
2504 / 2015
basisschool
management

Besturen en scholen hebben in toenemende mate de ruimte om inhoud en vorm te geven aan 

hun autonomie. Eén van de gevolgen hiervan is dat onderwijsorganisaties in hun beleidsstra-

tegie steeds meer aandacht inruimen voor de positionering en pro!lering van scholen. We 

zien dat scholen zich steeds meer ontwikkelen tot organisaties die vanuit een eigen identiteit 

en persoonlijkheid zich verankeren in de samenleving en vanuit eigen keuzes relevant en 

aantrekkelijk willen zijn voor ouders en leerlingen. Een ontwikkeling hierbij is dat denomi-

natie minder bepalend is geworden voor de keuze van ouders.
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Positionering en 
profilering

Nee, dit wordt geen pleidooi om scholen toe te rusten 
met glansfolders, ronkende reclame-uitingen en 
trendy sites. Wel een artikel om zicht te geven op 

de relevante vragen die een onderwijsorganisatie zich moet 
stellen om te komen tot een onderscheidende identiteit en 
een eigen verhaal dat leerlingen en ouders aanspreekt. Dat 
scholen geen commerciële bedrijven zijn is evident. Maar 
dat een eigen positionering voor een school steeds een rele-
vanter thema wordt, is inmiddels geen vraag meer. Natuur-
lijk speelt afstand een rol (iedere school heeft het voedings-
gebied zo groot als haar leerlingen zelfstandig mogen 
reizen), maar daarnaast worden ook andere aspecten be-
langrijk in het boeien en binden van ouders en leerlingen. 

Een aantal trends heeft ook gevolgen voor scholen. Zo le-
ven we niet alleen in een transparantietijdperk en verwach-
ten ouders van scholen openheid en een communicatieve 
opstelling. Ook zien we een sterke behoefte aan authentici-
teit. Door de individualisering in de samenleving beslissen 
mensen steeds meer zelf met welke organisaties, merken en 
overtuigingen ze zich willen verbinden.

Op zoek naar onderscheid
Scholen moeten steeds meer laten zien wat ze waard zijn. 
Positionering is hierin een sleutelbegrip. Het duidt op het 
kiezen van een pro! el dat helder maakt waar de school 
voor staat, wat ze aan ouders en leerlingen concreet te bie-
den heeft en vanuit welke beginselen en waarden leidingge-
venden en leraren werken. 
De keuzes die de organisatie hierin maakt (het identiteits-
pro! el) beïnvloeden de waarneming. Een school die bij-
voorbeeld zich vanuit een bepaald onderwijskundig con-
cept pro! leert stuurt op die manier haar beeldvorming. Wie 
zich wil onderscheiden als school moet dus op zoek gaan 
naar eigenschappen, behoeften en waarden waarmee je als 
school verbonden en geassocieerd wilt worden.

Strategieën 
Vaak zullen scholen een mix hanteren om verschillende 
doelgroepen aan te spreken. Nadeel hiervan is verwatering 
van het pro! el. Theoretisch kan een school zich op de vol-
gende manieren onderscheiden: 

Denominatie
Katholiek, protestant, openbaar of bijzonder op algemene 
grondslag . Voor de meerderheid zijn deze scholen naar el-
kaar toegegroeid. Er zijn echter scholen die zich – mis-
schien juist wel daarom – sterker pro! leren op denomina-
tie. Ook zijn er denominaties bijgekomen, zoals het 
islamitisch onderwijs. 

Resultaten 
‘Gewoon de beste school.’ Deze scholen publiceren hun 
(excellente) Cito-scores of kunnen bogen op het predicaat 
‘excellente school’. In maart 2015 hebben zich 67 scholen 
voor basisonderwijs aangemeld om voor dit predicaat in 
aanmerking te komen.

Huisvesting en plaats
Een schoolgebouw met uitstraling helpt bij de pro! lering 
van de school. Min of meer een gegeven zijn de plaats waar 
de school zich bevindt, de afstand en de bereikbaarheid.

Sociaal-economische status
In de volksmond worden dit ook wel ‘elite-scholen’ ge-
noemd. Bij niet door de overheid bekostigd onderwijs (een 
uitzondering in ons onderwijsstelsel) vormen de kosten een 
enorme drempel, maar ook niet particuliere scholen (bij-
voorbeeld in bepaalde wijken) pro! leren zich op de status 
van de ouders. Soms vragen zij een forse ouderbijdrage. In 
het vo zijn categorale gymnasia de meest opvallende voor-
beelden van scholen met een hoge status. 

Doelgroep
Scholen kunnen zich met bijzondere proposities richten op 
speci! eke leerlingpopulaties (zoals hoogbegaafde leerlin-
gen; leerlingen met autisme). 

Onderwijsconcept 
Het beste voorbeeld hiervan zijn de traditionele onderwijs-
vernieuwingsscholen, zoals Jenaplan- en Montessori-scho-
len. Maar ook de nieuwere vormen zoals iPad-scholen en 
Big Picture-scholen. 

Inhouden
Techniek, cultuur, muziek, sport: Sommige scholen pro! le-
ren zich vooral op de extra’s die ze aanbieden aan leerlingen.  
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Spelers in een veranderende omgeving
Scholen moeten zich nadrukkelijker de!niëren als spelers 
in een veranderende omgeving en de verbinding en interac-
tie aangaan met ouders, leerlingen en andere stakeholders. 
Voor het opbouwen van waardevolle relaties is een herken-
baar pro!el een belangrijke voorwaarde.

De uitdaging waarvoor bestuurders en schoolleiders staan 
is een beloftevol aanbod te ontwikkelen en neer te zetten 
dat relevant is voor ouders en leerlingen, dat onderschei-
dend is en dat – heel cruciaal!- waargemaakt kan worden 
door de leerkrachten en de interne organisatie. 

Belangrijke inzichten 
1. Positionering is een kwestie van beleidsstrategie en heeft 
betrekking op te maken keuzes om je strategisch te onder-
scheiden van andere organisaties. Vanuit welke visie is het 
leren en ontwikkelen georganiseerd en ingericht? Welke 
doelgroepen wil je aanspreken? Wat is het geogra!sche ge-
bied waar je je op richt? Welke (aanvullende) diensten wil 
je ontwikkelen om met je onderwijsorganisatie tegemoet te 
komen aan veranderende verwachtingen van ouders en 
leerlingen? Pro!leren heeft alles te maken met communica-
tie en laten zien dat je relevant bent en het verwerven van 
een voorkeurspositie bij ouders en leeringen. Zeker in tij-
den van krimp ligt hier een belangrijke opdracht voor be-
stuurders en schoolleiders. Pro!leren betekent keuzes ma-
ken en focus aanbrengen.
Waarmee en hoe kunnen we het verschil maken?

2. Vaak zien we dat besturen en scholen zich met name po-
sitioneren rondom kernwaarden. Positioneren gaat vooral 
over de toegevoegde waarde die je creëert. Je kernpro!el 
als school gaat daarom verder dan het benoemen en etale-
ren van kernwaarden. Het omvat ook het onderwijsaanbod 
en diensten die je biedt (het ‘wat’) , hoe je als schoolorga-
nisatie werkt (het ‘hoe’) en vanuit welke visie en overtui-
gingen het leren en ontwikkelen van leerlingen is georgani-
seerd (het ‘waarom’). Daarom begint positionering altijd 
met het de!niëren van je eigen gewenste identiteit en ‘van 
binnen naar buiten denken’. Zo voorkom je ook dat je een 
organisatie wordt die met alle winden meewaait en de 
waan van de dag volgt.  
Wat is onze identiteit?

3. Wat voor iedere organisatie geldt, geldt ook voor een 
school. Om relevant en aantrekkelijk te zijn moet je tege-
moet komen aan (latente) behoeften en verwachtingen. 
Die leerbehoeften hebben niet alleen functionele aspecten 
die een school moet vervullen ( zoals leren van taal, reke-
nen, ict-geletterdheid). Ook is een school bij uitstek een 
organisatie die emoties raakt en moet appelleren aan be-
hoeften van ouders aan veiligheid, zorg, echte aandacht, 
sfeer, gastvrijheid en een uitnodigende inrichting. Je hoort 
vaak van bijvoorbeeld ouders dat ze ‘een goed gevoel’ 
hadden bij een school als ze hun keuze toelichten. Keuzes 
worden zeker niet alleen genomen op basis van rationele 
indicatoren op het gebied van prestaties en kwaliteit. In 

een emotie-maatschappij wordt ‘beleving’ steeds meer een 
factor. 
Wat zijn de (latente) behoeften en verwachtingen van onze 
doelgroepen?

4. Positioneren en pro!leren vragen om een lange termijn 
strategie en zijn een continu proces. Soms zien we dat 
scholen verwachten met een campagne het tij te kunnen 
keren en het imago en de aantrekkelijkheid een ‘boost’ te 
kunnen geven. Het creëren van een sterke identiteit vergt 
een sterke betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ van zowel le-
raren als leidinggevenden. Juist zij staan in dagelijkse inter-
actie met leerlingen en ouders en geven concreet betekenis 
aan het creëren van vertrouwen en waardering. In dit be-
wustwordingsproces spelen schoolleiders en bestuurders 
een essentiële rol. ‘Buiten winnen begint binnen’. (Voor-
beeld)gedrag is hierin uiterst belangrijk. Uit onderzoeken 
blijkt dat de reputatie van een organisatie grotendeels ge-
vormd wordt door het waargenomen gedrag, het dagelijks 
handelen in alle facetten van medewerkers en organisatie. 
We rekenen organisaties steeds meer af op hun feitelijke ge-
drag. Dat gedrag moet ‘allignment’ vertonen met de externe 
beloften en boodschappen die de organisatie communiceert 
en deelt. Anders is de gekozen positionering niet geloof-
waardig en worden beloften snel onderuit gehaald. 
Hoe bewaken wij onze positionering?
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Birkigt en Stadler

Keuzes maken 
 Kunt u mij alstublieft de weg wijzen?’ 
‘Dat hangt er nogal vanaf waar je heen wilt’, zei de Kat. 
‘Dat kan me niet zoveel schelen ..’, zei Alice. 
‘Dan doet het er ook niet toe welke weg je neemt’, zei de 
Kat. 
‘… Als ik maar ergens kom’, legde Alice uit. 
‘Oh, dat lukt zeker’, zei de Kat, ‘Als je maar lang genoeg 
doorloopt’.
(uit: Alice in Wonderland)

Onze boodschap is: ‘wie niet kiest, krijgt het vroeg of laat 
voor zijn kiezen’. Anderen geven dan sturing aan de beeld-
vorming over de positie en reputatie van de onderwijsorga-
nisatie en vullen met eigen veronderstellingen en vooroor-
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Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/werkstress                                 

CURSUS | WERKDRUK OF WERKPLEZIER?

Meer dan 80% van de leraren in het primair onderwijs ervaart veel werkdruk. 
Maar hoe vermindert u uw werkstress en verhoogt u uw werkplezier? 

Leer omgaan met werkdruk in het primair onderwijs en voorkom overbelasting!

3-DAAGSE CURSUS

DATA
Donderdag 24/9, 8/10 en 5/11 

LOCATIE
La Vie, Utrecht

SCHRIJF U NU IN
www.medilexonderwijs.nl/

werkstress

Werkstress verminderen in het primair onderwijs

delen het vacuüm in. Onderwijsorganisaties die bewuste 
keuzes maken over hun identiteit en positionering en dit 
weten te vertalen in krachtige communicatieve verhalen en 
beelden bewijzen niet alleen zichzelf een dienst. Ook ma-
ken ze het voor ouders en leerlingen makkelijker om een 
passende keuze te maken door helder te zijn over hun am-
bities, werkwijze, drijfveren en onderwijsaanbod. 

We bevinden ons in een transparante samenleving waarin 
mensen 24/7 (online) verbonden zijn en doorlopend met 
elkaar opinies, opvattingen en oordelen delen. Sterker dan 
ooit zitten scholen in een glazen huis en hebben ze een 
verhaal nodig en een strategie om hun eigenheid en toege-
voegde waarde zichtbaar te maken. Een heldere visie ont-
wikkelen hierop is een vraagstuk dat relevanter is geworden 
voor bestuurders en schoolleiders. Soms uit urgentie (denk 
aan krimp) maar ook steeds meer uit ambitie (zelfbewust 
betekenis geven aan de educatieve en maatschappelijke 
functie van de organisatie). De trend die we signaleren is 
dat onderwijsorganisaties het denken in glansfolders en 

trendy websites voorbij zijn en op zoek zijn om het vraag-
stuk van eigenheid te verbinden met thema’s als positione-
ring, organisatieontwikkeling en strategie. Die samenhang 
aanbrengen helpt onderwijsorganisaties echt vooruit bij het 
realiseren van een aansprekend en geloofwaardig pro! el. 

Redenen om een (her)positione-
ringstraject aan te gaan?
• Wanneer er fusies van scholen zijn.
• Wanneer een sterke wijziging van het aanbod is (bijv. basissschool die 
zich ontwikkelt tot IKC; school die kiest voor nieuw concept).
• Wanneer het aantal leerlingen een structurele daling vertoont.
• Wanneer het imago sleets is of beschadigd.
• Wanneer intern onduidelijk is waar de organisatie voor staat en gaat en 
  wat iedere dag moet worden waargemaakt.
• Wanneer de school andere doelgroepen wil aanspreken.
• Wanneer de school ongewenste associaties oproept.

In een volgende bijdrage presenteren we een aanpak om te 
komen tot een krachtige positionering en pro! lering. 

Positionering en 
profilering


