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Woord vooraf  

 
Na het succes van de School!Week 2012 nodigen wij uw school 
 (-bestuur) van harte uit om aan te sluiten bij de School!Week 2013. 
Doet u mee? Geef het aan ons door! Dan zetten wij uw organisatie en 
activiteiten letterlijk  op de kaart op www.openbaaronderwijs.nu 
 
 
Iedereen welkom … 
We leven in een samenleving die zich snel ontwikkelt. Onze 
maatschappij kent een grote diversiteit en ziet zich geconfronteerd 

met veel nieuwe uitdagingen. Dialoog is meer dan ooit noodzakelijk 
voor een blijvende, gezonde ontwikkeling en bevestiging van onderling 
vertrouwen.  
 
… in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk en is daarmee een afspiegeling van de 
maatschappij. Leerlingen, ouders, leraren, OOP-ers, managers en bestuurders van diverse afkomst, 
met verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke opvattingen bevolken de openbare 
scholen. Mooie plaatsen dus om de dialoog met anderen te oefenen en het onderling begrip te 
vergroten: mét de ander leren ván de ander.  
Daarmee bieden de openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland de optimale 
voorbereiding voor een leven in onze veelkleurige maatschappij.  
 
De School!Week 2013 – 18-22 maart 

Om aan iedereen te laten zien hoe waardevol het openbaar onderwijs is, 
hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de handen 
ineengeslagen om jaarlijks de School!Week voor het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs te organiseren. Met als slogan: Ik ben welkom. 
 

 
Voor een sprankelende school 
In dit handboek vindt u originele en effectieve suggesties om de week van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs op aansprekende wijze vorm te geven. Wij wensen u een 
sprankelende School!Week met trotse medewerkers, ouders en leerlingen. 
 
 
Projectleider VOS/ABB  Hans Teegelbeckers  hteegelbeckers@vosabb.nl t: 0348 405 200 
Projectleider VOO   Ancella Evers   a.evers@voo.nl  t: 036 533 1500 

Stond u in 2012 op de kaart? 

 

http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/
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Kernwaarden van het openbaar onderwijs 

 
De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn in 2008 voor het eerst verwoord omdat er 
behoefte bestond aan een duidelijk eigen gezicht voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. Een eigen identiteit. In deze kernwaarden zijn de kracht en de eigenheid van het 
openbaar onderwijs zichtbaar gemaakt. Ze zijn opgesteld in samenspraak met het onderwijs. 
 

 
 De Kernwaarden van het openbaar onderwijs 

 
 

Op de website www.openbaaronderwijs.nu leest u meer over de kernwaarden. U vindt er 
bovendien interessante downloads, zoals het boekje ‘Over openbaar onderwijs’ waarin de 
kernwaarden uitgebreid worden toegelicht. Ook kunt u op de website korte filmpjes bekijken over 
de kernwaarden. Deze zijn gemaakt door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 
 
 

 
 

http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://openbaaronderwijs.nu/2011/09/28/brochure-kernwaarden-openbaar-onderwijs/
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1. Doel School!Week 2013 

 

De landelijke School!Week voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft primair als 
doel het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs jaarlijks in de schijnwerpers te zetten, om 
daardoor de meerwaarde ervan te laten zien aan ouders en het zelfbewustzijn te vergroten van 
iedereen die er werkt of erbij betrokken is.  
 

Doel 
 De aantrekkingskracht van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vergroten. 

 Zorgen voor positieve associaties met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, 
zoals open en verwelkomend, veelkleurig, eigentijds en fris. 

 Mensen in en om de scholen meer bekend maken met de specifieke waarden van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zodat zij er zelf enthousiasmerend over 
kunnen vertellen en trots zijn op hun school omdat ze weten dat kinderen in dit onderwijs 
zichzelf kunnen zijn.  

 
Kernboodschap 
Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is van ons allemaal en rijk aan waarden! 

 
Slogan 
Ik ben welkom! 
 
 

Ambities 
 
De campagneweek heeft de ambitie om: 
 de professionals in de scholen bewuster te maken van het unieke karakter en de zin van 

openbaar onderwijs, en bij hen het gevoel van trots te versterken. 
 de ouders en leerlingen de meerwaarde van de openbare scholen te laten zien en hen ervan 

te overtuigen dat hun kinderen het mooiste onderwijs krijgen dat ze zich kunnen wensen. 
 Partners, zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, bso, zorg- en welzijnsorganisaties en 

stagebedrijven, te tonen welke kansen samenwerking met het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs biedt.  

 Belanghebbenden, zoals wijkorganisaties, gemeenten, bedrijven, winkeliersverenigingen in 
de buurt van de scholen, te laten merken welke mogelijkheden het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs biedt. 

 
In week 12 van 2013 bundelt het openbaar onderwijs de krachten en geeft daarmee in het hele 
land hetzelfde, opvallende en herkenbare signaal: het openbaar onderwijs is dé school voor nu en 
de toekomst. Alle openbare en algemeen toegankelijke scholen kunnen meedoen, de hele week, of 
één dag. Elk positief signaal is er één en draagt bij aan de aantrekkingskracht van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. 
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Wat vragen we van de scholen en besturen? 
Wij dagen scholen uit mee te doen. Organiseer activiteiten tijdens de hele week óf organiseer 
aansprekende activiteiten op één dag. U kunt samenwerking zoeken met partners in de omgeving 
en de pers nieuwsgierig maken naar de activiteiten en de reden waarom u dat allemaal op touw 
zet. 
 
Ook besturen kunnen actief een steentje bijdragen aan deze campagne. U kunt bijvoorbeeld bij uw 
externe relaties de meerwaarde van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de 
aandacht brengen. Of verdiep u met uw collega-bestuurders eens actief in de openbare 
kernwaarden. Experts van VOS/ABB en VOO zijn hierbij graag uw gesprekspartner. 
 
 
VOS/ABB en VOO: wat doen wij voor u? 
De verenigingen VOS/ABB en VOO initiëren en dragen de campagne. Wij zetten ons op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau in om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs over het voetlicht te brengen. Tevens doen wij u een mooi aanbod aan workshops, 
ondersteuning bij activiteiten en promotiemateriaal. 
 
 
 
 
 
 

 
 Succes Story School!Week 2012 
 
Stichting Meerkring - Amersfoort 
Meerkring pakte in de week van het openbaar onderwijs behoorlijk uit. Op alle 18 scholen zijn 
voorafgaand aan de School!Week foto's gemaakt bij de kernwaarden van Meerkring. Deze 
foto’s zijn op grote doeken afgedrukt, waarna elke school een vierluik kreeg aangeboden.  Op 
elk paneel wordt in één beeld een kernwaarde uitgedrukt, passend bij de school. Zo ontstond 
als het ware een ketting van 72 panelen door de stad met de kernwaarden van Meerkring. 
 
In de scholen ging bovendien in de School!Week letterlijk de rode loper 
uit voor alle kinderen en ouders. Het bestuur trakteerde de ouders als 
dank voor hun keuze voor een Meerkringschool.  
Per school werd een gastspreker voor de kinderen uitgenodigd.  
Aan het einde van de week was er een ballonnenwedstrijd op alle 
scholen, zodat op vrijdag om 12 uur zo'n 4000 ballonnen de lucht in 
gingen. Dat trok behoorlijk de aandacht. 
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2. Thema’s en speerpunten 

 
Thema 1: Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is waardevol!  
 
Aansprekend en eigentijds 
VOS/ABB en VOO maken de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op 
aansprekende en eigentijdse wijze openbaar. Op de website openbaaronderwijs.nu vindt u de 
kernwaarden nader verbeeld en verwoord.  
 
Kernwaarden die er niet om liegen 
Openbaar onderwijs biedt onmisbare kansen voor onze maatschappij. Juist nu er zo veel nadruk 
wordt gelegd op verschillen (bevolkingsgroepen, religieuze groepen, geaardheid, welstandsklassen 
en opleidingsniveaus) is het van belang dat kinderen elkaar ontmoeten en kennismaken met 
mensen met een andere achtergrond. 
 

 Iedereen welkom en iedereen benoembaar zijn kernwaarden die tolerantie en 
gelijkwaardigheid weerspiegelen.  

 Van en voor de samenleving geeft aan dat de openbare scholen actief participeren in de 
wereld, en zich betrokken voelen bij de ruimere kring dan het eigen blikveld. 

 Deze scholen treden alle vormen van godsdienst en levensbeschouwing respectvol 
tegemoet en staan voor wederzijds respect. 

 Het personeel van de scholen is zich bewust van de waarden en normen en handelt ernaar. 
 
 
 

Thema 2: Samenwerken aan de versterking van het openbaar onderwijs:  
         landelijk, regionaal en lokaal 
VOS/ABB en VOO versterken het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 
heel Nederland. Dat doen we samen met u. Eén van de instrumenten daarvoor is de School!Week 
met als slogan ‘Ik ben welkom’.  
VOS/ABB en VOO dragen de landelijke campagne. Hierdoor worden openbare scholen en/of 
besturen gefaciliteerd om campagne te voeren in hun eigen omgeving (de wijk, de gemeente of de 
regio). Op die manier inspireren en versterken we elkaar en krijgen uw en onze signalen veel meer 
draagwijdte. 
 

Kansen door samenwerking met partners 
Om meer en sterkere activiteiten te kunnen ontwikkelen en te kunnen profiteren van optimale 
faciliteiten, kunt u proberen de omgeving van de school te betrekken. Dit biedt extra kansen. 
Voorbeelden: als u op school niet de beschikking hebt over een mooie zaal om in te dansen, kunt u 
misschien terecht bij de plaatselijke dansschool. Of andersom: u stelt uw gymzaal ter beschikking, 
en de plaatselijke sportclub verzorgt een clinic voor leerlingen en misschien ook voor ouders. 
De school én de sportclub komen zo goed voor de dag en maken promotie. 
 

 
 

http://openbaaronderwijs.nu/kernwaarden/
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Waarmee en hoe? 
Campagnes als deze kennen een opzet in vier stappen. In de marketing gebruiken ze daarvoor de 
afkorting AIDA. De letters staan voor Attention, Interest, Desire en Action. 
 
A Attention: aandacht trekken, belangstelling wekken. Het publiek moet nieuwsgierig worden 

naar de activiteiten. Hang van tevoren al posters op en zet het op de website, kondig de acties 
aan bij de plaatselijke pers 

I Interest: betrokkenheid vergroten, belangen delen (win-winsituatie creëren). Gevoel van 
eigenaarschap aanwakkeren. 
In deze fase wilt u de sympathie winnen van het publiek.  

D Desire: bij het publiek de wens opwekken om deel van de campagne uit te maken en zelf mee 
te doen. Gevoel van eigenaarschap verder vergroten. 

A Action: Activiteiten ontplooien waar het publiek voor wordt uitgenodigd.  
 

Te activeren groep Hoe motiveert/activeert u ze? 
 

Behoefte aan 

Leraren, OR/MR-en, 
bestuurders, directies 

Geef informatie over de zin van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs en de campagne. 
Geef aan wat het voor professionals betekent om 
op een openbare school te werken en welke kansen 
het hun biedt voor leerkracht/docent in de lessen. 

Zingeving 

Ouders Maak de meerwaarde van dit onderwijs en het doel 
van de campagne duidelijk  

Toegevoegde 
waarde 

Partners Laat de gezamenlijke kansen van scholen en 
partners zien in het kader van de campagne 

Kansen;  
Win-winsituaties 

Belanghebbenden Geef aan wat dit onderwijs te bieden heeft Ruimte  
Aandacht 

 

  
 
 Succes Story 2012: Groot Krimpenerwaard Onderwijsdebat 
 
  Stichting Onderwijs Primair, Schoonhovens College en Gemini College Lekkerkerk 

sloegen de handen ineen en organiseerden in de 
School!Week 2012 het Groot Krimpenerwaard 
Onderwijsdebat.  
Vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeente en 
bedrijfsleven, waaronder Sjoerd Slagter (voorzitter VO-
Raad) en Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), gingen in 
debat. Onder meer over de stelling ‘Is de school er om 
talenten op te leiden of leidt de school op voor de 
arbeidsmarkt?’ 
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3. Evenementen in aanloop naar de  School!Week 2013 

De campagne heeft een aanloop vanaf oktober 2012 en bereikt een climax in week 12 van 2013, de 
week van 18 tot en met 22 maart.  In de aanlooptijd zijn er diverse evenementen die u kunt 
benutten om de School!Week 2013 onder de aandacht te brengen. 
 

3.1 Dag van de leraar - 5 oktober 2012 

De dag van de leraar is een moment om het 
onderwijspersoneel extra in het zonnetje te zetten, maar 
u kunt deze dag ook  gebruiken om aandacht te besteden 
aan het openbaar (algemeen toegankelijk) onderwijs. 
www.dagvandeleraar.nl 

 
De dag van de leraar valt dit jaar samen met de nationale ouderendag. Benut deze kans om eens 
een oud-leraar uit te nodigen om op school over vroeger te vertellen. Of kijk op de website van de 
ouderendag of in uw gemeente activiteiten worden georganiseerd, waarbij u zou kunnen 
aansluiten. www.nationaleouderendag.nl  
 

3.2 Dag van het respect – 8 november 2012 

De dag van het Respect is een kans om kernwaarde 3 ‘Wederzijds 
respect’ nog eens extra onder de aandacht te brengen. Maak 
bijvoorbeeld met de klas of met uw team eens een wordle via 
www.wordle.net. Wat vinden jullie respectvol of respectloos?  
Meer informatie en les-ideeën over de dag van het respect vindt u op 
de website www.dagvanrespect.nl 

 
 
 

 
 Succes Story 2012: de verhalen van Anansi 

OBS de Biezenkring in Dongen benutte de School!Week 2012 om aandacht te 
besteden aan haar zusterschool de Marent Nursery School in Gambia. Met dit 
project wil de school de kinderen uitdagen meer een wereldburger te worden. In 
2012 stonden de ‘Afrikaanse verhalen’ en ‘de ceremonie van het theedrinken’ 
centraal. Met veel vlagvertoon werd op maandag de week geopend. Gedurende de 

week gingen leerlingen aan de slag met de verhalen van Anansi. Kinderen uit een andere 
groep hebben in de kring Afrikaanse verhalen verteld en voorgelezen. Leerlingen maakten 
kennis met originele voorwerpen uit Gambia en er werd op ceremoniële manier thee gezet en 
geproefd (attaya).   
 
 

Wereldverteldag 
Jaarlijks wordt op 20 maart de Wereldverteldag gehouden. Voor uw school is dit natuurlijk mooie 
kans om vergelijkbare activiteiten als die op OBS de Biezenkring te organiseren in de School!Week. 
Het thema is dit jaar ‘noodlot en fortuin’. Kijk voor informatie op www.wereldverteldag.nl 
 

http://www.dagvandeleraar.nl/
http://www.nationaleouderendag.nl/
http://www.dagvanrespect.nl/
http://www.wereldverteldag.nl/
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3.3 NOT – 22 t/m 26 januari 2013   

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) kunt u veel inspiratie opdoen 
voor de School!Week 2013. De VOS/ABB-stand (08.D040) biedt u volop informatie, 
ideeën en promotiemateriaal over / voor het openbaar onderwijs. Bij de VOS/ABB-
stand kunt u de gratis School!Week poster en School!Week stickers komen ophalen 

(dat scheelt weer verzendkosten). U kunt zich bij de stand bovendien inschrijven voor het side 
event in week 11 (zie paragraaf 3.4). Ook kunt u zich aanmelden voor workshops en activiteiten in 
de School!Week.  Heeft u al plannen voor de School!Week? Zet uw organisatie dan letterlijk op de 
kaart bij de VOS/ABB stand. 
 

3.4 Side event: School!Week tour – week 11 (11 t/m 15 maart) 

Voorafgaand aan de School!Week 2013 wordt een side event georganiseerd voor personeelsleden 
uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In week 11 is er de ‘School!Week tour’ door 
Nederland. In die week worden door het hele land activiteiten georganiseerd die in het teken staan 
van de identiteit van het openbaar onderwijs. Reken op een week vol inspiratie en uitwisseling met 
collega’s. Informatie over de activiteiten en locaties volgt via de website 
www.openbaaronderwijs.nu en de nieuwsbrief van VOS/ABB. 
 
 
 

4. School!Week - week 12 / 2013 

   In week 12 van 2013 swingen de scholen!  
  

Het thema ‘Ik ben welkom’ is natuurlijk uitermate geschikt voor een open dag in week 12. Veel 
scholen hebben in 2012 de School!Week benut om de deuren open te zetten. Niet alleen voor 
nieuwe ouders, ook zittende ouders, opa’s, oma’s en buurtgenoten kunt u uitnodigen. Kijk op de 
website voor tips en ideeën om activiteiten in de School!Week te organiseren. U trekt natuurlijk 
vooral bezoekers en aandacht van de pers als er in die week iets gebeurt in de school. Dat kan van 
alles zijn: bijvoorbeeld een debat(wedstrijd), passend theater of muziek, een creatieve workshop 
over de kernwaarden.  
Ook kunt u de aandacht van uw stad/dorpsgenoten op de school vestigen door een activiteit 
buiten, bijvoorbeeld met een flashmob op het marktplein of een sportdag voor het goede doel. En 
vergeet de posters en de kleurplaat (zie paragraaf 4.1) niet!  
 

4.1  Kleurwedstrijd 

Nieuw dit jaar is de School!Week kleurwedstrijd. Via de website kunt u de kleurplaat 

van het School!Week logo downloaden. Print deze uit en laat alle kinderen van uw 

school de kleurplaat inkleuren en versieren. Vraag hen om de kleurplaat in week 12 

thuis zichtbaar voor het raam te hangen. Op die manier zal de wijk snel volhangen met 

de slogan ‘Ik ben welkom’. Er wordt dan zeker gepraat over het openbaar onderwijs! Bovendien maken 

deelnemers kans op leuke prijzen als de organisatie van de School!Week de kleurplaat ziet hangen. U kunt 

natuurlijk zelf ook een prijs uitloven. 

http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://www.vosabb.nl/mijn-vosabb/mijn-abonnementen/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/activiteiten-schoolweek/tips/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/activiteiten-schoolweek/tips/
http://youtu.be/3877w0OUCUs
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
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4.2  HOPE XXL Junior Conferentie – vrijdag 22 maart   

De HOPE XXL Junior Conferentie daagt basisschoolleerlingen uit om na te denken over grote 
wereldthema’s, waaronder duurzaamheid, economie, oorlog en vrede. Uitgangspunt van HOPE XXL 
zijn niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen mensen. Vanuit de 
gedachte dat alle kinderen wereldburgers zijn, kunnen zij met gebruikmaking 
van hun creativiteit meedenken over een nieuw, universeel perspectief voor 
de mensheid. 
De eerste HOPE XXL Junior Conferentie was op 25 juni 2012 in de Euromast in 
Rotterdam. Er waren bijna honderd leerlingen van groep 7 van verschillende 
scholen aanwezig. Bekijk magazine School! nr. 4 voor een fotoverslag van die 
dag. Op vrijdag 22 maart 2013 wordt de tweede HOPE XXL Junior conferentie 
georganiseerd. Scholen kunnen zich daarvoor binnenkort inschrijven. Meer 
informatie volgt via de website www.openbaaronderwijs.nu.  
  
 

4.3  Aanbod VOS/ABB, VOO en partners  

In de School!Week kunt u gebruik maken van een interessant aanbod van de organiserende 
partijen. Wat denkt u van het trainingsspel ID!ee, waarin uw teamleden worden uitgedaagd om 
directeur van een fictieve school te spelen? In de School!Week biedt VOS/ABB twee gratis 
workshops aan met het trainingsspel. Ook een aantal partners van de School!Week 2013 biedt 
workshops of activiteiten met korting of zelfs gratis aan.   
Kom langs op de NOT of kijk op openbaaronderwijs.nu voor alle aanbiedingen. Daar kunt u zich ook 
direct inschrijven.  

 
 

5. Campagnematerialen 

 
Op de campagnewebsite openbaaronderwijs.nu kunt u de volgende digitale bronmaterialen 
downloaden: 
 Logo School!Week, Ik ben welkom - openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
 Kleurplaat logo School!Week, Ik ben welkom - openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
 Korte filmpjes over de kernwaarden, gemaakt door leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
 Achtergrondinformatie over de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
 PowerPoint met de kernwaarden openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (foto’s en 

discussiestellingen) 
 
Al dit materiaal is gratis te downloaden en kunt u zelf inzetten voor uw eigen communicatie. 

 
 
Gratis posters (papieren én digitale versie) 
Als lid van VOS/ABB en/of VOO kunt u via de website tegen verzendkosten posters bestellen op A2 
formaat. U kunt ook de digitale poster downloaden van de website en naar een drukker sturen met 
wie u al samenwerkt. In dat geval kunt u de poster personaliseren! Plaats bijvoorbeeld uw logo en 
naam op de poster. De kosten van deze productie zijn wel voor eigen rekening.  
 
 

http://openbaaronderwijs.files.wordpress.com/2012/07/artikel-hope-xxl-school_zomernummer_2012.pdf
http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://openbaaronderwijs.nu/2012/02/13/idee/
http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/film/
http://openbaaronderwijs.nu/kernwaarden/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
http://openbaaronderwijs.nu/schoolweek-2012-2/downloads/
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6. De pers benaderen 

 

Contact met de pers: wat wil een journalist? 
 
Het succes van een campagne staat of valt met belangstelling van de pers. Het is daarom van 
belang om voor en tijdens de campagne contact te leggen met de plaatselijke kranten en/of 
regionale radio- of televisiezenders. Om te weten hoe u de pers kunt interesseren voor uw 
activiteit, is het goed om u eerst te verplaatsen in de journalist. 
Journalisten zijn op zoek naar nieuws. Ze jagen op primeurs, exclusiviteit, nieuwe invalshoeken, 
visies en opinies. Ze zoeken mooie of opvallende beelden. Als u dit soort nieuws kunt brengen, bent 
u verzekerd van hun belangstelling.  
 

De behoefte van de journalist Wat heeft hij/zij nodig? Wat kunt u geven? 

Een goed verhaal Informatie Feiten en visie 

Deadlines Snel Beschikbaar/ bereikbaar 

Geloofwaardigheid Juistheid Waarheid 

Lezers/kijkers trekken Opmerkelijke activiteiten 
Controverse 
Conflict  

Visie 
Human interest 

 
Nieuws is actueel, heeft de belangstelling van de lezer, beschrijft een afwijking, gaat over 
uitzonderlijke (omvangrijke) dingen en gebeurtenissen, heeft bekende mensen en fenomenen in de 
hoofdrol, gaat over de beste, de winnaar of juist de tragische verliezer. Wilt u met uw campagne in 
de krant komen, zorg dan dat u iets te melden heeft met een dergelijke nieuwswaarde.  
 
Nieuwswaarde 
Wat heeft nieuwswaarde? Waarschijnlijk niet de jaarlijkse run-bike-run, maar misschien wel de 
herinneringskamer in het verzorgingshuis die leerlingen uit havo 3 hebben ingericht en nu officieel 
openen met de burgemeester; of de groep leerlingen die heeft geholpen de school drempelloos te 
maken toen een van hun klasgenoten in een rolstoel terechtkwam. Of de jongen uit groep 5 die het 
landelijke golftoernooi heeft gewonnen en nu een clinic geeft aan de leerlingen uit groep 3. 
Of misschien wel het symposium dat u organiseert over poëzie en waar een dichter als Ramsey 
Nasr samen met de leerlingen de poëziemarathon leidt. 
Kortom: het moet iets bijzonders zijn, en de komst van een (lokale) bekendheid trekt extra 
aandacht. 
 
Perscontact over activiteiten School!Week 
Als u een journalist weet te interesseren voor uw activiteit, dan heeft hij vervolgens ook 
belangstelling voor uw visie op onderwijs. Hij wil dan immers weten waarom u in deze week deze 
activiteiten organiseert. Bent u voorbereid om uw  visie op openbaar onderwijs en de kernwaarden 
kort en goed te verwoorden?  
Tip: Deel uw visie met uw teamleden, creëer een gezamenlijk verhaal en oefen een zogenoemde 
elevator pitch, waarmee u in 2 minuten kunt uitleggen waar de school voor staat en waarom u deze 
activiteiten organiseert. Dan komen u én uw personeelsleden zelfbewust over in uw contact met 
journalisten – en ouders! 

http://openbaaronderwijs.nu/2012/09/24/bekende-nederlander-of-lokale-held/
http://openbaaronderwijs.nu/kernwaarden/
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Hoe legt u contact met de media? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te leggen met de media. Het is verstandig om de 
media alleen te benaderen als u echt iets leuks of iets nieuws hebt. Doet u dat regelmatig, dan leert 
de journalist/redacteur u kennen en herkennen als een betrouwbare nieuwsleverancier. Het werkt 
doorgaans in uw voordeel als journalisten u kennen. U bereikt dit door voorafgaand aan het mailen 
van een persbericht even te bellen om te overleggen over mailadres en inhoud. U hebt dan de kans  
om vast iets toe te lichten en dat kan u een voorsprongetje geven.  
 

1 Eventueel bellen (overigens niet té vaak want dat kan de irritatie van de journalist wekken die 
‘zelf wel bepaalt wat hij/zij in de krant zet’) 

2 Persbericht (mailen) 

3 Eventueel ontmoeten 
 
Persbericht 
Tips en een opzet voor een persbericht vindt u op de website. Zet uw telefoonnummer en uw e-
mailadres onderaan het persbericht, onder het kopje ‘Noot voor de redactie – niet voor publicatie’. 
De journalist wil u misschien bellen voor nadere informatie: zorg dan dat u goed bereikbaar bent. 
Geef dus uw 06-nummer! Slechte bereikbaarheid voor de pers is vaak een gemiste kans. 
 
 
Beelden erbij 
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. De nieuwslezer is steeds meer visueel ingesteld, dus de 
media ook. Dus zorg voor foto’s of geef de gelegenheid foto’s te maken (zorg vooraf voor 
toestemming van ouders). Happy faces, shining eyes, vrolijke kindergezichten en actieve beelden 
doen het goed.  
 
 
Social media  

 Twitter over uw activiteiten Maak korte tweets die ouders, leerlingen, collega’s makkelijk 
kunnen Re-tweeten. Kort websitelinks af met het programma www.bit.ly en plak de ingekorte 
link in je Tweet, of installeer Tweetdeck via www.tweetdeck.com als overzichtelijke tool. 
Plaats ook foto’s, presentaties en filmpjes via programma’s als www.flickr.com, 
www.prezi.com en www.youtube.com; gebruik hashtags (#naamvanuwschool of 
#ikbenwelkom) om elkaars tweets te kunnen terugvinden. 

 Facebook Houd een Facebookpagina bij over de activiteiten die op stapel staan en die 
plaatsvinden. Laat leerlingen, collega’s en ouders reacties geven via: vind ik leuk  

 Hyves verliest weliswaar terrein aan Facebook (deze zomer passeerde Facebook Hyves) maar 
is nog steeds razend populair, vooral bij PO-leerlingen en leerlingen uit de onderbouw van het 
VO. Maak hier dus ook gebruik van. 
 
Benut de expertise in uw team! Ook in uw team is iemand te vinden die affiniteit heeft met  
met social media en hiervoor wil zorgen. 
 
 

http://openbaaronderwijs.nu/2012/09/24/persbericht-checklist-en-voorbeeld/
http://www.bit.ly/
http://www.tweetdeck.com/
http://www.flickr.com/
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Handige tools en bronnen 
 Een afspraak met meerdere mensen maak je gemakkelijk en snel met Datumprikker 

[www.datumprikker.nl]  

 Een bron van informatie over onderwijs en ict is Kennisnet [www.kennisnet.nl]  

 Een virtueel kantoor voor je klas, team of raad vind je op MaxClass [www.maxclass.com]  

 Slideshows met foto’s maak je met Photopeach [www.photopeach.com]  

 Online foto’s bewerken doe je met Picnik [www.picnik.com]  

 Dynamische presentaties maak je met Prezi [www.prezi.com]  

 Links verzamelen doe je met Symbaloo [www.symbaloo.com] of met Yurls [www.yurls.net]  

 Geweldige lezingen vind je op TED [www.ted.com] en PopTech [www.poptech.com]  

 Met Timetoast [www.timetoast.com] maak je gemakkelijk online een interactieve tijdlijn.  

 Grote hoeveelheden data (foto’s!) verzend je gemakkelijk met WeTransfer [www.wetransfer.com]  

 Halen en brengen van lesmateriaal doe je met Wikiwijs [www.wikiwijs.nl]  
 
Uit: Ideeënboek – Sociale media in het onderwijs 

 
 
Bekende Nederlander of lokale held 
 
Het is fijn als u een bekende Nederlander kunt inzetten tijdens de campagneweek. Maar wat als u 
die niet hebt? … 
 
Niet iedereen heeft Jan Terlouw, Ali B, Claudia de Breij of Wesley Sneijder op school gehad en kan 
met zo’n BN-er pronken. Alleen al daarom is het een goed idee om te zoeken naar lokale helden. 
Mensen die wat betekenen in de omgeving van de school. Misschien wel de voorzitter van de 
winkeliersvereniging, succesvol met zijn bakkerij en een bekend gezicht voor velen. Het kan ook de 
burgemeester zijn of een plaatselijke sportheld die vroeger op uw school heeft gezeten. Vraag deze 
lokale bekendheid om mee te werken aan een YouTube-filmpje of een korte tekst met foto, waarin 
hij iets vertelt over zijn carrière en besluit met een uitspraak als: ‘… mijn loopbaan startte op OBS 
De Watermolen…’ of ‘… dat heb ik ook geleerd op OBS De Toverbal’. Plaats deze filmpjes of 
interviews op uw website en/of in uw nieuwsbrief. 
Als u een serie met een aantal lokale helden hebt, wordt uw website of nieuwsbrief nog 
aantrekkelijker. Nodig de lokale held(en) ook uit voor uw activiteiten in de campagneweek. 
 
 
Gratis huis-aan-huisbladen: belangrijk en bereikbaar medium 
 
Gratis huis-aan-huisbladen vormen een belangrijk medium voor PO én VO. Want deze gratis bladen 
worden heel goed gelezen en doorgaans positiever gewaardeerd dan dagbladen, tijdschriften, radio 
of televisie. Bovendien nemen de redacties van deze bladen uw kopij in het persbericht in vele 
gevallen graag integraal over, vooral als u er een foto bij levert. 
 

 Huis-aan-huisbladen bereiken een heterogene groep die een goede doorsnee vormt van de 
Nederlandse bevolking. 

 76% van de Nederlandse bevolking leest een gratis huis-aan-huisblad. 

 Bijna ieder huishouden ontvangt gemiddeld 2 huis-aan-huisbladen.  

 De leesintensiteit van een huis-aan-huisblad is hoog en de lezer spelt het blad vanwege het 
plaatselijke nieuws. 

http://youtu.be/bu4i3bdQ1YU
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Nieuws dat gevoelig ligt 
 
Houd in de contacten met de pers steeds in uw achterhoofd wie u tegenover u hebt. Zeker als de 
school in het recente verleden iets minder plezierigs heeft meegemaakt (asbest, brand, sterke 
daling van de leerlingenaantallen, tragisch ongeval). Houd er rekening mee dat de journalist niet 
alleen geïnteresseerd is in de activiteiten van de week voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs, maar ook een oude koe uit de sloot kan halen. Daarbij wordt de zorgvuldigheid soms uit 
het oog verloren.  
Als u advies nodig hebt over gevoelig nieuws, ‘lastige’ perscontacten of over crisiscommunicatie, 
neem dan contact op met VOS/ABB via Martin van den Bogaerdt (mvandenbogaerdt@vosabb.nl of 
06 - 131 90 311). Hij is hierin gespecialiseerd. 
 
 
 

 
 

mailto:mvandenbogaerdt@vosabb.nl
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7. Ondersteuning VOO en VOS/ABB 

 
Persbenadering door VOO en VOS/ABB 
 
 VOS/ABB en VOO zetten uiteraard hun eigen mediakanalen in: 
 contacten met vaste persrelaties 
 persberichten 
 wekelijkse digitale nieuwsbrieven 
 het magazine School! 
 Twitter: @ikbenwelkom,@vosabb en @VOO_NL 
 De campagnewebsite www.openbaaronderwijs.nu 
 De websites www.vosabb.nl en www.voo.nl  
 
Ondersteuning bij u op school 
VOO en VOS/ABB kunnen u op verschillende manieren ondersteuning bieden bij een goede 
invulling van de actieweek. 

 
 Advies op maat over de invulling van de identiteit van uw school en de manier waarop u die 

over het voetlicht kunt brengen. 
 Trainingen en workshops voor directeuren en teams.  

Weten de teamleden wat het openbare karakter inhoudt? Hoe kunnen ze daar een 
aantrekkelijk verhaal over vertellen aan ouders en leerlingen? Wat is de rol van religie en 
levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs? Hoe raken teamleden hun verlegenheid 
kwijt om zichzelf als professional en hun school in het zonnetje te zetten? Hoe raken ze 
daarover met elkaar in gesprek? En hoe houdt u als directeur dat gesprek gaande?  
VOS/ABB en VOO bieden u hiervoor diverse workshops aan. Kijk voor informatie en 
aanmelding op de website, www.openbaaronderwijs.nu  

 Organisatie personeelsdag identiteit: VOS/ABB en VOO ondersteunen u graag bij de 
organisatie van een personeelsdag rondom de identiteit van het openbaar onderwijs. Dankzij 
ons brede netwerk verzorgen wij voor u een personeelsdag op maat, voorafgaand aan of juist 
in de School!Week. 

 Advisering bestuursleden en GMR-leden. VOS/ABB en VOO gaan graag met schoolbesturen 
en GMR-en in gesprek. Bestaat er zoiets als de openbare en algemeen toegankelijke stijl voor 
good governance? Is ieder openbaar bestuur per definitie transparant? Waaruit blijkt dat? 
Wat vindt u belangrijk voor uw organisatie? Hoe positioneert en profileert u uw organisatie?  

 

 

http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://www.vosabb.nl/
http://www.voo.nl/
http://www.openbaaronderwijs.nu/
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Handige websites 

 
Campagnesite 
www.openbaaronderwijs.nu 
 
Organisatie School!Week 
VOO    www.voo.nl 
VOS/ABB   www.vosabb.nl 
 
Burgerschap 
Jonge burgers - SLO  jongeburgers.slo.nl 
Debat in de klas  www.hetdebatbureau.nl 
Wereldburgerschap  www.werelddocent.nl  
    www.ncdo.nl  
HOPE XXL   www.hope-xxl.com 
Uitgeverij Kwintessens www.kwintessens.nl 
 
 
Ontmoeting 
Welkom in mijn Wijk  www.welkominmijnwijk.nl  
Dag van Respect  www.dagvanrespect.nl  
Worldmapping  www.worldmapping.nl  
Kleurrijke scholen  www.kleurrijkescholen.nl 
Interculturele alliantie www.interculturele-alliantie.nl  
 
 
Levensbeschouwing en godsdienst 
Dienstencentrum G/HVO www.gvoenhvo.nl  
Kinderfilosofie   www.kinderfilosofie.nl  
Uitgeverij Kwintessens www.kwintessens.nl 
Methode Kleur  www.kleuropschool.nl 
Methode Heb ’t lef  www.hebtlef.nl  

 
Homoseksualiteit  
Edudivers   www.edudivers.nl 
COC    www.coc.nl 
De Dialoog   www.dedialoog.nu 
Human   www.human.nl 
Interculturele alliantie www.interculturele-alliantie.nl  

http://www.openbaaronderwijs.nu/
http://www.voo.nl/
http://www.vosabb.nl/
http://jongeburgers.slo.nl/
http://www.hetdebatbureau.nl/
http://www.werelddocent.nl/
http://www.ncdo.nl/
http://www.hope-xxl.com/
http://www.kwintessens.nl/
http://www.welkominmijnwijk.nl/
http://www.dagvanrespect.nl/
http://www.worldmapping.nl/
http://www.kleurrijkescholen.nl/
http://www.interculturele-alliantie.nl/
http://www.gvoenhvo.nl/
http://www.kinderfilosofie.nl/
http://www.kwintessens.nl/
http://www.kleuropschool.nl/
http://www.hebtlef.nl/
http://www.edudivers.nl/
http://www.coc.nl/
http://www.dedialoog.nu/
http://www.human.nl/
http://www.interculturele-alliantie.nl/
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Leestips  

 
Kernwaarden openbaar onderwijs 
 
Over Openbaar Onderwijs - ‘De Kernwaarden van het openbaar onderwijs’, VOS/ABB, Woerden 
2008. Download publicatie 
 
Levensbeschouwing, juíst in het openbaar onderwijs. VOS/ABB, Woerden september 2011 
Download brochure 
 
Veugelers, Wiel & Ewoud de Kat: Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs. Garant, 
Antwerpen/Apeldoorn 2005  
 
Wijnen, Lizzy: Levensbeschouwing in het Franse en Nederlandse onderwijs – Over de balans tussen 
neutraliteit en diversiteit in het openbaar onderwijs. Eindscriptie voor de master 
Levensbeschouwelijke vorming, maart 2011. Download onderzoek 
 
 

Identiteitsontwikkeling en profilering 
 
Schuurmans, Marianne: Schoolprofilering, … de bedoeling moet blijken uit wat we doen. Uitgeverij 
Scholen met Succes, 2010 – www.schoolprofiel.com  
 
Moreel, Jo & Jos Roemer: Identiteit maak je samen – Schoolontwikkeling vanuit groeikansen. 
Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2006  
 
Beers, Luc van & Gaby Nedeski: Internal branding 2.0, Wolters Kluwer Business, Deventer 2010 
 
Eck, Marc van, Niels Willems en Ellen Leenhouts: Internal branding in de praktijk – Het merk als 
kompas. Prentice Hall, Amsterdam 2008  
 
Winter, Edwin & Wouter van der Weijden: Authentieke organisaties. Echte merken – Hoe internal 
branding wél werkt. Van Duuren Management, Culemborg 2008 
 
Bakkeren, Femke en Ankie Knijnenburg: ‘Kwaliteit for sale’. In: Kader Primair november 2010, pp 
16-19, AVS Utrecht. Download 
 
 

Social media 
Pijpers, R. (red.): Inspiratieboek sociale media in het onderwijs, Mijn kind online, 2012 Download  
 
Mijland, E. (red.): Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011 
 
Pfauth, Ernst-Jan: Sex, blogs & rock-'n-roll, een persoonlijk verhaal over wat bloggen van je vraagt 
en wat het je brengt, Thomas Rap, Amsterdam 2010  

http://openbaaronderwijs.nu/2011/09/28/brochure-kernwaarden-openbaar-onderwijs/
http://openbaaronderwijs.nu/2011/10/04/brochure-levensbeschouwing-juist-in-het-openbaar-onderwijs/
http://openbaaronderwijs.nu/2011/09/28/onderzoek-levensbeschouwing-in-het-franse-en-nederlandse-openbaar-onderwjis-wijnen-2011/
http://www.schoolprofiel.com/
http://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/add/Kader%20Primair%203%20%282010-2011%29.pdf
http://www.mijnkindonline.nl/uploads/boek%20%27Sociale%20media%20op%20de%20basisschool%27%20van%20Mijn%20Kind%20Online.pdf
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