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Leergang Strategische 
Communicatie & PR

KENMERKEN
• De leergang is verdeeld over negen dagen: een 

tweedaagse start (inclusief overnachting), zes 
vervolgdagen en een terugkomdag. De looptijd van de 
leergang is negen maanden. Een half jaar later volgt de 
terugkomdag.

•  Deze leergang is vormgegeven en wordt begeleid door 
twee ervaren communicatie-experts: Noud Cornelissen 
en Hans Scholten.

• Inspirerende gastdocenten delen hun expertise op 
deelgebieden met de deelnemers.

•  Intakegesprek. Voorafgaand aan de leergang wordt elke 
deelnemer geïnterviewd.

•  De leergang is praktijkgericht en gebaseerd op  
de meest recente inzichten in de vakliteratuur en 
ontwikkelingen in het communicatievakgebied.

•  De leergang vereist een stevige inzet van de 
deelnemers. Tussen de studiedagen door verwachten we 
dat u zich verdiept in de theorie en dat u aan een aantal 
opdrachten werkt, die overigens goed aansluiten op uw 
dagelijkse praktijk.

•  De deelnemers delen veel over hun positie, functie en 
werkterrein en vormen een leergemeenschap die vaak 
verder gaat na de leergang.

• U werkt tijdens de leergang aan een communicatieplan 
dat helemaal gericht is op uw eigen school.

• U gaat bij collega-deelnemers op schoolbezoek.
•  Gedurende de looptijd van de leergang kunnen 

de deelnemers in voorkomende gevallen 
gratis gebruikmaken van de helpdesk bij 
communicatieproblemen.

•  Met uw laptop, tablet of smartphone kunt u 
gebruikmaken van een digitale leeromgeving om kennis 
te delen, cursusmateriaal te raadplegen en huiswerk in 
te leveren.

• Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat dat 
door het Schoolleidersregister PO is erkend en meetelt 
voor de herregistratie.

•  Literatuur. Deelnemers ontvangen een basispakket 
met boeken die gebruikt worden bij de verschillende 
onderdelen. Daarnaast krijgen de deelnemers leestips 
en aanvullende artikelen.

SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
Deze leergang is gecertificeerd door 
het schoolleidersregister PO en op-
genomen in het register in het kader 
van de herregistratie. Deze leergang 

is dekkend bevonden voor de professionaliseringsthema’s 
‘Persoonlijk Leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omge-
ving’ en voor het deelthema ‘Organisatie van de school’. Zo 
kan deze leergang onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling 
op deze thema’s via formeel leren.

KERNDOCENTEN
NOUD CORNELISSEN

Noud Cornelissen is een specialist in onderwijs-
communicatie. Met zijn bureau Cornelissen 
Communicatie adviseert hij al sinds 1997 
onderwijsorganisaties op het gebied van (crisis)
communicatie, (PO-Raad, VO-raad, AVS en AOb). 

Ook verzorgt hij trainingen, workshops en studiedagen over 
onderwijscommunicatie. Noud werkte tien jaar als journalist 
en bekleedde daarna verschillende communicatiefuncties in 
het onderwijs en bij de vakbeweging.

HANS SCHOLTEN
Hans Scholten is een ervaren communicatiead-
viseur met een stevige achtergrond in de 
overheidscommunicatie. Daarnaast heeft hij 
ook ervaring met semi-overheid (streekver-
voer), onderwijs en belangenorganisaties 

(Natuurmonumenten, PO-Raad). Hans is als bestuurslid 
actief geweest bij regionale en landelijke beroepsverenigin-
gen voor communicatie.

Als schoolleider leeft u in een glazen huis. U heeft met veel verschillende doelgroepen te maken en 
schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseert u de communicatie van uw school zo effectief mogelijk? 
Met de Leergang Strategische Communicatie & PR leert u hoe u meer grip kunt hebben op dit proces en u zich minder laat 
leiden door de waan van de dag. U krijgt zelf meer de regie op de communicatie in en over uw school. In deze leergang 
voor schoolleiders in het primair onderwijs reiken we u een model aan om uw communicatie strategisch in te zetten. 
We helpen u ook om de vereiste vaardigheden te ontwikkelen voor een succesvolle communicatie met uw belangrijke 
doelgroepen: medewerkers, leerlingen en ouders voorop. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt deze erkende 
leergang aan in samenwerking met Cornelissen Communicatie.

Goed onderwijs door visionair leiderschap
AVS Centrum Educatief Leiderschap 
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PROGRAMMA
DAG 1+2 (TWEEDAAGSE) WIE BEN IK?
Om een school te kunnen leiden moet u stevig in uw 
schoenen staan. In deze leergang gaan we op zoek naar uw 
kernkwaliteiten en bekijken we hoe u die het best in kunt 
zetten om uw school verder te brengen. We beginnen de 
leergang met een test die u inzicht geeft in uw kracht. We 
besteden veel tijd aan persoonlijk leiderschap, aan uw rol 
als schoolleider. Weet u hoe u uw teamleden het best bege-
leidt bij de vele taken die het onderwijs van hen vraagt? Hoe 
gaat u om met ouders? Staat u met gemak de pers te woord? 
Wij helpen u om uw persoonlijkheid en vaardigheden te 
ontdekken en verder te ontwikkelen. U leert uzelf neer te 
zetten, weet hoe u overkomt bij anderen en waar ander 
gedrag misschien ook effectief zou kunnen zijn. 

Leerdoelen:
• U heeft inzicht in uw eigen drijfveren, normen, waarden 

en kwaliteiten.
• U heeft duidelijkheid over uw visie op onderwijs, uw 

ambitie, prioriteiten en verwachtingen.
• U weet welke leiderschapsstijl het best bij u en uw 

team past, hoe u overkomt op anderen en hoe u met uw 
talenten optimaal intern en extern kunt communiceren.

DAG 3 OVER MIJN SCHOOL
De school is ook een bedrijf. Daar bent u als schoolleider 
verantwoordelijk voor. Uw taak is om te zorgen dat uw 
school goed is georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
maken we een sterkte-zwakte-analyse door de interne en 
externe situatie onder de loep te nemen. Dat doen we onder 
meer door op zoek te gaan naar de visie en missie van de 
school.
We staan stil bij de kernwaarden van uw school en vertalen 
die naar een communicatiestrategie. U raakt vertrouwd met 
het Strategisch Communicatie Frame als model om planma-
tig aan communicatie te werken.  

Leerdoelen:
•  U heeft inzicht in de ‘fit’ tussen visie/missie/algemene 

strategie van uw organisatie en de interne structuur- en 
cultuurelementen.

• U heeft inzicht in uw eigen rollen als vormgever 
van structuur en cultuur en als regisseur van de 
communicatie.

• U heeft kennis van de bouwstenen van een 
strategisch communicatieplan als afgeleide van uw 
organisatiestrategie.

• U heeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw 
school en de kansen en bedreigingen, waar u in de 
communicatie mee aan de slag gaat.

DAG 4 OMGAAN MET OMGEVING
Uw school is geen eiland, maar steeds meer een ankerpunt 
in een sterk veranderende samenleving. Vanuit die om-
geving worden in toenemende mate eisen gesteld aan de 
school: mondige ouders, Passend onderwijs, VVE, kinder-
opvang, culturele en maatschappelijke functies. De rol van 
de ouders wordt steeds belangrijker in de communicatie 
en beeldvorming van de school. Hoe betrek je ouders 
bij de school? Ouders worden steeds vaker als partners 
beschouwd. Hoe krijg je duidelijkheid over rollen, taken en 
verantwoordelijkheden? We gaan ook in op de rol van de 
website en sociale media: technologische vernieuwingen 
gaan snel. De smartphone is gemeengoed. Niet alleen bij 
ouders, maar ook bij leerlingen op steeds jongere leeftijd. In 
het kader van de communicatie kijken we hoe je als school 
de website en de sociale media kunt inzetten voor de com-
municatie. Welke media zijn bruikbaar, wat zijn de kansen en 
de valkuilen? U krijgt een review van uw eigen website en 
de sociale media.

Leerdoelen:
• U heeft meer inzicht in de werking van sociale media.
• U krijgt inzicht in hoe u de relatie met de ouders 

kunt versterken en hoe u duidelijkheid kunt 
verschaffen over een juiste verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden.

DAG 5 CRISISCOMMUNICATIE EN VERANTWOORDING
Gelukkig gaat het meestal goed op school, maar een crisis 
kan zich zomaar op een dag aandienen: een ouder die heftig 
verhaal komt halen op school, een leerling vermist of een 
ernstig ongeluk. Wat doet u als SBS6 met zijn schotelan-
tenne voor de poort parkeert of als een journalist belt? 
Wegkruipen of ‘geen commentaar’ werkt niet. Het nieuws 
gaat snel rond, met sociale media zelfs heel snel. U leert hoe 
u voorbereid kunt zijn op een crisis en hoe u de goede stap-
pen zet als er iets gebeurt.
Voor het onderdeel horizontale en verticale verantwoording 
onderzoeken we de relatie van u als schoolleider met het ei-
gen bestuur, de inspectie en met externe belanghebbenden. 
Welke mogelijkheden en middelen kunt u inzetten? U brengt 
de risico’s en kansen voor uw eigen school in kaart. 
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Leerdoelen:
• U leert hoe u optreedt in geval van crisis en hoe u de 

interne communicatie organiseert als een calamiteit 
plaatsvindt. U ontwikkelt een draaiboek en een 
mediaprotocol voor uw eigen school.

• U heeft inzicht in de kansen en risico’s van diverse 
methoden om gestalte te geven aan verticale en 
horizontale verantwoording en samenwerking met 
stakeholders.

• U heeft inzicht in de relevante stakeholders van uw 
organisatie en weet de verbinding met hen te leggen en 
de verwachtingen bij hen te managen.

•  U kunt anticiperen op gedeelde en conflicterende 
belangen op basis van kennis van maatschappelijke 
ontwikkelingen.

DAG 6 VRIJE PUBLICITEIT EN SCHRIJVEN
Hoe kunt u met uw school op een positieve manier in het 
nieuws komen? Wat doet u als woordvoerder van uw school 
en wat is uw boodschap? In een mediatraining met een 
professionele journalist ligt de nadruk op interviewvaardig-
heden voor radio, tv en schrijvende pers. U leert ook hoe u 
succesvol kunt samenwerken met lokale en regionale media.
Schriftelijke communicatie is belangrijk in de communica-
tie met doelgroepen. De trend is dat teksten steeds korter 
worden, zeker in digitale media. Schrijven voor de buiten-
wacht is vaak schrappen. U krijgt feedback op en tips voor 
uw eigen teksten voor drukwerk en voor de website van uw 
school. 

Leerdoelen:
• U weet hoe massamedia werken en staat hen met 

vertrouwen te woord.
• U leert hoe u schriftelijke communicatie effectiever kunt 

inzetten voor de school. 

DAG 7 UW SCHOOL ALS MERK
Uw school is een ‘merk’. Dat merk is sterk als u aantrekkelij-
ke beloften doet en die ook waarmaakt. Om dit te realiseren 
is een sterke positionering nodig. De rol van medewerkers 
is cruciaal. Merkdenken is erop gericht dat uw medewerkers, 
de ouders en kinderen trots zijn op ‘hun’ school. Samen met 
u vertalen we uw ambities in een strategie voor uw school. 
In een praktische uitwerking worden de principes van bran-
ding en positionering toegepast op de communicatie van uw 
school.

Leerdoelen:
•  U heeft inzicht in de merkbeleving van uw school bij de 

direct belanghebbenden.
• U kunt de positionering van uw school afstemmen op 

de identiteit van de school en de verwachtingen van de 
omgeving.

•  U leert hoe u uw communicatieplan kunt terugbrengen 
tot een kort en bondig document.

DAG 8 LEREN VAN ELKAAR
Deelnemers presenteren hun communicatieplan waaraan ze 
gedurende de leergang hebben gewerkt. De andere deelne-
mers en experts geven feedback op de plannen. Zowel het 
presenteren van uw eigen plan, de inhoud van de presenta-
tie van anderen als ook de feedback van de andere deelne-
mers zijn bron van leermomenten en ontwikkeling.

Leerdoelen:
• U krijgt feedback op het communicatieplan dat u voor 

uw school hebt gemaakt.
• U leert van elkaars ontwikkeling en u leert uw kritisch 

vermogen te scherpen.

DAG 9 TERUGKOMDAG
Na een half jaar komen de deelnemers opnieuw bij elkaar. 
We bespreken de voortgang en resultaten. Wat hebben we 
bereikt op het gebied van communicatie en onze eigen rol? 
Welke plannen hebben we gerealiseerd en waar ging het 
niet zoals verwacht?

Leerdoelen:
• U borgt uw nieuw verworven kennis en u zorgt ervoor 

dat u die ook toepast in uw dagelijkse praktijk.
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GASTDOCENTEN
KLAAS KUNST

Klaas Kunst is medeauteur van drie praktische 
boeken over leiderschap en communicatie 
(Einstein en de kunst van het zeilen, Managen 
zonder Macht, De kunst van duurzaam leider-
schap). Hij is partner bij BMC en was daar 
eerder directeur Onderwijs en daarna directeur 

Informatiemanagement & Dienstverlening. In zijn huidige 
adviespraktijk in de publieke sector gaat het vooral om de 
menselijke maat en de communicatieve kant van organisa-
tieontwikkeling.

MARKWARD VAN DER MIEDEN 
Markward van der Mieden is senior consultant 
bij Business Openers, een strategisch marke-
tingadviesbureau dat organisaties helpt met 
het creëren van een scherpe merkpositione-
ring en strategie en helpt dit vervolgens ook 
waar te maken (internal branding). Markwards 

persoonlijke merkwaarden zijn Energiek, Uitgesproken en 
Doelgericht. Klanten zijn o.a. INOS, LMC-VO en Ahold.

LINDA VONHOF
Linda Vonhof is oprichter en partner van Social 
Media Wijs, een bureau dat gespecialiseerd is 
in mediawijsheid en digitale vaardigheden in 
het onderwijs. Linda verzorgt regelmatig 
trainingen en spreekbeurten tijdens studieda-
gen en ouderavonden. Deze hebben tot doel 

om te zorgen dat leerlingen, leraren en ouders leren om 
veilig, slim en effectief om te gaan met internet & sociale 
media.

MAINO REMMERS
Maino Remmers is radioverslaggever bij het 
NOS Radio 1 Journaal en maker van diverse 
videoproducties op maat. Hij geeft vaak 
trainingen voor radioverslaggevers. Als 
mediaman haalt hij veel verhalen op met de 
microfoon of bekijkt de wereld door de 

viewfinder van de camera.  

RUUD DE SAIN
‘De kracht van leiderschap zit in de kwaliteit 
van de gerichte beïnvloeding van medewer-
kers’. Een leider creëert het leren. Ruud de Sain 
is adviseur bij de AVS. 

JOHN BEUMER
John Beumer is  adviseur Communicatie bij 
Openbaar Onderwijs Zwolle, een stichting met 
veertig scholen (po, vo en so). John begon in 
1984 voor de klas en werd later intern begelei-
der/adjunct-directeur. Vanuit die verschillende 
rollen heeft hij het onderwijs goed leren 

kennen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Acht jaar 
geleden maakte hij de overstap naar het communicatievak. 
Als adviseur communicatie bedenkt hij  campagnes, voert 
deze uit en onderhoudt de contacten met de media. 

DOELGROEP
Leidinggevenden in het primair onderwijs.

DATA EN LOCATIES
Serie 1: 12 en 13 april 2018 (tweedaagse), 26 april, 22 mei, 
6 juni, 28 juni, 10 september, 12 oktober 2018 en 7 februari 
2019 (terugkomdag)

Serie 2: 8 en 9 november 2018 (tweedaagse), 11 december, 
29 januari 2019, 12 februari, 12 maart, 4 april, 17 mei en 
7 november 2019 (terugkomdag)

De eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht. Tijdens 
de tweedaagse (incl. overnachting) verblijft u op een mooie 
locatie in Amersfoort.

INVESTERINGEN
Een financiële investering van € 5.775 (voor AVS-leden) of  
€ 5.975 (niet-leden). Dit bedrag is inclusief verplichte litera-
tuur en verblijfskosten.

Een studiebelasting van 238 uur waarvan 84 contacturen en 
154 voorbereidingsuren.

TERMIJNBETALING
Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. Bij inschrij-
ving kunt u dit aangeven.

INFORMATIE EN AANMELDING
Als u zich wilt aanmelden of meer informatie wenst, neem 
dan contact op met het AVS Centrum Educatief Leiderschap, 
programmamanager Vera Ruitenberg, tel. 030-2361010 of 
cel@avs.nl. 

Of kijk op www.avs.nl/cel/communicatie

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail cel@avs.nl  @schoolleider  avs www.avs.nl

http://www.avs.nl/cel/communicatie

