
Het traject Krachtig van  
binnen, sterk naar buiten!

Inhoud van het traject: drie strategieën

Aan de hand van drie beproefde strategieën ontwikkelt de school zich naar een voor ouders 

en leerlingen aantrekkelijke school. Gedurende het traject leren deelnemers drie strategieën 

planmatig en structureel toe te passen in het eigen handelen.  Onze werkwijze kenmerkt zich 

door een herkenbare en praktische aanpak, direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk.

De rode draad: drie strategieën:

‘Schoolprofilering’ gaat over het bewust en structureel inzetten van sterktes, kwaliteiten, 

unique selling points en het onderscheidend vermogen van de school, in één herkenbaar, 

samenhangend beeld. ‘Ambassadeurschap’: deelnemers leren wat nodig is voor een 

intrinsieke houding van ambassadeurschap bij henzelf en ouders en hoe zij anderen kunnen 

stimuleren deze rol op zich te nemen. Ook komt aan bod hoe de school meer gastvrij kan 

worden ingericht en wat deelnemers kunnen doen om een gastvrije houding aan te nemen. 

‘Communicatie’ draait om effectief inzetten van diverse communicatiemiddelen, passend bij 

de uitstraling van de school. 

Een goed imago zorgt voor 

voldoende nieuwe leerlingen.  

Maar kunt u invloed uitoefenen 

op het imago? En zo ja: hoe dan? 

In het traject Krachtig van binnen, 

sterk naar buiten! leren deelnemers 

drie effectieve strategieën om 

het imago positief te beïnvloeden 

structureel in te zetten in de eigen 

onderwijspraktijk. 



Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het traject  Krachtig van binnen, sterk naar buiten? Neem dan contact  

met ons op. Bel tijdens kantooruren naar nummer: (040) 23 42 750, mail naar: info@prfactor.nl of breng een bezoek aan onze website:  

www.prfactor.nl.

Krachtig van binnen, sterk naar buiten! kan op verschillende manieren uiting krijgen binnen uw school of schoolbestuur. Tevens kunnen naar 

behoefte diverse doelgroepen worden betrokken: team, ouders, samenwerkingspartners, etc. Voorbeelden van eerdere trajecten:

•	 Tweedaagse	

•	 Traject	van	drie	dagdelen	

•	 Begeleiding	van	de	PR-werkgroep

•	 Begeleiding	van	de	directie

•	 Drie	studiebijeenkomsten	in	combinatie	met	begeleiding	van	drie	projectgroepen	en	begeleiding	van	de	directie

•	 Directieleergang	op	bestuursniveau	

Kenmerken Traject Krachtig van binnen, sterk naar buiten

Aan de inhoud van dit leaflet kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PR-factor.

Kern van het pakket •	 Krachtig	van	binnen,	sterk	naar	buiten!	Imago	beïnvloeding	d.m.v.	drie	strategieën

Doel •	 Een	aantrekkelijke	school	met	een	sterk	imago

Geschikt voor •	 Teams	en	eventueel	ouders	en	samenwerkingspartners,	zoals	kinderdagverblijf	en	peuterspeelzaal

Materialen en inhoud •	 	Studie-	en/of	begeleidingsbijeenkomsten,	afhankelijk	van	uw	wensen

•	 Profileringsformat	met	plan	van	aanpak

•	 Onbeperkte	emailcoaching	gedurende	het	gehele	traject

Investering •	 	Afhankelijk	van	uw	wensen

Over PR-factor

Wij helpen basisscholen te groeien in 

leerlingenaantal, door een sterke profilering en 

effectieve	PR.	Onze	werkwijze	kenmerkt	zich	

door een herkenbare en praktische aanpak, direct 

toepasbaar in de onderwijspraktijk. Krachtig van 

binnen is sterk naar buiten! 
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