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8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

Media
Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te 
benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. 
Bij slecht nieuws weet de pers de school immers vaak toch wel te vinden. Informeren 
kan via een persbericht naar de lokale of regionale media (zie kader) of door een 
journalist van een plaatselijke krant uit te nodigen voor een gesprek. Transparantie 
staat voorop: een journalist kan alle informatie ontvangen, zoals het inspectierapport, 
het verbeterplan, de brief naar de ouders. Nodig voor de informatiebijeenkomst voor 
ouders geen journalisten uit. Voor sommige ouders is dat een moment om – soms 
ongenuanceerd  alle frustratie die is opgebouwd te ventileren. 

Een paar tips voor het omgaan met de media:

1. Benoem een woordvoerder
Spreek duidelijk af wie de woordvoerder is en laat alle mediacontacten via hem lopen. 
De woordvoerder zorgt ervoor dat er een bepaalde mate van regie is in de bericht
geving. Ook volgt hij de lokale en regionale media (en in sommige gevallen de 
landelijke) en stuurt zo nodig naar aanleiding van berichtgeving bij. 

2. Wees goed voorbereid
Een goede voorbereiding is het halve werk. Precies weten waar het over gaat en op de 
hoogte zijn van het laatste nieuws is daarom cruciaal. Verzamel wat er in de media is 
verschenen over de school. Ken de achtergronden. Bedenk van tevoren wat mogelijke 
vragen kunnen zijn en zorg voor passende antwoorden. Wees ook voorbereid op heel 
andere vragen, die niets met het onderwerp te maken hebben. 

3. Wees oprecht
Het kan iemand veel energie kosten om zich anders voor te doen dan hij in werkelijk
heid is. Energie die beter in de inhoud van de boodschap gestoken kan worden. 
Gebruik in een gesprek met een journalist daarom niet ineens andere woorden dan 
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gebruikelijk. En draag voor een foto niet ineens een (mantel)pak als u altijd in 
spijker broek loopt (of andersom). Zorg wel voor een verzorgd uiterlijk, met bijvoor
beeld een mooi overhemd / mooie blouse of een jasje. 

4. Zorg voor een passende boodschap
Het is belangrijk om van tevoren na te denken over wie, wat zegt en hoe. Formuleer 
bijvoorbeeld een kernboodschap. Maar wees op het moment dat de journalist voor uw 
neus staat ook spontaan; het maakt een geforceerde en onbetrouwbare indruk als er 
een lesje wordt opgezegd dat duidelijk uit het hoofd is geleerd. 

5. Gebruik begrijpelijke taal
Wie begrepen wil worden moet kiezen voor begrijpelijke taal. Spreken in enkel
voudige zinnen is geen probleem. Zinnen met één bijzin zijn voor 10 procent van de 
mensen lastig. Zinnen met twee bijzinnen zijn voor 20 procent van de mensen lastig, 
en bij zinnen met drie bijzinnen of meer haakt 90 procent van de mensen af. Wees 
dus duidelijk, maar overdrijf niet door staccato te gaan praten.

6. Spreek altijd de waarheid
Misschien heel voor de hand liggend: wees eerlijk. Niemand verplicht de school om 
volledige openheid van zaken te geven als die daar niet aan toe is. Het kan soms 
verleidelijk zijn om de waarheid iets naar eigen hand te zetten, maar wees hier uiterst 
voorzichtig mee. Soms kan het verstandig zijn om bepaalde zaken onbenoemd te 
laten. Sleutel niet aan de waarheid. Op het moment dat het uitkomt, komt het 
dubbel zo hard terug.

Sociale media
Misschien was het tot voor kort nog mogelijk om de communicatie via sociale media 
te beheersen, maar nu is er alleen nog sprake van de communicatie beheren. De 
dynamiek van sociale media heeft zijn eigen ritme en tempo. Alle doelgroepen 
kunnen een tweet sturen, die weer geretweet kan worden, waardoor de berichtgeving 
een kant kan opgaan die van tevoren niet werd voorzien. Dat geldt ook voor de 
facebookpagina’s. 

Bij een negatieve beoordeling kan sociale media effectief worden ingezet. Zo kan er 
gewerkt worden aan het imago, door de progressie in het verbetertraject te twitteren 
en te verbinden met het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Sociale media kunnen 
ingezet worden om de dialoog te zoeken. Door aanwezig te zijn op Twitter of 
Facebook komt de school dichter bij de eigen doelgroepen, voor wie sociale media 
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tegenwoordig dagelijkse kost is. Via sociale media kan de school mensen snel en 
eenvoudig laten meepraten en meedenken over nieuwe ideeën. 

Een paar vuistregels voor positief en krachtig gebruik van sociale media:

1. Wees professioneel
Begin alleen met communiceren via sociale media als u het zelf leuk vindt en er het 
nut van inziet. In ieder bericht moet er werkelijk wat te vertellen zijn. Een afspraak bij 
de tandarts interesseert niemand. Een afspraak met de Inspectie kan wel weer 
interessant zijn, mits het bericht kernachtig weergeeft wat is besproken,

2. Wees verantwoordelijk
Geef geen vertrouwelijke informatie door via sociale media en vermeld altijd de bron 
als er een citaat gebruikt wordt. Bij twijfel of een bericht wel of niet geplaatst kan 
worden: doe het dan niet. 

3. Wees transparant
Voor de buitenwereld is de schoolleider of docent 24/7 ‘in functie’. Voor de persoon 
zelf voelt dat niet zo, die weet werk en privé van elkaar te scheiden. De buitenwereld 
beschouwt elk bericht van de schoolleider of de docent als een bericht namens de 
school. Het twitteren als privépersoon bestaat dus eigenlijk niet. 

4. Wees loyaal
Als er sprake is van een waarschuwing of negatieve beoordeling van de Inspectie kan 
de verleiding groot zijn om via sociale media kritiek te uiten op het oordeel. Kritisch 
zijn mag, maar ga niet in de aanval tegen collega’s, werkgever of andere scholen. Dat 
brengt de reputatie van de school ernstige schade toe. Bespreek dit ook met het 
personeel, en vraag hen als de emoties hoog oplopen om de sociale media een poosje 
te vermijden. 

5. Wees communicatief
Bij sociale media gaat het – net als in het echte leven – niet alleen om berichten de 
wereld insturen. Alles staat of valt met luisteren. Leg bijvoorbeeld de link met 
relevante personen in het eigen werkveld. Signaleert u complimenten, speel ze dan 
door. Hoe verleidelijk ook, reageer niet impulsief en vermijd oeverloze discussies. 
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Is een negatieve berichtenstroom via de sociale media te voorkomen? Niet altijd. Zoals 
gezegd kan de berichtgeving een kant opgaan die niet was voorzien. Wat de school 
wel kan doen is een positieve impuls geven door een optimistische toon aan te slaan 
in de sociale media. 
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Een persbericht schrijven

1. Houd het kort

Maak het persbericht niet langer dan 1 A4. Dit is een handige stelregel, die 
helpt om de tekst beknopt en informatief te houden. Een goed persbericht is niet 
te lang en geeft in de eerste alinea, de lead, de belangrijkste informatie. 
Schrijven is schrappen: bedenk niet wat de school zelf kwijt wil, maar wat de 
lezer of journalist wil weten. 

2. Gebruik een vaste structuur

Gebruikelijk is om een persbericht te beginnen met een pakkende kop die 
nieuwsgierig maakt. Wees niet té cryptisch of te gevat, want dat wordt niet 
altijd gewaardeerd. Na de kop volgt de lead, waarin de belangrijkste 
informatie staat. Hier staat het antwoord op de vragen: wie, wat, waar, 
wanneer. 

De lead wordt gevolgd door de bodytekst. Hierin komt meer gedetailleerde 
informatie, zoals het antwoord op de vragen waarom en hoe. Vermeld hier 
bijvoorbeeld ook iets over de oplossingsrichting. De laatste alinea geeft meer 
achtergrondinformatie. De informatie in deze alinea voegt wel iets toe, maar is 
minder belangrijk ten opzichte van de vorige alinea’s.

Ten slotte staat in een ‘noot voor de redactie (niet voor publicatie)’ wat de 
naam en contactgegevens zijn van de woordvoerder. Zorg dat de woord-
voerder bereikbaar is!

3. Bel na

Als het persbericht is verzonden, neem dan de moeite om de redacties even na 
te bellen. Dat kan met de simpele vraag of het persbericht is aangekomen en of 
de redacteur van plan is er iets mee te doen. Niet alleen komt op die manier 
het onderwerp van het persbericht nog eens onder de aandacht, het is ook een 
middel om te controleren of het persbericht wel is aangekomen bij de juiste 
redactie. Noteer meteen de naam van een contactpersoon en een rechtstreeks 
e-mailadres, handig voor toekomstige perscontacten!


