
1� over onderwijs

Geert-Jan Waasdorp: “Als je het internet niet 
gebruikt, krijg je geen goede sollicitanten.”

De Intelligence Group bestaat sinds januari �00� en is dus 
een relatief jong onderzoeks- adviesbureau. Het kantoor is 
gevestigd in het karakteristieke Hulstkamp Gebouw op het 
Noordereiland in Rotterdam. Directeur Geert-Jan Waasdorp 
legt uit dat zijn bureau voortdurend onderzoek doet naar 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “Wij benaderen per 
maand ongeveer 1�00 personen uit de Nederlandse beroeps-
bevolking, dus per jaar meer dan 16.000 mensen, om te zien 
wat er speelt.” Dit onderzoek richt zich ook op het onder-
wijs. Wat Waasdorp opvalt als hij aan deze sector denkt, is 
dat directieleden en bestuurders vaak weinig weten van de 
leefwereld van de doelgroep waarvoor zij werken. Symbool 
daarvoor staat volgens hem het ‘urban’ radiostation FunX,
dat zeer populair is onder stadsjongeren tot �5 jaar. 
“Sommige leerkrachten hebben daar nog wel van gehoord, 
maar bijna alle directeuren, rectoren en bestuurders abso-

Onderwijsorganisaties kunnen de vijver waarin ze naar personeel vissen aanmerkelijk 

vergroten als ze veel meer het internet opgaan. “De zittende babyboomgeneratie denkt 

in eerste instantie aan het plaatsen van een advertentie in de Volkskrant, Trouw of 

NRC, terwijl voor de nieuwe generatie het internet het beginpunt is om op zoek te gaan 

naar werk”, zegt directeur Geert-Jan Waasdorp van de Intelligence Group.

Vissen in verschillende vijvers
Vacaturesites belangrijker dan kranten

luut niet. En als je niet weet wat er speelt onder de mensen 
in je doelgroep, weet je ook niet hoe je met ze kunt commu-
niceren. Ik snap natuurlijk wel hoe het komt dan ze niet van 
FunX hebben gehoord: 80 procent van de bestuurders woont 
in witte wijken en doet zijn kinderen op witte scholen.”

Babyboomgeneratie
Het voorbeeld van FunX illustreert volgens Waasdorp het 
groeiende probleem dat scholen en besturen onvoldoende  
in staat blijken te zijn om de nieuwe, jonge generatie werk-
nemers efficiënt te benaderen. “De zittende babyboom-
generatie denkt in eerste instantie aan het plaatsen van een 
advertentie in de Volkskrant, Trouw of NRC, terwijl voor de 
nieuwe generatie websites het beginpunt zijn om op zoek te 
gaan naar werk. Jongeren lezen steeds minder kranten, en 
het liefste Metro of Sp!ts. Het is allang zo dat internet, in elk 
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Vacaturesites belangrijker dan kranten

geval voor de doelgroep tot 
�5 jaar van laag- tot hoog-
opgeleid, belangrijker is dan 
de geprinte media als het 
gaat om de oriëntatie op 
de arbeidsmarkt.” Daarbij 
tekent Waasdorp aan dat 
jong onderwijspersoneel, 
dat net van de pabo afkomt, 

voor 100 procent toegang heeft tot het internet. “En als ze 
zelf geen computer hebben, dan gaan ze wel via het CWI of 
de bibliotheken naar vacaturesites.” De Intelligence Group 
heeft ook onderzoek gedaan naar hoe autochtonen en 
allochtonen zich oriënteren op een nieuwe werkgever.  
Onder allochtonen die willen werken in het onderwijs is  
het verschil tussen de onaantrekkelijkheid van krantenad-
vertenties en de populariteit van vacaturesites nog groter 
dan onder autochtonen. Slechts een kwart van de allochtone 
werkzoekenden gebruikt de krant om op zoek te gaan naar 
een baan, terwijl bijna de helft aangeeft daarvoor gebruik 
te maken van vacaturesites. “Dat is belangrijk om te weten, 
vooral als je binnen je school een gezonde mix van personeel 
wilt hebben”, zegt Waasdorp. Het mag duidelijk zijn dat het 
belang om de jonge generatie leerkrachten binnen te halen, 
waarvan allochtonen een substantieel onderdeel vormen,  
in de komende jaren alleen maar groter zal worden als 
gevolg van de toenemende uitstroom van ouder personeel. 
De Inspectie van het Onderwijs stipte deze ontwikkeling aan 
in het jaarlijkse verslag De staat van het onderwijs, waarvan 
de jongste editie in april uitkwam. Het percentage leraren 
van vijftig jaar en ouder steeg in het basisonderwijs de  
afgelopen vier jaar naar �� procent. In het voortgezet  
onderwijs is het opgelopen naar �� procent. Vooral daar 
dreigt de komende jaren een groot personeelstekort.

Verouderde gegevens
Niet alleen vacaturesites zijn voor schoolbesturen van groot 
belang om met name jong personeel te werven; dat geldt 
ook voor de eigen website. Vooral grote besturen kunnen 
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daar volgens Waasdorp heel handig gebruik van maken. 
Slechte voorbeelden van besturen die de informatie over 
vacatures niet vermelden of sterk verouderde gegevens weer-
geven, zijn er te over. Een van die slechte voorbeelden is de 
website van een niet nader bij naam te noemen bestuur in 
een grote stad. Deze site vermeldt alleen maar dat er ‘diverse 
langdurige invalbanen beschikbaar zijn’, zonder dat duidelijk 
wordt welke banen dat dan wel zijn en op welke scholen die 
functies openstaan. “Dat is natuurlijk niet goed. Wat moet je 
met die informatie? Belangrijk is dat duidelijk is om wat voor 
banen het gaat. Belangrijk is ook dat advertenties wervend 
zijn, dus niet alleen bestaan uit een opsomming van eisen 
waar sollicitanten aan moe-
ten voldoen. Een eisenpakket 
alleen, is niet uitnodigend.  
Je moet je advertenties  
toeschrijven op de doelgroep, 
met andere woorden: de 
functie moet worden beschre-
ven vanuit de beleving van 
de sollicitant. Wat bieden we 
jou? Waarom moet je bij ons 
komen werken? Zulke vragen 
zijn heel belangrijk, waarbij je de criteria natuurlijk niet  
moet vergeten. Nu is het vaak zo dat 80 procent van de 
advertentie uit eisen bestaat en de resterende �0 procent  
uit werving. Ik zou zeggen dat die verdeling precies anders-
om moet.” Waasdorp vindt wervende, uitnodigende perso-
neelsadvertenties op internet zo belangrijk, dat hij ervan 
overtuigd is dat scholen die slechts met grote moeite aan 
personeel kunnen komen of die herhaaldelijk moeten adver-
teren voor een nieuwe directeur, het echt niet goed doen. 
“Als je andere media gebruikt en betere wervingstechnieken, 
dan zul je zien dat het wel lukt! De regel is tegenwoordig in 
elk geval dat als je het internet niet gebruikt, je veel te  
weinig of helemaal geen goede sollicitanten krijgt.”

Martin van den Bogaerdt

Goede websites

Voorbeelden van goede websites waar schoolbesturen 
volgens Geert-Jan Waasdorp van kunnen leren, zijn 
www.werkenbijamsterdam.nl en 
www.werkenbijumcutrecht.nl. De gemeente Amsterdam 
maakt volgens Waasdorp voor 80 procent gebruik van de 
eigen website om aan nieuw personeel te komen. Op de 
site, die via de homepage van Amsterdam bereikbaar is, 
staat duidelijk waarom mensen bij deze gemeente zou-
den moeten solliciteren. De website van het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) in Utrecht biedt ook wervende 
en actuele informatie, gecombineerd met filmpjes waarin 
personeel van het UMC laat zien wat werken voor dit 
academische ziekenhuis inhoudt.

‘Jongeren  
lezen steeds 
minder  
kranten’

Onvolledige informatie

Erwin van de Biezen (�5) uit Schiedam is via internet 
en de kranten op zoek naar een andere baan. Hij is nu 
docent techniek, zowel op de vmbo-locatie van het Delftse 
Stanislas College als bij het project Time Out, dat onder 
het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam valt. Voor  
zijn zoektocht naar ander werk maakt Van de Biezen 
gebruik van zowel de kranten als internetsites als  
www.volkskrantbanen.nl en www.meesterbanen.nl. “Mijn 
gevoel zegt me dat de informatie die ik op internet vind, 
niet volledig is. Daarom gebruik ik ook de kranten. Bij 
vacatures kijk ik eerst naar de functieomvang, wat voor 
school het is en waar die zit.” Voordat hij bij Time Out 
ging werken, bekeek hij op internet eerst informatie  
over dit project. “Dat zag er goed uit, dus toen heb ik 
gesolliciteerd.”

‘Een  
eisenpakket  
alleen is niet  
uitnodigend’ 


