
Hoe maak je 
      van een school 
  een merk!

Bespreken, 
luisteren, analyseren

Denkproces

De opdracht van Aloysius De Roosten aan 

Goed Werk was om na te denken over de 

vraag: ‘Hoe moeten we ons positioneren?’. 

Het beantwoorden van die vraag begint met 

een analyse van de kernwaarden van de 

school. Daartoe is er met de directie diverse 

malen gebrainstormd en hebben wij de infor-

matie hieruit vertaald naar uitgangspunten 

voor communicatie met een haalbare plan-

ning. Erg belangrijk omdat een school een 

totaal andere dynamiek kent dan een com-

mercieel gedreven organisatie. Goed Werk 

neemt om deze reden steeds het voortouw 

en ontlast daarmee de schoolorganisatie 

zoveel als mogelijk.
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Ontwikkeling
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Positionerings- en 
communicatieplan
In onze visie gaat het ook bij scholen altijd 

om de merkbeleving. De identiteit van de 

school, onderwijscultuur en de kernwaarden, 

kortom het DNA dat vertaald wordt naar een 

merk. Voor Aloysius De Roosten was het van 

belang om de huidige merkbeleving te onder-

strepen, maar richting de toekomst ook de 

onderwijsverbetering uit te stralen. Hoe dit te 

communiceren naar (potentiële) leerlingen en 

ouders, stakeholders en bijvoorbeeld basis-

scholen is beschreven in een strategisch plan 

met daarin de communicatieve marsroute 

tot en met de verhuizing in 2016. In januari 

2015 is tijdens de open dag al een tipje van 

sluier opgelicht. Een dynamische presentatie 

gaf bezoekers een indruk van ‘Aloysius De 

Roosten nieuwe stijl’.

Vooruitlopend op het 

communicatietraject, hebben 

we de bezoekers van de open-

dag middels een dynamische 

AV-presentatie geïnformeerd 

op drie schermen.

Creatief concept
3
Doordachte 
strategie
De kern van de strategie van ‘het goede 

behouden en het verbeterde onderstrepen’ 

is het uitgangspunt van het positionerings-

concept dat wij voor Aloysius De Roosten 

hebben ontwikkeld. Daarbij was belangrijk 

dat het nieuwe onderwijsconcept niet gezien 

mocht worden als een verandering, maar als 

een verrijking. Een vorm van onderwijs die 

niet zozeer anders is, maar vooral beter aan-

sluit bij de beleving van leerlingen. Door nu al 

een nieuwe positionering (op de oude locatie) 

te ontwikkelen, geeft de school dus het juiste 

signaal af. Op basis van deze onderbouwing 

heeft de directie dit strategische advies 

opgevolgd en is ontwikkeling van de positio-

nering gestart.

Aloysius De Roosten is een heel fijne 
school. Je wordt er goed begeleid en je voelt je er 
echt thuis. Dat is nu zo en dat zal straks in het 
nieuwe schoolgebouw zeker ook zo zijn. 
Aloysius De Roosten is een school waar je echt 
niet de hele dag in de boeken zit. Natuurlijk krijg 
je les in klassen, maar we hebben het leren op 
school veel aantrekkelijker gemaakt met het 
vernieuwde en inspirerende onderwijs. 
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inspiratie
Alles over het uitdagende onderwijs van Aloysius De Roosten
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Een prachtig
nieuw
schoolgebouw
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Na de zomervakantie van 2016 is 
het zover: Aloysius De Roosten 
opent de deuren van een nieuw, 
hartstikke mooi schoolgebouw 
aan de Saenredamstraat. 
We verruilen het oude gebouw 
aan de Jan Luikenstraat, nabij het 
centrum voor de inspirerende 
locatie aan de ring, niet ver daar 
vandaan. Wij kijken met zijn allen, 
leerlingen, docenten en ouders 
ontzettend uit naar die toekomst, 
die steeds dichterbij komt. Een 
erg fi jn vooruitzicht waar iedereen 
enthousiast over is. Niet alleen 
vanwege het fraaie gebouw met 
alle eigentijdse voorzieningen. 
Maar vooral ook, omdat we daar 
nog aantrekkelijker en beter 
onderwijs gaan geven. Onderwijs 
dat het Aloysius De Roosten-
gevoel nog meer kleur geeft, zoals 
iedereen aan deze krant en ons 
logo al kan zien. Kleurrijk, hart-
verwarmend en helemaal van deze 
tijd. Precies Aloysius De Roosten! 
In deze krant lees je waarom wij 
haast niet kunnen wachten tot het 
zover is. Maak kennis met Aloysius 
De Roosten, onze leerlingen en 
ons vernieuwde, inspirerende en 
uitdagende onderwijs. En natuurlijk 
laten we vol trots het nieuwe 
gebouw zien, waar je dit straks 
allemaal kunt beleven. 

Hartstikke actief 
en bruisend

Inspirerend,
uitdagend
en vertrouwd

School voor 
mavo determinatie
onderbouw vmbo-k/g/t
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Visuele identiteit
4
Een beeldtaal die 
herkenning geeft
Een belangrijke drager van de positionering 

is de visuele identiteit. Meer dan een logo 

en huisstijl, gaat het daarbij om de beeld-

taal: het samenspel van logo, huisstijl en 

vormelementen dat resulteert in een onder-

scheidende, eigen en krachtige uitstraling. 

Kleurrijk, maar ook vertrouwd. Modern, maar 

toch met een link naar de bestaande gewaar-

deerde cultuur. In die beeldtaal geven speel-

se patronen een heel dynamische uitstraling 

waarin - uiteraard - leerlingen de hoofdrol 

spelen. Gedurende het ontwikkelingsproces 

is de beeldtaal diverse keren getoetst aan de 

directie, medewerkers en leerlingen. Niet al-

leen leidde dit tot het nodige enthousiasme, 

ook is van meet af aan draagvlak voor de 

nieuwe positionering verkregen. 

school voor mavo, 
determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Draagvlak
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Alle neuzen 
één kant op
De nieuwe positionering kan ook gezien 

worden als de kroon op het veranderings-

proces dat de school doormaakt. De interne 

organisatie is weliswaar nauw betrokken bij 

de onderwijsvernieuwing, maar de ontwikke-

ling van de positionering is in wezen de 

eerste concretisering van dit - tot nu toe

relatief abstracte - veranderingsproces. 

Daarom is het van groot belang dat 

medewerkers en betrokkenen worden meege-

nomen in dit traject. Om draagvlak voor het 

veranderingstraject en de positionering te 

versterken, heeft Goed Werk een inspiratie-

sessie in de vorm van een presentatie 

georganiseerd. In de inspirerende omgeving 

van het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft 

Ton Geers van Goed Werk Onderwijs-

communicatie de achtergronden van het 

communicatietraject en de positionering aan 

het voltallige team van medewerkers

gepresenteerd. Enthousiaste reacties en 

gedragenheid voor wat de toekomst gaat 

brengen, waren het resultaat. 

Krant

Presentatie in het Van Abbemuseum, het ‘inspiratiehuis’, 

van de plannen aan docenten en medewerkers door 

Ton Geers van Goed Werk Onderwijscommunicatie.

Website

Het nieuwe logo

Onlangs heeft Goed Werk Onder-
wijscommunicatie een uitdagend en 
inspirerend communicatietraject voor 
Aloysius De Roosten doorlopen. Deze 
school voor mavo-vmbo in Eindhoven 
verhuist in 2016 naar een nieuwe, 
moderne locatie waar een verrijkt 
onderwijsconcept nog beter moge-
lijk is. Het nieuwe onderwijsconcept 
speelt in op de veranderende wereld 
waar zogenaamde 21th century skills 
steeds belangrijker worden en waar 
het draait om ontdekken, onderzoe-
ken, oplossen, samenwerken, 
creativiteit en andere belangrijke 
vaardigheden die leerlingen een 
voorsprong geven.

De aanstaande verhuizing betekent 
echter niet dat de school wezenlijk 
verandert. Aloysius De Roosten staat 
bekend als een kleinschalige school 
waar leerlingen die behoefte hebben 
aan extra begeleiding zich thuis voe-
len. Vertrouwd, veilig en overzichte-
lijk. Die gewaardeerde cultuur zal ook 
op de nieuwe locatie tekenend zijn 
voor het Aloysius De Roosten-gevoel. 
Om dat te onderstrepen is nu al, in 
april 2015, het nieuwe logo onthuld, 
dat staat voor het merk Aloysius De 
Roosten: een hartelijke school die zo 
kleurrijk is als de leerlingen zelf. Het 
samenspel van alle ontwikkelingen 
vraagt om communicatieve regie en 
ondersteuning zodat ook in de nieuw-
bouw de leerlingen en ouders de weg 
naar Aloysius De Roosten weten te 
vinden. Deze bondige brochure geeft 
inzicht in de achtergronden van deze 
communicatie-uitdaging die heeft 
geresulteerd in de krachtige merk-
beleving van Aloysius De Roosten.  



Communicatietraject
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De pers in 
en contentmarketing 

De introductie van de nieuwe beeldtaal (de 

presentatie van het nieuwe logo) is communi-

catief en strategisch een belangrijk moment. 

Dan is het voor ‘de buitenwereld’ zichtbaar 

dat er iets verandert. Om die veranderingen 

in een juist kader te duiden, is een strak 

geregisseerde communicatieplanning 

essentieel. Zo niet, kan bijvoorbeeld de pers 

hieraan een eigen, ongewenste interpretatie 

geven. Daarom is in een vroeg stadium de 

pers actief benaderd om de juiste bood-

schap in de media door te laten klinken. Alle 

relevante media, waaronder de regionale 

en lokale pers en bijvoorbeeld de vakbladen 

Didactief en Van 12 tot 18 zijn benaderd. 

Tevens zijn het Eindhovens Dagblad en de 

lokale omroep Studio040 uitgenodigd om de 

onthullingsactie te verslaan. Op donderdag 2 

april hebben alle leerlingen en medewerkers 

gezamenlijk het nieuwe logo onthuld. Vooraf-

gaand aan deze actie is eerst aan alle 

leerlingen een presentatie gehouden. Een 

‘corporate story’ door een leerling en een 

docent van Aloysius De Roosten vertelde 

het verhaal van de school en de kleurrijke 

toekomst die aanstaande is. Vervolgens 

hebben de leerlingen en medewerkers in het 

nabijgelegen park honderden gekleurde vellen 

papier de lucht in gehouden, waarmee (op 

zijn ‘Noord-Koreaans’) het nieuwe logo zicht-

baar werd. Deze actie is in woord en (bewegend) 

beeld door diverse media en omroepen ver-

slagen. Eerder op de dag is een persgesprek 

gevoerd met de onderwijsredactie van het 

Eindhovens Dagblad. Dit gestuurde gesprek 

leverde exact het (uitvoerige) artikel op 

dat was gewenst. De boodschap zoals van 

te voren geformuleerd, is daarmee helder 

en duidelijk door de pers gecommuniceerd. 

Rondom de actie is door Goed Werk een 

contentstrategie uitgezet waarbij via diverse 

kanalen de onthulling van het logo en het 

daarbij behorende verhaal is gepubliceerd. 

Denk hierbij aan facebook, persberichten en 

publicaties op de - eveneens - geheel ver-

nieuwde website.  

Productontwikkeling
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Onderwijsconcept
wordt een product
Het door Aloysius De Roosten verrijkte 

onderwijsconcept gaat uit van competenties 

van morgen. Naast leerstof worden vaardig-

heden als creatief denken en doen, samen-

werken, onderzoeken, presenteren en com-

municeren ontwikkeld binnen een omgeving 

die dat optimaal faciliteert. Dit onderwijs-

concept is het onderwerp van een seminar 

dat in september 2015 plaatsvindt. Onder-

wijsdeskundigen gaan in op het innovatieve 

concept en de meerwaarde die dit heeft voor 

leerlingen en docenten. Goed Werk benadert 

het concept als een product en vertaalt dit 

naar een visiedocument dat toegankelijk is 

voor een bredere doelgroep. Op deze wijze 

versterkt het verrijkte onderwijsproduct de 

identiteit van de school nog meer. 

INSPIREREND, 
          UITDAGEND EN 
    VERTROUWD

Kleinschalig en 
betrokken 
Net als op de huidige locatie blijft Aloysius 
De Roosten die kleinschalige, betrokken 
en veilige school, zoals iedereen ons 
kent. Dat is onze kracht. Een prettige 
leer- en leefomgeving waar iedereen 
elkaar kent. Dat heel bijzondere Aloysius 
De Roosten-gevoel verhuist gewoon 
mee! Dus ook in de nieuwbouw weet je 
als leerling altijd waar je terecht kunt, 
omdat je er nooit alleen voor staat. Ook 
ouders voelen zich bij ons thuis vanwege 
die grote betrokkenheid. De deur, ook 
die spiksplinternieuwe voordeur van 
het nieuwe gebouw, staat altijd en voor 
iedereen open. Vanwege onze klein-
schaligheid kunnen we onze leerlingen 
heel persoonlijk begeleiden. Het 
docententeam, met de mentor voorop, 
helpt elke leerling op weg naar het 
diploma. Binnen Aloysius De Roosten is 
er die aandacht voor alle leerlingen. 

Onze kracht: persoonlijke 
begeleiding 
In de eerste jaren zijn er lesuren 
begeleiding. De mentorlessen, lessen 
studievaardigheid en leefstijl zorgen 
ervoor dat iedereen zo prettig mogelijk 
elke schooldag beleeft. Tijdens het 
mentoruur praten de leerlingen en 
mentor over bijvoorbeeld de sfeer in de 
klas of de schoolprestaties. Ook komen 
actuele maatschappelijke onderwerpen 
aan bod waar leerlingen mee te maken 
krijgen. Denk aan ‘Omgaan Met Elkaar’, 
‘Mediawijsheid’, ‘Schone School’ en ‘Goed 
Buurmanschap’ (de school als goede 
buur). Het mentoruur wordt daarnaast 
gebruikt om buitenschoolse activiteiten 
voor te bereiden, zoals excursies, de 
sportdag en de kerstviering.

Extra ondersteuning of 
juist extra uitdagingen  
Voor elke leerling die het nodig heeft, 
biedt Aloysius De Roosten extra hulp bij 
huiswerk en de vakken moderne vreemde 
talen, Nederlands, wiskunde/rekenen. 
Verdeeld over vier periodes in het jaar 
krijgen leerlingen voor twee vakken deze 
extra begeleiding in twee lesuren achter 
elkaar. Kun je juist extra uitdagingen 
aan, dan draai je als leerling mee in 
projecten. Opdrachten met steeds weer 
een ander thema. Je gaat aan de slag 
met ICT, communicatie, creativiteit en 
werkt samen, leert presenteren en gaat 
op onderzoek uit. Onderwerpen van het 
afgelopen jaar  waren bijvoorbeeld de 
Marathon en Voorlichting op basis-
scholen: een project waarbij leerlingen 
Aloysius De Roosten hebben 
gepresenteerd aan leerlingen van 
groep 7/8. 
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INSPIREREND, 
          UITDAGEND EN 
    VERTROUWD Dicht bij leerlingen en ouders! 

Op Aloysius De Roosten zitten ongeveer 350 leerlingen die 
mavo/vmbo-t onderwijs (onderbouw determinatie vmbo-k/g/t) 
volgen. Deze zijn verdeeld over een onderbouwteam en een 
bovenbouwteam. Het team bestaat uit een teamleider, een 
leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. 
Zo staan we nog dichter bij onze leerlingen en hun ouders.

Samen zetten we ook 
de stap na Aloysius De 
Roosten 
Na je diploma houdt je schoolcarrière 
nog niet op. Je maakt dan een keuze  
voor vervolgonderwijs. Ook daarin krijg 
je alle begeleiding die je nodig hebt. 
Het gaat immers om jouw toekomst en 
Aloysius De Roosten helpt je om je weg 
daarin te vinden. Als team zorgen we 
ervoor dat je een keuze maakt die het 
beste bij jou past. Daarvoor is er 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.
Tijdens algemene lessen Loopbaan 
Oriëntatie helpen we leerlingen te 
ontdekken waar hun talent ligt en 
wat ze kunnen. We bezoeken scholen, 
bedrijven en beurzen, er zijn stages, een 
scholenberoepenmarkt en we testen 
beroepsinteresses. Ook tijdens persoon-
lijke en groepsgesprekken helpen we je 
als leerling op weg. En natuurlijk 
betrekken we ouders hierin. Daarvoor 
zijn er informatieavonden voor ouders 
en leerlingen,  gericht op keuze van 
sectoren en vakkenpakketten. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten 
liggen en helpen ze bij deze zoektocht. 
Daarbij staan de zogenaamde vaar-
digheden van de 21e eeuw centraal: 
Samenwerken, het gebruiken van 
creativiteit, communiceren, presenteren, 
probleemoplossend denken, kritisch 
omgaan met informatie, een onder-
zoekende houding, het inzetten van 
ICT-vaardigheden en het kunnen om-
gaan met sociale en culturele diversiteit.

Inspirerend, uitdagend 
en nog leuker leren!
Straks hebben we een prachtig, eigen 
schoolgebouw. Lekker ruim, veel licht en 
van alle gemakken voorzien. Een nieuw 
gebouw dat echt inspireert! Wat die 
nieuwbouw nog spannender maakt, is 
dat we er nog beter en aantrekkelijker 
onderwijs bieden. Een nieuwe manier 
van lesgeven die leerlingen nog beter 
op de toekomst voorbereidt. Uitdagin-
gen, creativiteit en samenwerken staan 
daarin centraal in een omgeving waar je 
niet alleen les krijgt in klassenverband. 
Je kunt ook lekker zelfstandig werken 
of in groepen. Het nieuwe gebouw is 
hier speciaal voor ontworpen, met 
alle moderne media en middelen die 
daarbij horen. 
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Werving
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Het onderwijsconcept
De versterkte merkbeleving en positionering

 van Aloysius De Roosten zijn krachtige 

instrumenten voor de werving van leerlingen. 

Vanzelfsprekend speelt ook het verrijkte 

onderwijsconcept hierin een belangrijke rol. 

Leerlingen en hun ouders reageren enthou-

siast op de ingeslagen weg en ook potentiële 

leerlingen die de open dag hebben bezocht 

ervaren dit als aantrekkelijk. De aankomende 

campagne voor leerlingenwerving gaat dan 

ook uit van de kracht van het merk Aloysius 

De Roosten en het verrijkte onderwijsconcept.

Deze brochure geeft een indruk van de stap-

pen die Goed Werk en Aloysius De Roosten 

hebben gezet naar een sterke merkbeleving 

van de school. 

Op www.communicatievooronderwijs.nl staat 

een uitvoerige beschrijving van het proces en 

de aantoonbare meerwaarde van de school 

als krachtig merk. 

www.communicatievooronderwijs.nl

Graag lichten wij onze visie echter ook 

persoonlijk aan u toe. Een afspraak voor zo’n 

verhelderende presentatie maakt u met 

Ton Geers via 040 296 19 09

Of bel voor een 
goed gesprek

goedwerk.com

In 8 stappen
naar een 
krachtige
positionering

goedwerk.com

Communicatietraject 
positionering middelbare school

Het journaal van de regionale omroep was aanwezig
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inspiratie
Alles over het uitdagende onderwijs van Aloysius De Roosten
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