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Basistool: Wat te verwachten op een sollicitatiegesprek? 
Ik wil weten hoe ik me goed kan voorbereiden op een sollicitatiegesprek.  
BC:  De leraar als lid van een schoolteam 
Wanneer?  Mag je binnenkort op sollicitatiegesprek gaan?  

“Bekeek je onze website?” en “Wat is de visie van onze school?”. Dit zijn 
enkele vragen die je kan verwachten op zo'n gesprek. Vaak peilen directies ook 
hoe je met leerlingen omgaat.  
Wat kan je nu eigenlijk verwachten van zo'n sollicitatiegesprek? Hoe verlopen 
deze gesprekken en hoe kan ik me het best voorbereiden?  

A-kant:    
Hoe?  Geef jouw antwoorden op de top 10 vragen die gesteld worden op een 

sollicitatiegesprek.  
Inhoud 

  
 
Voor meer informatie bekijk ook:  
https://www.klasse.be/40278/sollicitatiegesprek-vragen-directeurs-leraren/ 
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B-kant   

 Blik terug • Welke vragen beantwoordde ik vlot?  
• Welke vragen vond ik moeilijker om te 

beantwoorden? Wat maakt dat ik dit moeilijker vind? 

 Vat-je talent Kijk naar je talenten als persoon en als leraar.  
Je kan hier verschillende lagen onderscheiden: 
 
Gedrag: 
Hoe ben ik als leraar?  
Hoe ga ik om met kinderen?  
 
Competenties en talenten:  
In welke basiscompetenties van de leraar blink ik uit? 
Welke van mijn talenten zorgen daarvoor? 
Wat zijn mijn werkpunten?  
 
Overtuigingen:  
Hoe kijk ik naar kinderen en ouders?  
Hoe kijk ik naar samenwerken met ouders, leerlingen, 
collega’s, externen, … ?  
Welk van mijn talenten spelen hierbij een rol? 
 
Identiteit:  
Welk soort leraar wil ik zijn?  
Welke waarden zijn hierbij belangrijk?  
Wat is mijn persoonlijkheid als leraar?  
 
Bovenstaande vragen helpen jou om te formuleren wat 
de meerwaarde kan zijn voor de school om nét jou aan te 
nemen. 

 Formuleer je 
droom 

• Hoe zou mijn droomgesprek verlopen?  
• Hoe zou ik mijn talenten en de meerwaarde die ik 

voor deze school kan bieden in de verf kunnen 
zetten?  

• Hoe zou ik een realistisch beeld kunnen scheppen van 
mezelf zonder me te veel bloot te geven?   
  

• In welke school (met welke visie) zou ik mijn talenten 
het best kunnen inzetten? 

 Bepaal je koers • Welke verbinding kan ik leggen tussen mijn eigen 
dromen en talenten als leraar en wat ik weet over de 
school waar ik solliciteer?  

• Welke zaken wil ik in de verf zetten op het gesprek? 
 ACTIE!  Voer uit! 

 
 
 
 


