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Benoemingsprocedure uitvoerend bestuurder SKOLO in het najaar 2018 

1. De procedure wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en voor 
advies voorgelegd aan de GMR.  

2. Het bestuur stelt een wervingscommissie aan die al het voorbereidende werk inclusief de 
gesprekken met diverse geledingen uitvoert. 

3. Na advies van de GMR stelt het bestuur de procedure definitief vast. 
4. De vaststelling van de profielschets voor de werving en selectie van de nieuwe bestuurder 

gebeurt door het bestuur, op advies van de wervingscommissie en na advies van de 
geledingen binnen de stichting te hebben ingewonnen.  

5. De concept profielschets wordt door de wervingscommissie besproken met 
a. de portefeuillehouders 
b. de directeuren, verenigd in de BAC 
c. de ouder- en personeelsgeleding van de GMR 
d. de interim uitvoerend bestuurder voor advies 

6. De GMR heeft adviesrecht met betrekking tot de profielschets. 
7. Na advies van de GMR en rekening houdend met de uitkomst van de gesprekken met de 

verschillende geledingen stelt het bestuur de profielschets definitief vast. 
8. Het bestuur zal een Benoemingscommissie aanstellen die bestaat uit twee bestuursleden, 

een directeur, een portefeuillehouder en een lid van de GMR (aan te wijzen door de GMR). 
9. Het bestuur zal een Adviescommissie aanstellen die bestaat uit maximaal vijf personen 

vanuit de verschillende geledingen inclusief MR-leden (aan te wijzen door de GMR), 
afhankelijk van de Benoemingscommissie. Zij kiezen een voorzitter uit hun midden. 

10. De samenstelling van de commissies is zodanig dat er vanuit alle scholen, de GMR, de 
portefeuillehouders en de directeuren een vertegenwoordiger deel uit maakt van deze 
procedure.  

11. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de Benoemingscommissie. Indien 
gewenst kan het bestuur ervoor kiezen een externe adviseur bij de procedure te betrekken, 
die optreedt als technisch voorzitter van de Benoemingscommissie. 

12. De Benoemingscommissie en de Adviescommissie werken op basis van strikte 
geheimhouding. De commissieleden handelen zonder last of ruggespraak en delen geen 
informatie die zij tijdens de benoemingsprocedure horen of lezen. De geheimhouding valt 
onder de sollicitatiecode zoals opgenomen in de cao PO en is ook na afloop van de procedure 
blijvend van kracht. 

13. De start van de procedure werving en selectie uitvoerend bestuurder vindt plaats in de 
maand oktober 2018. Op 26 oktober 2018 zal de advertentie intern worden verspreid. 
Tevens zal een advertentie worden geplaatst in de Volkskrant (27 oktober 2018), op de 
website van SKOLO en Erik Versteege Search. 

14. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 29 november en 3 december 2018. 
15. Het streven is om voor eind december 2018 een kandidaat te benoemen die vanaf 1 januari 

2019 of zo spoedig mogelijk daarna kan worden aangesteld. 
16. Het bestuur stelt de genoemde documenten, het tijdschema en de advertentietekst vast. 
17. Belangstellenden kunnen de profielschets en de daaraan gekoppelde informatie downloaden 

van de websites van SKOLO en Erik Versteege Search. Tevens kan via de contactpersoon van 
het bestuur en de extern adviseur nadere informatie worden opgevraagd. 
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18. Sollicitaties kunnen tot en met 9 november 2018 worden ingediend via het mailadres 
info@erikversteege.nl.  

19. De extern adviseur voert preselectiegesprekken met kandidaten die op basis van de 
profielschets en functie-eisen voor de vacante functie in aanmerking komen. Hij presenteert 
op basis daarvan een longlist en een concept shortlist aan de Benoemingscommissie. 

20. De Benoemingscommissie stelt na bespreking van de longlist, de concept shortlist en 
kennisname van brieven en CV’s vast welke kandidaten worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. 

21. De Benoemingscommissie spreekt in de eerste gespreksronde met de geselecteerde 
kandidaten op 29 november 2018 en stelt vast welke kandidaten in aanmerking komen voor 
de tweede gespreksronde met de Benoemingscommissie en de Adviescommissie. 

22. De tweede gespreksronde vindt plaats op 3 december 2018. In deze ronde verzorgen de 
doorverwezen kandidaten onder meer een presentatie in een parallelsessie aan beide 
commissies. 

23. Aan het einde van de tweede gespreksronde bespreken de Benoemingscommissie en de 
Adviescommissie afzonderlijk de geselecteerde kandidaat (kandidaten). Vervolgens brengt  
de Adviescommissie haar advies uit aan de Benoemingscommissie.  

24. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure. De rapportage van 
het assessment wordt door het bureau na instemming van de kandidaat (kandidaten) aan de 
voorzitter van het bestuur beschikbaar gesteld. De overige leden van de commissie krijgen 
inzage in de conclusie van het rapport. 

25. De voorzitter van het bestuur kan na instemming van de kandidaat referenties inwinnen. 
Afhankelijk van de uitkomst van deze referenties en het advies van de Adviescommissie stelt 
de Benoemingscommissie de voordracht op. De leden van de Adviescommissie worden 
hierover geïnformeerd. 

26. De voorzitter van het bestuur houdt een arbeidsvoorwaardengesprek met de voorgedragen 
kandidaat. 

27. De voordracht van de kandidaat wordt aan het bestuur gepresenteerd in een extra 
bestuursvergadering op 19 december 2018. Het bestuur neemt een besluit over de 
benoeming. 

28. Het bestuur zorgt via het bestuursbureau voor de berichtgeving aan het personeel, de GMR, 
MR en OR van alle scholen en de externe relaties van de stichting. 

29. Na afloop van de benoemingsprocedure worden alle gebruikte documenten van de 
commissies door de voorzitter van het bestuur ingenomen. Na een maand worden alle 
privacygevoelige documenten vernietigd, met uitzondering van de gegevens over de nieuwe 
uitvoerend bestuurder. 

30. De sollicitatiecode uit de cao PO is op deze procedure van toepassing. Voor situaties waarin 
deze code niet voorziet, neemt het bestuur een besluit. 

 

 


