
Workshop 21 april 2021
De kracht van een sterk 
schoolmerk



In deze workshop

§Branding. Hoe maak je van jouw school een sterk merk? 

§Storytelling. Wat is het verhaal over jouw school? 



Wat is je 

vraag?



Vraag vooraf
Wat is jouw favoriete 

merk?



1. BRANDING 
Jouw school als merk



Branding: hippe term, maar waar 
hebben we het eigenlijk over?

CommunicatieSymboliek

Gedrag

Model: Birkigt & Stadtler, 2009.



Reflectievraag 1
Wat denk je dat mensen over 

jouw school zeggen?



Reflectievraag 2
Wat wil je dat mensen over 

jouw school zeggen?



I. Een sterk merk heeft karakter
En reflecteert de identiteit, de ziel van jouw school
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Reflectievraag 3
Welk archetype past het 
beste bij jouw school?
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Grenzen 
verleggen

Willen is 
kunnen

Verschil zit 
in details

Veilig 
gevoel

Voor elkaar, 
met elkaar

Pluk de dag

Je voelt je 
geliefd

Ik steek mijn mening 
niet onder stoelen of 

banken

De beste 
zijn

Alles is 
mogelijk

Vakmanschap 
is 

meesterschap

Vormgeven aan 
de toekomst



Reflectievraag 4
Van welk archetype zou jouw 

school in de toekomst wel 
wat meer mogen hebben



II. Een sterk merk is eenduidig
In gedrag, communicatie en symboliek





III. Een sterk merk is consistent
Waar en wanneer je het merk ook tegenkomt.



Solliciteren bij IKEA



IV. Een sterk merk is herkenbaar
Typisch … ! (Die herken je direct!)





V. Een sterk merk is relevant
Aansluiten op behoeften en meegaan met ontwikkelingen





Het gaat er niet om 
acceptabel te zijn voor een
zo groot mogelijke groep.

Het gaat erom fantastisch te
zijn voor een kleine, maar 
voldoende grote groep.



VI. Een sterk merk is 
onderscheidend
Dat valt misschien nog te bezien





Uit de praktijk



‘Voetbal is simpel, maar simpel voetballen 
is het moeilijkste wat er is. En juist dat is 
vreselijk belangrijk.’

Wat is dat ene woord dat 
jouw school bij uitstek 
typeert?



2. STORYTELLING
Wat is het verhaal van jouw school?



Wat je zegt 35%
Emotie 7%

Wat je ziet 65%
Emotie 93%

Non-verbaalVerbaal 

W Y S I  W Y G





40% = oogcontact

Communicatie



Waar wordt de keus 
gemaakt?



Kan ik mijn kind 
aan deze school
toevertrouwen?

Belang van ouders





Waarom doe je 
wat je doet? Wat 
is je doel?

Hoe doe je dat? 

Wat doe je? 
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Jouw verhaal
•Wat is je verhaal aan ouders die hun kind aan 
jouw school hebben toevertrouwd?
•Wat  is je boodschap?



Belangrijkste motief  schoolkeuze?

Sfeer op school



De ontvanger 
heeft altijd 

gelijk



Onderwijsbeloftes
• Zelfstandig leren
• Aandacht voor passend onderwijs; ieder kind is 

anders
• Talentontwikkeling
• Samenwerken
• Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst
• Respect voor elkaar
• Meer dan alleen leren
• Excellent
• Vakkundig
• Leuk en gezellig



Elke belofte
naar buiten

is een opdracht 
naar binnen







Is je vraag 

beantwoord?



Claudia Smit
claudia.smit@vbent.org
06 28 65 35 56

Noud Cornelissen
nc@coco.nl
06 21 55 85 63


