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Ouders (en leerlingen) stellen steeds hogere  
eisen bij het kiezen van een school. Het komt 
nog maar zeer beperkt voor dat alleen nabijheid 
doorslaggevend is bij de school keuze. Een goed en 
duidelijk profiel van de school is daarom gewenst. 
Daarnaast vechten veel scholen in Nederland 
tegen de  landelijke trend van het dalend aantal 
leerlingen. Daarbij is het belangrijk om als school 
onderscheidend te zijn. Een heldere en krachtige 
positionering draagt tevens bij aan het aantrekken 
van goede leraren in tijden van lerarentekorten.

Dyade Academy heeft een leergang ontwik-
keld waarbij het bepalen van de juiste strategie 
centraal staat.  Deelnemers krijgen inzicht in het 
‘keuzeproces’ van ouders en leerlingen en leren 
hoe ze hun schoolorganisatie als A-merk kunnen 
positioneren. Door het inzetten van de modernste 
onderwijsgerelateerde marketingtechnieken  
kan een school met zeer beperkte (budgettaire)  
middelen aantoonbaar resultaat bereiken. 

Leergang Schoolpositionering  
en Onderwijsmarketing:
•   Interactieve werkcolleges
•  Contact met professionals uit het onderwijs-  

en marketingwerkveld
•  Aan de slag met de positionering van uw eigen school
•  Online leerprogramma

In 6 dagdelen leert u onderwijs- 
 marketing te vertalen naar uw  
eigen onderwijs organisatie

“Onderwijsmarketing is essentieel 
voor de lange termijn van onze 
schoolorganisatie”
         OUD-DEELNEMER

Leergang 

Schoolpositionering
en Onderwijsmarketing

Doelgroep
•    Bestuurders in het onderwijs 
•   Schoolleiders 
•   Stafmedewerkers van  

onderwijsorganisaties
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Schoolleidersregister
Als schoolleider heeft u veel invloed op de kwaliteits- 
ontwikkeling in het onderwijs. Door te blijven professio-
naliseren kunt u de uitdagingen van het beroep het hoofd 
bieden. Niet alleen nu, ook in de toekomst. Het school- 
leidersregister helpt u de ontwikkeling van uw professio-
nalisering in kaart te brengen en transparant te maken.

“De praktische toepasbaarheid van 
deze leergang is erg fijn. Ik kan er  
direct mee aan de slag!”
        OUD-DEELNEMER

Donderdag 19 november 2020

 Interne en externe analyse, omgang 
met media & aantrekkingskracht

Module 1 - ochtend

Guus Pastijn

De aftrap
•  Schoolpositionering en  

Onderwijsmarketing
•  De rode draad
•  Uw doelstelling: hoe kunnen  

marketingdoelstellingen uw  
onderwijsdoelstellingen versterken?

Guus Pastijn

Profilering & positionering
•  S.W.O.T. Wat doen we er mee?
•  Het effect van een duidelijk profiel
•  Wat voor een school willen we zijn?
•  De school als merk
•  Wat is onze belofte en hoe kunnen 

we die waarmaken?
•  Wie is onze doelgroep eigenlijk en wat verwachten  

ze van ons?

Module 2 - middag

Marcel Hoes 

Het waarom van uw school
•  De nieuwste wetenschappelijke 

inzichten op het gebied van  
koopgedrag van ouders/leerlingen

•  Naamsbekendheid vergroten
•  Merkgevoel vergroten
•  Van commodity (de school lekker dichtbij)  

naar belevenis (daar wil ik bij horen)
•  Het waarom, de ‘why’, van uw schoolorganisatie

Dag

1

GEACCREDITEERD  
 OP DE DEELTHEMA’S: 

’OMGAAN MET 
OUDERS’

’OMGAAN MET  
(DEMOGRAFISCHE) 
ONTWIKKELINGEN’



“Wij nemen nu budget op in onze  
begroting voor schoolpositionering  
en we merken dat dit effect heeft  
in onze krimpende regio”
         OUD-DEELNEMER

Donderdag 3 december 2020

  Strategie en implementatie

Module 5 - ochtend

Jasper van Zanten

Wat je altijd al had willen weten
over online en social media,
maar niet durfde te vragen
•   De mondige consument
•    Sociale beïnvloeding en  

collectieve intelligentie
•    Omgaan met steeds meer 

informatie bronnen geeft keuzestress
•    Wat zijn hiervan de gevolgen voor leren  

en ontwikkelen?
•    Meer informatie en minder tijd

Module 6 - middag

Dolf Weverink

De kracht van storytelling &  
contentmarketing
•  De kracht van een verhaal,  

intern en extern
•  Hoe kun je als school(bestuur) 

storytelling inzetten? 
•  Van merk tot format

Dag

3

Elephant Road is  
een fascinerend online 
leerprogramma over  
alle vaardigheden die  
belangrijk zijn voor u  
als professional op  
het gebied van school- 
positionering en  
onderwijsmarketing.

INCLUSIEF ONLINE  
LEERPROGRAMMA 
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FANS VAN MIJN 

KLANTEN?  
(KLANTGERICHT-

HEID)

Donderdag 26 november 2020

 Terug naar de ‘why’ van uw school
 

Module 3 - ochtend

Guus Pastijn

De keuzes die u maakt  
voor uw school
•  Welke positionering kiest  

u en waarom?
•  De belangrijkste (merk)waarden 

van uw schoolorganisatie
•  De functionele en emotionele beloften  

van uw schoolorganisatie
•  De voordelen die we leerlingen en ouders bieden
•  Ladder van toegevoegde waarde van de school  

in de omgeving
•  Borging in schoolplan/bestuursplan

Module 4 - middag

Jos Burgers

Eén fan per dag
•  Too small to fail
•  Gedragsverandering (66 dagen) 
•  Verwachtingen overtreffen
•  Waarom fans?
•  Aandacht, aandacht, aandacht

Dag

2

Spreker  
Elephant Road 

programma
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“Onze taak als onderwijsmarketeers 
is om te begrijpen wat de ‘klant’  
echt wil en hen hierin te voorzien”     
    OUD-DEELNEMER

 

 

Data
• 19 november 2020
• 26 november 2020
• 3 december 2020

Tijd
 9.30 uur - 16.30 uur

Doelgroep
•    Bestuurders in het  

onderwijs 
•    Schoolleiders 
•    Stafmedewerkers van  

onderwijsorganisaties

In 6 dagdelen leert u onderwijs-
marketing te vertalen naar uw  
eigen onderwijs organisatie

Dolf Weverink
Dolf Weverink is copycoach, tekstschrijver en 
uitgever. Hij is auteur van het boek ‘Het Nieuwe 
Schrijven’. Dolf neemt ons mee in de wereld van 
storytelling en laat ons oefenen met het verhaal van 

onze school. Storytelling is een ideale manier om contact te maken, 
mensen te raken, zingeving of helderheid te bieden, fans te krijgen 
of de saamhorigheid te vergroten.

Jos Burgers
Jos Burgers RM is marketingman in hart en nieren.  
Hij startte zijn carrière in verkoop- en marketing- 
functies bij een technische groothandel. Na een  
studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van 

Tilburg was hij ruim tien jaar als docent Marketing verbonden aan 
Fontys Hogescholen te Eindhoven. Daarna adviseerde hij gedurende 
een tiental jaren organisaties van uiteenlopende aard en omvang op 
het terrein van strategie, marketing en klantgerichtheid. Tegenwoor-
dig richt hij zich volledig op het schrijven van boeken en is hij een 
veelgevraagd spreker voor marketingworkshops en -seminars. 

Marcel Hoes
Marcel Hoes heeft ruim 30 jaar ervaring in het 
marketing vak bij zowel nationale als internationale 
organisaties, waaronder Nyenrode Business Universi-
teit, de Nederlandse Publieke Omroep en The World 

Association of Newspapers and News Publishers. Zijn specialiteit is 
marketing en innovatie strategie. Marcel weet als geen ander wat het 
betekent om in complexe omgevingen te werken met veel verschil-
lende stakeholders (ouders, lokale overheden, ministeries, bedrijven, 
etc.). Hij gebruikt wetenschappelijke inzichten over consumenten-
gedrag en weet de parallel te leggen met de schoolkeuze. Ook gaat 
Marcel in op de Why, How en What-theorie van Simon Sinek. Waarom 
is onze school ooit opgericht? Wat waren de drijfveren en motivaties? 
Marcel gelooft dat een goede schoolpositionering en onderwijsmarke-
ting leidt tot betere schoolkeuzes!

Guus Pastijn (Course director) 
Guus Pastijn (‘Gouden Loeki’ winnaar) werkte als 
mediastrateeg en managing director bij  reclame- en 
mediabureaus. In 2002 startte hij zijn onafhankelijke 
bureau voor media,  marketing en management; 

M-fuel. Guus verzorgt inspirerende bijeenkomsten voor schooldirecteuren 
op het gebied van schoolpositionering. Daarnaast verzorgt hij lezingen en 
presentaties voor bestuurders in het onderwijs. Guus is een zeer ervaren 
media– en marketing strateeg die de vertaalslag weet te maken naar de 
dagelijkse onderwijs praktijk in Nederland.

Jasper van Zanten
Jasper van Zanten is onderwijsmarketeer en helpt 
vanuit zijn bureau Zaga Online Marketing onderwijs- 
instellingen met het inrichten van de leerlingenwerving 
en de communicatie naar leerlingen en ouders. Daarbij 

spelen de website, e-mail en social media altijd een belangrijke rol.  
Hij is in staat om de drijfveren van de doelgroepen boven water te halen 
en daarmee scholen grip op hun imago te geven.

Uw docenten en gastsprekers

Tijdsbesteding leergang (Schoolleidersregister PO):
•    Contacturen: circa 24 contacturen
 3 lesdagen x 8 uur
•    Theorie uren: circa 10 uur literatuur
 Boek(en) en/of wetenschappelijk(e) artikel(en)
•    Praktijkuren: circa 40 uur
 Circa 24 uur online leermodule Elephant Road
 Circa 16 uur opdrachten verwant aan leergang

Locatie 
•  Nyenrode Business Universiteit Breukelen



-

Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

Prijs
De kosten van deelname zijn € 2.950,- per persoon  
(vrijgesteld van BTW en Inclusief drie adviesuren  
op maat op locatie op het gebied van schoolpositionering 
t.w.v. € 375,- en online leerprogramma Elephant Road 
t.w.v. € 199,-).

•  6 dagdelen opleiding in Schoolpositionering  
en Onderwijsmarketing

•  Docenten uit de praktijk
•  Absolute topsprekers uit het bedrijfsleven,  

de wetenschap en het onderwijs
•  Inclusief drie gratis adviesuren
•  Inclusief online leerprogramma Elephant Road
•  Ontmoeting met collega’s
•  Volledig verzorgde catering
•  Certifcaat na afronding leergang
•  Gratis parkeren op het parkeerterrein

Drie gratis adviesuren
Terug op school, en dan? Met deze drie gratis advies-
uren wordt u op weg geholpen om schoolpositionering en 
 onderwijsmarketing te borgen in uw schoolorganisatie.

Plaatsing en toelating
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Om de leergang 
aan te laten sluiten op de behoeften van de deelnemers, 
wordt voorafgaand een (telefonisch) intakegesprek gehouden.

Algemene leveringsvoorwaarden
Op deze leergang zijn de algemene leveringsvoorwaarden 
van Dyade Academy van toepassing.

Accreditatie
Deze leergang is door het Schoolleidersregister PO officieel 
geaccrediteerd op de deelthema’s ‘Omgaan met ouders’  
en ‘Omgaan met (demografische) ontwikkelingen’ en door 
het Schoolleidersregister VO ‘officieel geaccrediteerd’. 

Certificaat
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.  
Dit certificaat dient als bewijsstuk voor het schoolleiders- 
register.

Inschrijven
Wilt u inschrijven voor deze leergang?  
Ga naar www.dyadeacademy.nl > Leergangen >  
Schoolpostionering en onderwijsmarketing, per e-mail:  
academy@dyade.nl of telefonisch via 030-3035099.
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