
FOR WE

EMPOWER

TALENT

WE

EMPOWER

SOCIETY

Bursar Society 

CRASH COURSE 

MARCEL HOES
TERUG NAAR DE BASIS IN 4 WORKSHOPS

ONDERWIJS MARKETING

Geeft uw
manier van

communicatie
het gewenste

effect?

Doelgroep
Bestuurders in het onderwijs

Schoolleiders

Stafmedewerkers van

onderwijsorganisaties

Extra 
podcast met brandende
vragen van cursisten, de

implementatie en de
middelen



Al 30 jaar werkzaam in diverse management- en

directiefuncties in de media- en

educatie-sector, zowel nationaal als internationaal.

Nyenrode Business Universiteit, de Nederlandse

Publieke Omroep, The World Association of Newspapers

and News Publishers, Reed Elsevier en

Telegraaf Mediagroep.

Als Lecturer Marketing geeft Marcel les aan 

Nyenrode Business Universiteit en is hij verbonden aan de

Dyade Academy, waar hij succesvolle trainingen verzorgt

en ontwikkelt voor schoolbesturen, scholen en onderwijs

organisaties.

Daarnaast heeft Marcel het bedrijf ‘de Kitchen”.

Gespecialiseerd in het bedenken en

uitvoeren van marketing- en communicatiestrategieën voor

bedrijven en organisaties.

M A R C E L  H O E S

Waarom bestaat uw school? Klopt de boodschap die u
communiceert? Komt die boodschap aan bij de
stakeholders? Wat communiceert u eigenlijk? Wordt de
strategie gedragen door uw medewerkers? De cursus
biedt een gerichte herziening van uw marketing strategie. 

1 DE KERN

2 DE MIS- EN PLACE

3 MISSIE EN VISIE

4 HET MERK

Tijdens de tweede cursusdag ligt de focus op de
voorbereiding van uw strategie. We hebben het deze
middag over de SWOT-analyse en het belang van het
wegnemen van aannames en veronderstellingen. Hoe
organiseer je dit proces? De veel voorkomende marketing
bias zal worden besproken en duidelijkheid bieden.  

Er wordt ingegaan op het verschil tussen een dynamische
versus een statische organisatie. De relevantie van de
huidige missie en visie en de bijbehorende korte en lange
termijn doelen staan centraal.  Het verschil en de werking
van kernwaarden en merkwaarden. Hierbij wordt het
belang van het creëren van draagkracht besproken. 

Het resultaat. Op de laaste dag wordt de betekenis van
uw naam besproken. Waar staat het voor? Wordt het
geinterpreteerd zoals het bedoeld is? Het merk vertelt
een verhaal en vertegenwoordigd de organisatie. Dit is
een belangrijk punt om bij stil te staan. 

ONDERWIJS MARKETING

CRASH COURSE 

"In een steeds

veranderende wereld is

het essentieel voor elke

organisatie, ongeacht

grootte of schaal, om te

blijven innoveren en

relevant te blijven."

"Het gaat erom samen

met anderen vooruitgang

te boeken om geweldige

resultaten te behalen in

het onderwijs."



Vanuit een objectief geschetst
overzicht van uw organisatie,

kan er een doelgerichte
marketing- en

communicatiestrategie
gecreëerd worden. 

Rekeninghoudend met interne
en externe doelstellingen,

ontwikkeling omtrent groei en
kwaliteit en de toekomst van
uw organisatie wordt deze

strategie geformuleerd.

Groei Inzicht Vooruitgang
De cursus biedt de mogelijkheid

van het schetsen van een
duidelijk profiel van uw school

of organisatie. 

Een heldere en krachtige
boodschap creërt

herkenbaarhied voor
buitenstaanders. Iets wat helpt
bij het aantrekken van ouders,

leerlingen en het juiste
personeel. Dit resulteert in

draagkracht en binding binnen
uw organisatie.

Het maken van een keuze voor
een school of organisatie hangt
af van meerdere factoren. Niet

alleen nabijheid en locatie
spelen een rol, maar vooral

hoe uw organisatie zich
onderscheidt. 

De cursus besteedt aandacht
aan het verduidelijken van alle

sterke punten binnen uw
organisatie.

"De persoonlijke begeleiding en
openheid voor het stellen van
vragen werkt stimulerend." 

"De praktische toepasbaarheid
van de theorie is prettig." 

"Het belang van
onderwijsmarketing wordt

onderschat."



30 oktober 
20 november
11 december
15 januari

V R I J D A G E N
1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0

Wij investeren graag in het

versterken van de onderwijssector

middels het bieden van bijscholing

aan onderwijsprofessionals. 

U kunt vrijblijvend een optie nemen

voor uzelf en uw collega's. De optie

is uiteraard kosteloos te annuleren. 

NEEM CONTACT OP MET ONS

I N T E R E S S E ?  

5 0 0 , -  e x c l .  b t w

I n c l u s i e f  l u n c h
Meer informatie? Klik hier.

Direct aanmelden? Klik hier.

http://www.bursar.nl/
https://www.bursar.nl/contact/

