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b e l e i d

S oms wordt gezegd ‘een goed product verkoopt zich-
zelf ’.  Een vlieger die in de huidige sterk geïndividua-
liseerde multimediale samenleving lang niet altijd 
meer op gaat. Mensen zijn steeds meer op zoek naar 

uniciteit. Dat geldt voor commerciële producten en diensten, 
maar ook voor maatschappelijke organisaties. Ook scholen 
vragen om aandacht. Aandacht van toekomstige ouders is 
daarbij niet vanzelfsprekend gegarandeerd. Bovendien kan de 
reputatie een knak krijgen door (ernstige) incidenten of 
geruchten.
 
OnderScheidende beleving
Profilering en keuzes maken zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. Wie werk wil maken van een scherp profiel van zijn 
school moet een onderscheidende en memorabele beleving 
creëren om potentiële ouders te verleiden. In ons eerder ver-
schenen artikel (Basisschoolmanagement 4 2015) wezen we op 
het belang van emoties. Naast een zwaarwegende factor als 
‘nabijheid van de school’ beslissen potentiële ouders voor een 
belangrijk deel op gevoel (zie ook de publicatie van Harvard 
hoogleraar Jennifer Lemer over de rol van emoties in besluit-
vorming: http://scholar.harvard.edu/files/jenniferlerner/files/
annual_review_manuscript_june_16_final.final_.pdf ).
De kwaliteit van een school is immers voor ouders doorgaans 
lastig te beoordelen. ‘Goed onderwijs’ is geen onderscheidende 
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kwaliteit maar wordt gezien als een vanzelfsprekendheid. 
Bovendien zijn mensen tegenwoordig lang niet meer bereid 
om lang stil te staan op wat een school allemaal te bieden 
heeft.  Een heel gedegen oriëntatieproces kost tijd. Mensen 
kiezen eerder op basis van emoties dan op voor hen lastig te 
controleren inhoudelijke argumenten. Om tot de verbeelding 
te kunnen spreken, hebben scholen een verhaal nodig waarvan 
de ‘plussen’ van een school onderdeel zijn. 

StaPPenPlan vOOr PrOfilering
Stap 1: Een gedeelde identiteit 
Het versterken van je profiel als school begint met een proces 
van inside-out en outside-in denken. Hoe ziet de eigen huidige 
identiteit van de school eruit? Waarin is de school en waarin is 

het team sterk? Is de school voldoende gericht op de buitenwe-
reld en op veranderende behoeften en wensen van ouders? Hoe 
is de cultuur van de school en hoe manifesteert deze zich in 
het gedrag van de leraren en de directeur? Is de cultuur bij-
voorbeeld sterk intern gericht of vooral gericht op flexibiliteit 
en maatwerk voor de leerling en steeds opnieuw zoeken naar 
kansen om onderwijs te verbeteren en eigen routines kritisch 
onder het vergrootglas te leggen? Wat zijn de kernwaarden van 
de school en hoe manifesteren deze zich in het onderwijs, de 
communicatie, de bejegening van kinderen en ouders?
In onze ondersteuning van schoolteams zien we dat veel ener-
gie ontstaat als mensen met elkaar in gesprek gaan over de 
‘kernbelofte’ die de school wil bieden aan haar stakeholders. 
Door gemeenschappelijke beelden en taal te ontwikkelen ont-
staat een sterk geïnternaliseerde identiteit over het ‘wat’, ‘hoe’ 
en het ‘waarom’ van de school. De kern is dat de school doet 

In een eerder artikel in Basisschoolmanagement gingen de auters in op de 
trend dat steeds meer scholen uit urgentie of uit ambitie op zoek moeten 
naar een meer aansprekend profiel om relevant en aantrekkelijk te blijven 

voor ouders en leerlingen. In dit artikel bespreken we acties en concrete 
interventies die hierbij behulpzaam  kunnen zijn.
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wat ze belooft en dat in gedrag en communicatie het verhaal 
klopt en wordt waargemaakt. Wie je bent is belangrijker dan 
wat je zegt. 

Stap 2: Verwachtingen en ervaringen scherp krijgen
verbinding leggen met mensen en hun emoties vraagt om 
outside-in denken. Waarom kiezen ouders wel of niet voor de 
school? Hoe beleven ze de school? Wat zijn hun verwachtingen 
en komen de ervaringen hiermee overeen? uit onderzoek blijkt 
dat het oordeel van mensen over kwaliteit sterk subjectief is en 
wordt bepaald door de relatie van betrokkenen met de organi-
satie. Bij de perceptie van kwaliteit zijn twee aspecten van 

belang: de verwachting en de ervaring. In de verwachting die 
iemand heeft, speelt met name de reputatie een belangrijke rol. 
Een reputatie wordt gevormd door onder meer verhalen van 
anderen, berichten in de media en persoonlijke indrukken. 
De ervaring wordt sterk ingekleurd door de relatie waarbinnen 
de ervaring tot stand komt. In die relatie is vooral het gedrag 
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van medewerkers een sterk bepalende factor. 80 procent van 
de reputatie wordt bepaald door het gedrag van de organisatie 
en haar medewerkers. verbeteren van reputatie vraagt daarom 
veel meer dan communicatie- en pr-inspanningen alleen. 
Soms kan een school zo sterk in een bepaald hokje worden 
gestopt (‘zwakke school’, ‘onveilige school’) dat het niet moge-
lijk blijkt los te komen van stereotyperingen. Mensen gaan dan 
niet op onderzoek uit, maar denken: wegwezen!  De school 
staat in dat geval voor de uitdaging een nieuw profiel te kiezen. 
In de externe omgeving zijn concurrenten actief die op hun 
manier zich al dan niet proactief positioneren. Wat zijn de 
belangrijkste concurrenten van de organisatie en hoe ziet uw 
concurrentieveld eruit? Op welke behoeften van ouders spelen 
zij in?  Beschikken ze over een zeker onderscheidend vermo-
gen? Welke aspecten benadrukken ze? Zitten er veel overlap-
pingen met uw school?
Een ondergeschoven kind in het proces van scherp krijgen van 
‘verwachtingen’ en ‘ervaringen’ van stakeholders is markton-
derzoek en monitoring. Mede door de digitalisering van media 
krijgen stakeholders meer invloed op beeldvormingsprocessen 
en kunnen ze de reputatie van de school beïnvloeden door 
ervaringen te delen en geruchten en vooroordelen te versprei-
den. ‘Onderzoek’ klinkt groot en zwaar en roept ook weer-
stand op: ‘Nee, niet weer een enquête’. Meten met een enquête 
kan, maar het kan ook nog op veel andere manieren. Zou je 
als directeur niet zo nu en dan eens vermomd op het school-
plein willen staan tussen de ouders om te horen wat ze precies 

Hoe beleven ouders de school en wat zijn hun verwachtingen?
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zeggen over je school? Of de school van je dichtst bijzijnde 
concurrent willen ‘keuren’ als een zogenaamde ‘mystery guest’, 
zoals dat in restaurants gebeurt? 
Leerlingpanels en ouderpanels leveren ook veel inzichten op. 
Een inspirerende vorm van een leerling- of ouderpanel is als er 
rond het panel van acht leerlingen ook een ‘buitenkring’ van 
leerkrachten zit, die gedurende het panelgesprek alleen maar 
mogen luisteren en aantekeningen maken. Dat levert door-
gaans veel nieuwe inzichten op over de bestaande beeldvor-
ming.  
 

Stap 3:  gaten dichten
uit het onderzoek komen de ‘gaps’ (gaten) naar voren tussen 
wie je als school wilt zijn en hoe je wordt gepercipieerd. Hoe 
zien en ervaren stakeholders de school en correspondeert dat 
met het beeld dat de school van zichzelf wil neerzetten? De 
beste manier om werk te maken van je reputatie is het verster-
ken van je identiteit. Scholen met een sterke reputatie zijn 
vitale organisaties die weten hoe ze relevant moeten blijven 
voor hun stakeholders en hoe ze in het hart te raken. Het zijn 
geen ‘zenders’ van beloften (eenrichtingcommunicatie) maar 
organisaties die er door hun gedrag, communicatie en presta-
ties voor zorgen dat stakeholders in positieve en waarderende 
zin over ze praten. De echte gesprekken over scholen vinden 
plaats aan bijvoorbeeld de keukentafel, over de heg met de 
buurman, tijdens de ontmoeting in de lokale supermarkt en 
tijdens de dansles of de voetbaltraining. Het ‘goede verhaal’ 
dat de ronde doet, is een sterke aanjager voor reputatieverster-
king. uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het funda-
ment voor een sterke reputatie wordt bepaald door de vol-
gende aspecten: (online) zichtbaarheid en vindbaarheid, 
onderscheidend vermogen, consistentie, transparantie en 
authenticiteit. vrij vertaald: je krijgt een ijzersterke reputatie 
als de website en schoolplan zeggen waar je goed in bent, dit 
verhaal klopt met wat de buurvrouwen vertellen tijdens de 
voetbaltraining of de zwemles en aansluit op wat leerkrachten 
vinden, zeggen – en vooral ook - doen.  Dan is sprake van 
consistentie en geloofwaardigheid en ontstaat vertrouwen. 

cOncrete actieS in kader van PrOfilering en rePutatieverSterking 
1. Bekijk je feitelijke communicatie-uitingen met de bril van 
de ‘klant’. Wat staat daar nu en wat zegt dat over de school?  
Waar gingen de afgelopen nieuwsbrieven eigenlijk over? 
Luizen? Rotzooi op het schoolplein? Juf Lieke is zwanger ? 
Meester Bert was jarig? Parkeren is nog steeds een pro-
bleem bij de school?
2. Formuleer het gewenste schoolprofiel en de kernwaarden.
Je kunt niet uitdragen wat je niet in je draagt. Investeer dus 
met leerkrachten en je school in de vraag: wie willen we 
zijn? Daarbinnen moet natuurlijk ruimte zijn voor verschil-
len, maar je moet wel samen in grote lijnen hetzelfde ver-
haal vertellen en dezelfde kernwaarden uitdragen in je 
gedrag. Stel de volgende vraag eens in een teamvergade-
ring: wat zeg jij op verjaardagen tegen vrienden en familie 
over onze school? Zeggen we dan allemaal hetzelfde?  
3. Breng je huidige reputatie bij (potentiële) ouders 
en andere stakeholders in kaart. Denk aan klantenpanels 
organiseren met ouders en leerlingen speciaal gericht op 
imago en reputatie. Betrek hier ook leerkrachten bij. Horen 
wat anderen van je vinden helpt je bij het nadenken over wat 
er anders kan.
4.  Vraag ouders die uiteindelijk NIET voor jouw school 

hebben gekozen of leerkrachten die hebben gekozen op een 
andere school te gaan werken naar de reden. 
5. Duik eens in de beschikbare gegevens over kinderen in de 
buurt. Zitten daar zaken tussen waar je wat mee kunt?  
Gemeenten, DUO en het CBS hebben heel veel interessante 
data. Maar ook je eigen leerlingenadministratie kan nieuwe 
inzichten bieden. Zet bijvoorbeeld al je leerlingen op post-
code eens op de kaart. Soms merk je dan bijvoorbeeld dat er 
heel weinig kinderen uit een bepaald deel van de wijk 
komen. Hoe kan dat? Wonen daar dan alleen gezinnen zon-
der kinderen? Of is er een gevaarlijke straat die ze moeten 
oversteken waardoor ze een andere school kiezen? Of woont 
in dat deel toevallig die ouder die twee jaar geleden met 
ruzie haar kind van school heeft gehaald?  
6. Ontwikkel het ‘verhaal van de school’. Een beloftevol en 
geloofwaardig verhaal dat aansprekend is voor potentiële 
ouders en intern medewerkers verbindt.
7. Breng communicatiemiddelen in lijn met het nieuwe ver-
haal van de school (boodschappenstrategie voor de website, 
nieuwsbrief en social media platforms).
8. Volg presentatie- en communicatietrainingen om ‘het 
goede verhaal’ te vertellen aan stakeholders en de media.
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anneke (leerkracht) 
‘We hebben bij ons een leerlingpanel gedaan met kinderen 
uit groep 8. Begeleid door een getrainde interviewer werd de 
leerlingen gevraagd wat ze goed vonden aan de school en 
wat ze minder goed vonden. Ze moesten beloven niet over 
individuele leerkrachten te praten. Ik vond het geweldig wat 
daar uit kwam. Zo jong en toch precies kunnen zeggen wat 
ze vinden ook al zitten er 20 mensen te luisteren. Wat ik ook 
heel mooi vond om te zien was dat het niveau van de leerling 
niet zoveel uitmaakte. Ze wisten allemaal prima te vertellen 
wat zij er van vonden. Sommige uitspraken kwamen best 
hard aan (“ik vind sommige opdrachten heel saai”), maar 
andere waren fijn om te horen (“ik ben best trots op onze 
school, want onze school is beter dan de andere in onze wijk 
omdat die veel te groot is”). Het geeft je op die manier een 
beeld van hoe er thuis aan de keukentafel en op straat over 
je wordt gesproken.’  


