verbindend, daadkrachtig, communicatief vaardig, fl exibel. Leg tien 

vacatures voor een directeur of intern begeleider naast elkaar en 

het lijkt wel alsof iedereen op ‘jacht’ is naar dezelfde persoon. 

Maar jij bent niet op zoek naar een schaap met vijf poten dat in elke 

weide kan grazen; je zoekt iemand die juist jóuw school de komende 

jaren verder kan brengen. Met alle uitdagingen waar de school voor 

staat. Bij OnderwijsConnected geloven we dat een goede match 

begint met een duidelijk beschreven profi el én aanbod. 

Hiervoor ondernemen we de volgende acties:

• Inventarisatie
We inventariseren diepgaand hoe de school ervoor staat. Daarvoor 

gebruiken we alle relevante beschikbare documenten en analyses.

• Gesprek
Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar de kern van 

het profi el. Over welke kennis moet de kandidaat beschikken en 

welke competenties zijn nodig? Ook bespreken we aan de hand 

van de inventarisatie de huidige situatie en de gewenste situatie 

aan het eind van de planperiode. Voor welke opdracht zoek je een 

kandidaat? Welke resultaten uit het meerjarenbeleidsplan moet hij 

of zij realiseren?

• Aanbod
Wat hebben school en/of bestuur de kandidaat te bieden? 

We inventariseren niet alleen het zakelijke, maar ook het 

immateriële aanbod (denk aan professionaliseringsmogelijkheden, 

loopbaanontwikkeling, cultuur en sfeer).

• Profi el
OnderwijsConnected beschrijft een helder profi el en aanbod voor 

de directeur of intern begeleider die jouw school de komende jaren 

verder brengt. Thema’s die daarin aan bod komen zijn persoon

lijkheidskenmerken, kennis, competenties, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden, doelstellingen en taken.

Stap 1: Spiegel

Optie 2:
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Stap 4: Opvolging
We willen weten hoe tevreden school(bestuur) en  
kandidaat zijn met de match.
Drie maanden na de definitieve selectie plannen we daarom 

een gesprek met het bestuur van de school. Daarin evalueren 

we het proces en het resultaat. Na een half jaar volgt een 

gesprek met de geselecteerde kandidaat met hetzelfde doel. 

Daarvan doen we verslag aan het bestuur. 

We activeren
het potentieel
van school  
én mens en 
verbeteren  
daarmee  
resultaten

Stap 3: Confrontatie
Selectie van kandidaten.
Het selecteren van kandidaten doen we samen met  

de sollicitatiecommissie.  

Dat gaat als volgt:

1.    Kandidaten sturen hun cv en motivatie naar  

OnderwijsConnected. De motivatie kan in de vorm  

van een traditionele brief of via een korte persoonlijke  

videoboodschap. In samenspraak met de sollicitatie

commissie maken we een eerste grove selectie.

2.  Na deze eerste selectie interviewt Onderwijs Connected  

de geselecteerde kandidaten. Dit gebeurt online.  

We nemen de interviews op en sturen de opnames  

naar de sollicitatiecommissie.

3.  De sollicitatiecommissie bepaalt welke kandidaten een  

uitnodiging krijgen voor de definitieve selectie. Wij zijn  

ervan overtuigd dat de besluitvorming hierover door de 

sollicitatiecommissie moet gebeuren en niet door ons.

4.  Samen met de sollicitatiecommissie bepalen we in welke 

vorm de gesprekken plaatsvinden.

5.  Voorafgaand aan de gesprekken formuleert  

OnderwijsConnected een aantal vragen met gewenste  

antwoorden. Dit helpt de sollicitatiecommissie om zo 

objectief mogelijk te bepalen welke kandidaat het meest 

geschikt is.

6.  In of na de fase van gesprekken kun je bij de kandidaten 

een talentanalyse laten afnemen. 

7.  Tot slot voert de geselecteerde kandidaat een  

arbeidsvoorwaardengesprek met het bestuur.

Wil je meer weten?  
Bel 06 235 58 225 of stuur een mail 
naar info@onderwijsconnected.nl. 
We staan je graag te woord. 


