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In een concurrerende onderwijsmarkt willen scholen
zich onderscheiden. Dat onderscheid creëer je voor een
belangrijk deel aan de ‘binnenkant’, bijvoorbeeld door

Enkele belangrijke begrippen
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de kwaliteit van je onderwijs, door innovatie en door
goede docenten aan je te binden. Maar eerlijk is eerlijk,
omliggende scholen zijn daar ook scherp op. En dus zul

Wat levert het op?

4

je als school het verschil ook moeten creëren door
scherpe keuzes over wat je van jezelf naar buiten
brengt: de toon en uitstraling van je communicatie

In 5 stappen naar een kansrijke
merk- en markt propostie

uitingen, de wijze waarop je omgaat met leerlingen,
5

met elkaar en met je omgeving én, heel essentieel,
je gedrag.

Wilt u meer informatie?

8

Deze whitepaper gaat over de merkontwikkeling van
scholen, over de samenhang tussen wat je als school
bent (je identiteit), de wijze waarop je jezelf als merk

Referenties

8

positioneert én het imago dat publieksgroepen van de
school opbouwen. We leggen begrippen uit als
identiteit, imago en positionering en beschrijven de
5 stappen waarlangs scholen hun merk en positionering
onder de loep kunnen nemen.
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Enkele belangrijke begrippen
Identiteit

Imago

De identiteit is dat wat je als school feitelijk bent.

Onder imago verstaan wij de op kennis, ervaringen

Dan gaat het om alle uiterlijke en innerlijke kenmerken

en indrukken gebaseerde beelden, gevoelens en

zoals de cultuur, het gebouw en de locatie, het

overtuigingen die publieksgroepen hebben van een

onderwijsaanbod, de historie, de prestaties, het aanbod

school. Er is nooit sprake van één imago. De ene

op het gebied van sport en cultuur.

persoon vindt uw school gezellig, een ander bestempelt
dezelfde werkelijkheid als vrijblijvend en rommelig.

Volgens het identiteitsmodel van Birkigt en Stadler
bestaat de identiteit van een organisatie uit vier

Merkpositionering

elementen: persoonlijkheid, gedrag, symboliek

Positionering is de bewust gekozen zelfpresentatie van

en communicatie. De persoonlijkheid is de ziel van

een merk en de vertaling daarvan naar communicatie,

de identiteit, met een aantal unieke kernwaarden.

gedrag en symboliek. Het gaat om bewuste keuzes voor

Die persoonlijkheid komt naar buiten in de vorm van

die elementen van je identiteit die je opvallend,

gedrag, communicatie en symboliek. Gedrag is het

herkenbaar en consistent naar buiten wilt brengen.

belangrijkste en het meest zichtbare element van de

Doel is dat daarmee voor publieksgroepen de relevantie

identiteit. Leerlingen, ouders, leerkrachten groep 8

van het merk, het unieke aanbod én het verschil met

beoordelen een school uiteindelijk vooral

andere scholen duidelijk worden.

op haar doen en laten. Tegelijk is gedrag ook het
lastigst te veranderen. Communicatie omvat alle
verbale of visuele boodschappen die de school
uitdraagt. Communicatie is voor scholen een redelijk

Imago van
de organisatie

flexibel in te zetten instrument, bijvoorbeeld door alert

Imago

te reageren op wat er op school of in de omgeving
gebeurt. Symbolen die duidelijk maken waar een school
voor staat, zijn onder meer het logo, de huisstijl, maar
ook het gebouw van de school.
Gedrag

De illustratie laat zien dat de identiteit een reflectie op
het imago geeft. Identiteit en imago zijn nooit volledig
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ouders of docenten zien delen van het geheel, vooral

Sy m

veelal geen plek voor het totale plaatje. Leerlingen,

i c a tie

Persoonlijkheid

gelijk aan elkaar. In het brein van publieksgroepen is

Co m

Identiteit van
de organisatie

die delen die aansluiten bij hun zelfbeeld of bij de
groep waar ze graag bij horen.
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Wat levert het op?
Een krachtig merk fungeert als een kompas voor het

zich thuis bij voelen. Beïnvloeders, zoals leerkrachten

strategisch beleid van een school. Het merk geeft aan

in het primair onderwijs, ouders en oudere broers of

waar de school voor staat en waarin ze zich

zusjes, houden enthousiastere pleidooien voor een

onderscheidt van omliggende scholen. Een goed merk

school die ze herkenbaar en betrouwbaar vinden.

is verankerd in de identiteit van de school, in haar

Gemeenten en bedrijven stappen eerder in samen

historie, het gebouw, in het onderwijsaanbod maar

werking met een school die een consistente

ook in het aannamebeleid voor nieuw personeel en

en geloofwaardige koers vaart. Goede docenten

in de activiteiten op het gebied van cultuur, sport

(‘in sommige vakken is het vechten om goeie mensen’)

en internationale uitwisseling.

binden zich gemakkelijker aan een school waar ze
zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Een sterke

Een merk is nooit statisch. De betekenis ervan zal zich

identiteit maar ook positieve aandacht in de media

met de tijd mee ontwikkelen. Het betekenis geven aan

bevorderen de trots en het wij-gevoel onder

een merk wordt in de vakliteratuur wel omschreven als

medewerkers. Als die trots ook in contacten wordt

het ‘laden’ (of ‘branding’) van een merk. Daarbij is het

uitgestraald heeft dat uiteraard weer een positieve

belangrijk om zowel aan de identiteit als aan het

invloed op het imago. Maar ook het omgekeerde is het

(gewenste) imago te werken.

geval. Negatieve publiciteit als gevolg van bijvoorbeeld
een veiligheidsincident op de school kan belangrijke

Het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk start bij

gevolgen hebben voor het imago van de school.

het investeren in een intensief proces van verdieping,

Goede crisiscommunicatie is dan van evident belang

dialoog én scherpe keuzes. In de fase daarna komt het

voor de beeldvorming!

aan op daadkracht en volharding. De opbrengst van die
investering is zeker interessant. Leerlingen kiezen
eerder voor een sterk en aantrekkelijk merk, waar ze
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In 5 stappen naar een kansrijke
merk- en marktpropositie
Sjoege Onderwijscommunicatie helpt scholen

3. Definiëren van de merkessentie

bij het ontwikkelen van hun merkidentiteit.

We spiegelen de visie en missie van het management

We werken daarbij langs de volgende 5 stappen.

team (stap 1) aan de beelden en oordelen die in de
markt over de school leven (stap 2). Waar nodig

1. Visie en missie scherp op tafel

scherpen we formuleringen aan.

2. Op onderzoek uit
3. Definiëren van de merkessentie

Van hieruit gaan we actief aan de slag met het

4. Merkontwikkeling

concreet definiëren van het merk. We hanteren het

5. Realisatie en Monitoring

Merkprisma model, gebaseerd op het internationaal
bekende Brand Identity Prisma model van Jean-Noël
Kapferer.

1. Visie en missie scherp op tafel
We starten met een inspirerende verkenning samen
met het managementteam van de school. Kernvragen

Essentie van het merk

zijn:
• Waar sta je als school voor?
• Wat is je bestaansrecht en je rol in de
samenleving?

Aanbod en
prestatie

Persoonlijkheid

• Welke leerlingen en docenten zijn hier op hun plek?
• Voor welke uitdagingen staat de school
(bijvoorbeeld teruglopend leerlingenaantal,
stevige concurrentie, sociaal-economische

Interne
cultuur
en waarden

Visie en missie
Hart en ziel
Kernwaarden

Gedeelde
waarden

ontwikkelingen)?
• Hoe gaat de school die uitdagingen te lijf?
Het hogere doel

Zelfbeeld

Resultaat van deze sessie: de opgave en ambitie van
de school aansprekend in beeld.

2. Op onderzoek uit

Aanbod en prestaties

We leggen het aanbod van uw school naast dat van de

Hier gaat het om wat de school feitelijk doet en biedt.

omliggende scholen. Daarbij gaat het om het onderwijs,

Het onderwijsaanbod. Het gebouw en de faciliteiten.

het gebruik van social media, maar ook om sport,

Activiteiten op het gebied van sport, cultuur en

cultuur en internationale uitwisseling. We kijken goed

uitwisseling. De prestaties en de kwaliteitsnormen.

naar wat de school in haar communicatie wil uitstralen
en wat ze belooft.

Interne cultuur en waarden

We gaan met leerlingen, ouders en medewerkers in

Alle waarden en basisprincipes die leidend zijn voor het

gesprek over de ervaren sterke en zwakke punten van

gedrag van medewerkers en die ook voor leerlingen de

de school en zijn alert op gaps tussen wat de school

basis vormen. Deze waarden en principes horen

belooft én waarmaakt. Vast element is een serie

intrinsiek bij de school. De school zal er niet snel van

diepte-interviews met leerkrachten van groep 8 in het

afwijken.

voedingsgebied van de school. In alle contacten proeven
we of er draagvlak is voor veranderingen die de school
wil inzetten.
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Het hogere doel

Gedeelde waarden

De ambitie van de school om in het leven van

Ideeën, overtuigingen en passies die voor zowel

publieksgroepen een wezenlijke bijdrage te leveren.

publieksgroepen als de school zelf heel belangrijk zijn.

Doelen kunnen wezenlijk van elkaar verschillen. De ene
school wil het maximale uit het talent van leerlingen

Zelfbeeld

halen, de ander wil leerlingen primair helpen bij hun

Welke spiegel houden bijvoorbeeld leerlingen of

sociaal-emotionele ontwikkeling et cetera.

docenten zichzelf voor door juist voor deze school te
kiezen. Wat vinden ze belangrijk, wat willen ze over

Persoonlijkheid
Iedere school kun je omschrijven als een
persoonlijkheid. Het gaat om het karakter van de
school, de manier van communiceren, de tone-of-voice,
de manier waarop ze omgaat met leerlingen en ouders.
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zichzelf vertellen door juist voor deze school te kiezen?

4. Merkontwikkeling

krachtig naar buiten te brengen. Daarnaast ontwikkelen

Als de merkessentie van de school scherp is definiëerd,

we nieuwe competenties (presenteren, social media),

is het tijd om een concrete vertaalslag te maken naar

luisteren, publieksgericht schrijven, nieuwe attitudes

interventies aan zowel de binnen- als de buitenkant

én, heel wezenlijk, ander gedrag. Communicatie gaat

van de school. Een merk moet zichtbaar worden in

ook over de manier waarop de school haar relaties met

het onderwijs, in de stijl en het gedrag van docenten

stakeholders invult. Steeds meer scholen kiezen voor

en leerlingen, maar ook in de inrichting van het gebouw

actieve samenwerking en cocreatie met de lokale en

en de lokalen.

regionale gemeenschap. Een aandachtspunt is dan het
organiseren van inspirerende ontmoetingen.

Wat betreft het kernproduct, goed onderwijs, kijken we
naar het onderwijsaanbod, naar de inzet van moderne,
digitale leermiddelen, het verbeteren van de door

5. Realisatie en Monitoring

lopende leerlijn en het faciliteren van verschillende

Gelijk met het implementeren van de nieuwe

leerstijlen en leertrajecten.

merkidentiteit starten we ook met het actief
monitoren van de effecten van alle inspanningen.

Op het gebied van communicatie ontwikkelen we
bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl maar ook de ‘stijl
van het huis’. We passen zonodig de vorm en toon
van communicatiemiddelen aan. We creëren nieuwe
beelden en teksten om ‘het verhaal van de school’

Inrichting

Aankleding

Nieuwe rituelen

Schoolkleding

Nieuwe totems

Presentatieformat

Huisstijl

Onderwijsaanbod

Symboliek

Digitale
leermiddelen

Open Dag

at

Social media

ie

Intranet
Yammer
Teambuilding

Ontwikkeling
compententies

rag

ic
un
Comm

Schoolgids

Essentie van het merk
Visie en missie
Hart en ziel
Kernwaarden

ed

Proeflessen

Social Media
Monotoring

G

Relatie met
de omgeving
Inspirerende
ontmoetingen
Cocreatie met lokale
gemeenschap
Panelgesprekken

• Wetgeving
• Arbeidsmarkt
• Maatschappelijke omgeving
• Demografische ontwikkelingen
• Verwachtingen over de rol van scholen
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Wilt u meer informatie?

Referenties

Zie onze website www.sjoege.nl.

De adviseurs van Sjoege Onderwijscommunicatie en
Puntkomma hebben de afgelopen jaren identiteits- en

Bel of mail met

imagoprojecten uitgevoerd voor de volgende

Drs. Joop Donkers,

organisaties:

(06 215 402 13, jdonkers@sjoege.nl)
Primair Onderwijs
Stichting Gearhing Bolsward
Stichting Markant Onderwijs Breda
GHVO Utrecht
Stichting Spaarnesant Haarlem
SVOL Lelystad
SBO de Wingerd Cuijk
Stichting ROOBOL
Stichting OOG Veghel
Stichting Meerwerf Den Helder
Villa Primair Huizen
Stichting AVOO Apeldoorn
Bel of mail met

Sophia Stichting Voorhouten

Jan Scholten

Het Groene Lint Alphen

(06 125 942 66, jscholten@sjoege.nl)
Voortgezet Onderwijs
Sint-Janscollege Hoensbroek
Kandinsky College Nijmegen
Strabrecht College Geldrop
Graaf Huyn College Geleen
LVO Westelijke Mijnstreek
Stichting VO de Vechtstreek
Udens College
Scholengemeenschap Groenewald Stein
Broklede Lyceum Breukelen
Mgr. Rietjens Mavo Maarssen
Sjoege Onderwijscommunicatie en Puntkomma hebben

Romboutscollege Brunssum

samen een aanbod ontwikkeld voor scholen in het
voortgezet onderwijs. We werken vanuit het concept

Overig

‘de communicatieve school’. Een dynamische

VOS/ABB

leergemeenschap, waar leerlingen en leerkrachten

PO- en VO-Raad

ruimte ervaren voor ontwikkeling. Zo’n school is helder

Fontys Hogeschool

over wie ze is en waar ze voor staat. Ze maakt waar wat

Radboud Universiteit Nijmegen

ze belooft. De school weet wat er leeft en speelt onder
medewerkers, kinderen en ouders. Ze onderhoudt een
open en inspirerend contact met haar maatschappelijke

Inspiratiebronnen

omgeving. Een communicatieve school heeft een

• Andy Mosmans, Branding NL, Kluwer 2008.

doorleefde visie op haar identiteit en merkpropositie.

• Jean-Noël Kapferer, The New Strategic Brand Management.

Ze slaagt er beter dan concurrenten in om leerlingen

London: Kogan Page, 2012

te trekken, om goede leerkrachten te werven en om

• Klaus Birkigt & Marinus M. Stadler&Hans Joachim Funck,

effectieve samenwerking op te zetten met de lokale

Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen.

gemeenschap.

Verlag Moderne Industrie, Landsberg an Lech, 2002.
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