HET SCHOONHOVENS COLLEGE IN SCHOONHOVEN

Een cameraploeg en
een live-verbinding
‘De school laten zien, informatie geven én de leerlingen iets laten ervaren. Dat zijn
de drie pijlers van de voorlichting en die moet je vooraf goed formuleren,’ zegt
Pieter Zorgman, afdelingsleider onderbouw vmbo bb/kb/gl op het Schoonhovens College. ‘Informatie geven is het gemakkelijkste onderdeel, maar de manier
waarop je dat doet, maakt veel uit. Het gaat om het verhaal van jouw school en
om waar je voor staat, dát moet overkomen.
Het Schoonhovens College organiseert jaarlijks
een aantal voorlichtingsavonden, een open dag en
voorlichting voor groepen van basisscholen. Normaal
was er op de voorlichtingsavonden een rooster met
presentaties en een markt in de aula waar ouders vragen konden stellen aan medewerkers. De school heeft
twee locaties en ongeveer 1150 leerlingen, waarvan na
de brugklas 120 doorgaan naar het vmbo, en biedt vier
profielen aan: BWI, PIE, E&O en Z&W.

Hoe is de opzet dit jaar voor de voorlichtingsavonden?
Pieter Zorgman: ’In plaats van één voorlichtingsavond op één locatie, hebben we nu twee avonden
en twee locaties, met steeds vier tijdslots van een
uur. Ouders lopen tijdens deze ‘Vip-experience’ met
hun zoon of dochter een vaste route langs een aantal
lokalen, waar ze informatiefilmpjes kunnen bekijken
en vragen stellen over het onderwijs en de aanpak
op onze school, bijvoorbeeld over hoe we aankijken
tegen dyslexie of leerlingbegeleiding.
De kinderen zien intussen onze leerlingen aan het
werk en gaan ook zelf aan de slag. Bij PIE maken ze

bijvoorbeeld in verschillende lokalen steeds een onderdeel van een pennenbak en uiteindelijk zetten ze
hem in elkaar, geassisteerd door leerlingen. Zo willen
we informatief zijn én de sfeer van de school laten
proeven.’

Wat zijn de plannen voor het ‘Open huis’?
‘Gewoon de deuren open zetten, zoals we normaal
doen, dat kan nu niet. We werken ook daar met
tijdslots. De ouders vangen we op in de gymzaal, met
maximaal 30 tegelijk, en de leerlingen volgen in kleine groepjes rondleidingen door de school. Er loopt
een cameraploeg rond en via een live verbinding
kunnen ouders in de gymzaal zien wat hun kinderen
aan het doen zijn, en eventueel vragen stellen die
doorgegeven worden aan de reporter.’

Origineel idee!
‘Wij hebben dit idee ontwikkeld met een reclamebureau waar we wel vaker mee samenwerken. Ik dacht:
‘We kunnen zelf iets bedenken, maar dat zijn jongens
die uiteindelijk die zijn creatiever dan ik’, dus ik ben
daar een keer een ‘voeten op tafel-gesprek’ gaan
houden. Met een bak thee erbij: ‘Jongens dit is het
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Voorlichting voor groep 8
op het Schoonhovens
College
1

In plaats van een schoolbrede voorlichtingsavond op één locatie, komt er nu op twee
avonden een locatiegebonden voorlichting,
met tijdslots. Kinderen en ouders leggen in
kleine groepjes een route af door de school
en er zijn voorlichtingsfilmpjes in plaats van
presentaties.
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Ook het Open huis werkt met tijdslots. De
ouders worden met maximaal 30 tegelijk opgevangen in de gymzaal. De kinderen krijgen
een rondleiding en worden gevolgd door een
cameraploeg, de ouders kunnen meekijken
middels een live-verbinding.
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De meeloopdagen voor de groepen 8 van basisscholen gaan gewoon door. Voor een aantal
verder weg gelegen scholen verzorgen normaalgesproken ouders het vervoer, daarvoor
wordt nog een oplossing gezocht.

verhaal. Kunnen we sparren?’ Die live verbinding,
daar waren we zelf niet zo snel opgekomen.’

Pieter Zorgman

we nu maken, werken eigenlijk beter dan een stugge
presentatie, die blijven we de komende jaren gewoon
gebruiken.’

Voordelen?
‘Normaliter pak je een draaiboek uit de kast. Dan kijk
je nog naar een paar verbeterpunten, maar 90% staat
vast. Nu moet je 100% wat anders gaan doen. Daardoor ga je op een andere manier naar je PR kijken en
dat is wel een eye opener. Het voordeel is dat er nu
elementen in de voorlichting zitten die we ook in andere jaren kunnen inzetten. De informatiefilmpjes die

tekst Anne Wesseling website www.platformsvmbo.nl

Tip van Pieter Zorgman:
‘Ga eens praten met mensen uit een andere
branche, die misschien creatiever zijn. Kijk voor
inspiratie bijvoorbeeld ook hoe collega-scholen vorig
jaar de diploma-uitreikingen hebben georganiseerd.
Dat is van hetzelfde laken een pak, daarbij wil je ook
veel mensen tegemoet komen.’
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