
 

 

 
 
 
Addendum bij NVP Sollicitatiecode 
Voor de HvA geldende aanvullende basisregels werving en selectie  
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De Hogeschool van Amsterdam volgt de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor 

Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Naast de NVP code geldt dit 

addendum, met specifiek voor de HvA geldende regels. De hoofdstukken (vetgedrukt) verwijzen 

naar de onderwerpen uit de NVP code waarop de HvA afwijkt of aanvullende regels in acht 

neemt.  

 
Onze visie op werving & selectie en talentontwikkeling 

Wij dragen samen bij aan de Hogeschool van Amsterdam als diverse en inclusieve leer- en 

werkomgeving. We willen gelijkwaardige kansen bieden voor onze medewerkers en een 

afspiegeling vormen van de metropoolregio Amsterdam en van onze studentenpopulatie. Wij 

bieden een omgeving waarin iedereen eigen waarden en talenten meebrengt en zich optimaal 

kan ontwikkelen. We hebben een open geïnteresseerde houding naar elkaar, omarmen 

verschillen en zijn er van overtuigd dat we daardoor beter werk leveren en betere besluiten 

nemen. Diversiteit beschouwen we als voorwaarde en kwaliteit om als kennisinstelling het 

verschil te kunnen maken in de grootstedelijke context waarin we werken. We hebben zorg voor 

elkaar en creëren samen een veilige omgeving waarin ieders unieke talent benut wordt en we 

kunnen leren van en met elkaar.  

 

Wij willen daarbij het talent van alle (potentiële) medewerkers (h)erkennen, benutten en 

ontwikkelen. Dit doen we door ruimte voor ontwikkeling en verbreding te creëren en interne 

doorgroeimogelijkheden en loopbaanperspectieven mogelijk te maken en tegelijkertijd de 

ambities ten aanzien van een diverse en inclusieve hogeschool te realiseren1. We vinden het 

daarom noodzakelijk om groepen die ondervertegenwoordigd zijn uitdrukkelijk te stimuleren om 

te solliciteren of stappen in hun carrière te zetten.  

1. Uitgangspunten  

1.1 Voorrangspositie interne kandidaten 

Onze visie op werving en selectie wordt vertaald in de volgorde waarop sollicitanten voor een 

vacature in aanmerking komen. Als gevolg hiervan wijken wij af van punt 1.1. NVP 

sollicitatiecode. Voorrangskandidaten krijgen de voorkeur boven interne kandidaten die op hun 

beurt de voorkeur krijgen boven externe kandidaten.  

1. Voorrangskandidaten vanwege Herplaatsing of Re-integratie: 
- Herplaatsing in het kader van reorganisatie. 
- Herplaatsing in het kader van het vervallen van de functie (niet zijnde 

reorganisatie). 
- Herplaatsing in het kader van een van de ontslaggronden (meest voorkomende: 

disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding).  
- Re-integratie bij ziekte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1  HR Koers en Kompas 2022 - 2026 

https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode
https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode
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2. Interne kandidaten: 

- Medewerkers met een dienstverband bij de HvA. 
- Uitzendkrachten en gedetacheerden bij de HvA.2 
- Medewerkers, uitzendkrachten en gedetacheerden werkzaam voor de UvA in de 

gemeenschappelijke diensten. Dit zijn thans AC, FS, ICTS en Bibliotheken. 
 

3. Externe kandidaten 
 

2. Eindselectie en beslissing 
2.1 Curriculum vitae (CV) doorsturen en bewaren 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar iemand te herleiden zijn (naam, adres, 
telefoonnummer). Persoonsgegevens mogen alleen verstrekt en verwerkt worden als het doel 
ervan verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het opslaan van 
persoonsgegevens, zoals een CV, is om deze reden alleen toegestaan wanneer echt 
noodzakelijk om het doel te bereiken. Een CV wordt enkel ter beschikking gesteld ten behoeve 
van de sollicitatieprocedure. Zodra het doel niet meer aanwezig is, dienen de gegevens te 
worden verwijderd. Het is om deze reden niet toegestaan CV’s van aangenomen werknemers 
(per mail) te verspreiden en op te slaan. Het CV wordt bij indiensttreding alleen opgenomen in 
het personeelsdossier. De vacaturehouder ziet hierop toe. 

3. Nader Onderzoek 
3.1 Onderzoek naar nevenwerkzaamheden medewerker 

Onderdeel van nader onderzoek bij de HvA is dat nevenwerkzaamheden worden onderzocht 
om te kijken of deze te verenigen zijn met de functie bij de HvA. Er mag geen sprake zijn van 
belangenverstrengeling of van schade voor het functioneren van de medewerker of het belang 
van de HvA. De medewerker is verplicht bij indiensttreding nevenwerkzaamheden te melden. 
Ten behoeve van een goede beoordeling door de leidinggevende, kan de leidinggevende de 
medewerker bijlage 2 van de Regeling Nevenwerkzaamheden HvA laten invullen.  
 

3.2 Kennisveiligheid en Academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit 

De HvA onderstreept de kernwaarden academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit en 

volgt de nationale leidraad kennisveiligheid en de gedragscode wetenschappelijke integriteit 

zodat principes als eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid worden nageleefd.  

4. Klachtenregeling Sollicitanten 

Sollicitanten die menen dat de HvA in strijd met de bepalingen uit de NVP sollicitatiecode of dit 

Addendum heeft gehandeld kunnen schriftelijk per mail een klacht indienen bij de decaan of 

directeur van de betreffende dienst of faculteit. De klachtenregeling sollicitanten geeft een 

toelichting op dit proces. 

 
Een sollicitant die meent geen of een onbevredigende reactie van de HvA te hebben gekregen, 
kan zich met deze (schriftelijke) klacht wenden tot de Klachteninstantie van de NVP 
Sollicitatiecode. 

 

 

 
2  Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Waadi,  
De arbeidskracht, die niet in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, heeft recht op 
ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in 
gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling 
plaatsvindt. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/14/nationale-leidraad-kennisveiligheid
https://www.nwo.nl/nederlandse-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit

