
 
Voorrondegesprekken: 

Aandachtspunten en planning 

 
 
Wat is een voorronde? 
Een voorronde is een gesprek waarin je toetst of een sollicitant aan de harde selectiecriteria voldoet. 
Je kunt dat 
 

- In een persoonlijk gesprek doen 
o Voordeel: Mogelijkheid kennis te maken, te weten wat je wilt weten, snuffelgesprek 
o Nadeel: Kost  veel tijd; het is prettiger om dit samen met ander BAC-lid te doen 

 
- Telefonisch 

o Voordeel: Snel 
o Nadeel: Je kunt een sollicitant ermee overvallen, alleen maar stem 

 
- Via Skype 

o Voordeel: Snel, beeld en geluid 
o Nadeel: Niet iedereen is gewend aan Skype. Het kan worden ervaren als inbreuk op 

privacy 
 
Je kunt in je procedure opnemen dat een telefonisch/skype voorgesprek deel uitmaakt van het 
proces. Als je er dan een datum of een periode bijzet (1 of 2 juni, bijvoorbeeld) of aankondigt dat je 
er een afspraak over maakt, ondervang je het “overval-probleem” 
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Waar plan je de voorronde? 

1. Tijdens jouw eerste screening van de respons op de werving. De gegevens van sollicitanten 
die je kansrijk, bekijk je met een vergrootglas. Alles wat je niet zeker weet, markeer je. Je belt 
ze, vraagt om verheldering en neemt die verheldering mee in je beoordeling.  
Bij de presentatie van de informatie aan de BAC vertel je wat je aanvullende informatie is.  
De BAC maakt op basis van jouw voorwerk een top-4. 
 

o Voordeel: geen tijdverlies, weinig kans op sollicitanten die niet aan de harde 
criteria voldoen 

o Nadeel: veel werk vooraf voor jou en kans dat je niet alle sollicitanten te 
spreken krijgt 

 
 

2. Bij de bespreking met de BAC van de binnengekomen sollicitaties wordt een ruim aantal 
sollicitanten geselecteerd, waarmee een voorrondegesprek wordt gehouden. Dat doe jij met 
een lid van de BAC. Samen checken jullie of het zinvol is sollicitanten in gesprek te laten gaan 
met de volledige BAC. Jullie werken met een vast protocol, zodat zeker is dat alles aan de 
orde komt. 
 

o Voordeel: de BAC trekt gelijk op. De informatie die je in een voorrondgesprek 
krijgt is compleet en maakt het mogelijk een goede voorselectie te maken 

o Nadeel: de procedure duurt langer en kost meer tijd. 
 
 

3. Bij de bespreking met de BAC van de binnengekomen sollicitaties wordt een selectie gemaakt 
van sollicitanten die jij gaat bellen/skypen om uit te nodigen of om ze uit te nodigen als de 
sollicitant aan de harde selectiecriteria voldoet.  

o Voordeel: snel en weinig kans op sollicitanten bij de BAC die niet aan 
de harde selectiecriteria voldoen 

o Nadeel: lastig voor jou (inhoud van de gesprekken wisselt, je moet je 
hoofd er heel goed bij houden); je moet ook bellen, vragen stellen, 
oordelen en beslissen of je iemand uitnodigt. Dit kan alleen als er 
maar weinig sollicitanten zijn waar je vragen bij hebt. 

 


