
 

 

Wat doet een projectleider werving en selectie? 
 
Lijkt het jou een goed idee om voor jouw school op zoek te gaan naar docenten die een team kunnen 
versterken? Misschien ben jij wel de projectleider werving en selectie die ervoor gaat zorgen dat dit 
gaat gebeuren. Maar wat moet je daarvoor kunnen? 
 
Vroeger dacht ik dat werving en selectie betekende dat je dwars door mensen heen kon kijken en 
veel beter in kon schatten of iemand een baan goed zou kunnen invullen dan iemand anders. Dan 
moet je echt een soort geheime gave hebben, een soort intuïtief orakel met röntgenogen, maar dan 
voor de persoonlijkheid van een mens. Mensen denken vaak dat het selecteren van mensen voor een 
functie alleen op intuïtie kan. Ik dacht vrij lang dat ik dat kon! Een paar keer ‘voelde’ ik het goed en 
had ik een kanjer te pakken. Maar de andere keren had ik ook met kanjers te maken, maar het waren 
kanjers die totaal niet pasten in mijn organisatie en bij mijn manier van werken. Waarmee ik maar wil 
zeggen: een goede kandidaat is geen absoluut begrip. Het hangt nauw samen met de context waarin 
iemand gaat werken.  
 
Denk niet dat je kwaliteit altijd zomaar herkent. Realiseer je dat het nooit kwaad kan systematisch te 
toetsen of iemand die geschikt lijkt ook echt geschikt is. Is het antwoord ja, dan heb je het goed 
gedaan. Is het antwoord nee, dan is het maar goed dat je de moeite hebt genomen om je werk 
professioneel aan te pakken.  
 
Als mensen goed kunnen solliciteren, betekent dat niet dat ze ook heel goed kunnen werken. Soms 
zijn introverte mensen niet zo goed in staat zichzelf te presenteren, maar zijn ze heel goed in hun 
vak. Je helemaal overleveren aan je eerste indruk (wat een saai type, hij zegt me weinig) is net zo min 
slim als die eerste indruk negeren. Het is de opdracht van de projectleider werving en selectie 
anderen te helpen bij het beantwoorden van de vraag: kan deze sollicitant ons helpen bij de 
doelstellingen die we nu willen halen.  
 
Je kunt nooit bewijzen dat de kandidaten die door jouw commissie worden afgewezen hun werk niet 
goed zouden kunnen doen bij jou op school. Ze krijgen de kans niet dat te laten zien. Als je iemand 
selecteert, zal de praktijk uitwijzen of je het goed hebt ingeschat of niet. Je zult ook nooit 100% 
kanjers scoren. Er zijn factoren die het gedrag van mensen beïnvloeden: ziekte, persoonlijke 
omstandigheden, chemie op de werkvloer. Door systematisch te werken, toets je de eerste indruk 
die je krijgt en je kijkt of je iemand hebt geworven die past in het profiel dat je met elkaar hebt 
opgesteld.  
 
Als projectleider werving en selectie heb je de taak de regie te nemen en ervoor te zorgen dat er zo 
objectief en systematisch mogelijk gewerkt wordt. Je zorgt dat alle stappen gezet worden op het 
juiste moment en faciliteert de mensen met wie je werkt om hun selectiewerk goed te doen. Je bent 
de technisch voorzitter, de planner, degene die de stukken voorbereidt en de administratie voert. Jij 
vertelt sollicitanten dat de keus niet op hen gevallen is. Jij nodigt mensen uit voor een volgende 
ronde. Het is de taak van de projectleider om het complete proces te leiden. Het is jouw taak om de 
BAC naar een gezamenlijk oordeel te leiden.  
 
Het belangrijkste dat je kunt doen is zorgen voor goede werkafspraken, een goede planning, een 
goede voorbereiding en voldoende techniek voor goede interviews en manieren om sollicitanten te 



 

 

beoordelen. De gemakkelijkste manier om daarin constante kwaliteit te leveren is om hiervoor een 
draaiboek te maken, dat goed is afgestemd op jouw school of scholengroep.  
 
Het getuigt van professionaliteit om NIET te bepalen hoe het profiel eruit ziet of wat de beste 
kandidaat is. Dat is de taak van de BAC. 
 
Hoe beter jij je werk doet, hoe tevredener de BAC uiteindelijk zal zijn over het proces dat leidde tot 
de keuze voor een nieuwe collega. Hoe meer ze zich kunnen identificeren met die keuze, hoe meer 
ze bereid zijn de nieuwe collega te ondersteunen als dat nodig is. En hierdoor is de kans dat hij of zij 
met succes in jouw school kan werken ook groter naarmate jij het proces beter hebt geleid. Dat 
vraagt van jou de bereidheid faciliterend te werken en je eigen mening en opvattingen alleen in te 
brengen als die toegevoegde waarde hebben. Je kwaliteit heeft niets te maken met gelijk hebben of 
de meeste mensenkennis. Jouw werk is het om de BAC optimaal in staat te stellen een goede keus te 
maken.  
 
Als je besluit dat dit een taak is die bij je past en die je in staat zal stellen nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen, dan is het een goed idee om deze serie videolessen te volgen. Na afloop van elke video 
kun je weer een hoofdstuk aan je draaiboek toevoegen. Na 10 video’s heb je voor je eigen school een 
passend draaiboek werving en selectie gemaakt. Dan kun je bij iedere vacature werken met hetzelfde 
draaiboek, waardoor je steeds vlotter en effectiever je rol van projectleider zult kunnen vervullen.  
 
Maar voor het zover is …. Hierbij twee vragenlijsten. Je kunt op de ene vragenlijst voor  jezelf invullen 
of jij een goede projectleider werving en selectie zou zijn. Op de andere vragenlijst kan een ander 
invullen hoe hij jou ziet op dezelfde criteria. Vraag een paar mensen die jou hebben zien werken in je 
team om hun mening. Leg je zelftest naast hun indruk. Als daar voldoende overlap in zit en de 
antwoorden zijn overwegend positief, dan zou je de taak op je kunnen nemen. Je hoeft niet 100% ja 
te scoren. Maar met meer dan 40% “nee” moet je wel heel grote stappen maken om effectief te 
kunnen zijn.  
 
Als je de resultaten ziet, weet je zelf of het een goed idee is. Stel dat je al aan veel voorwaarden 
voldoet en je hebt er zin in: ga met de ingevulde vragenlijsten naar je leidinggevende om te 
bespreken of je de aangewezen persoon bent om projectleider werving en selectie te worden.  
 
En dan: aan de slag met het draaiboek. 
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