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LEES
WIJZER

Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar
over begrijpen en verbinden. 

De juiste wijze van communiceren heeft zeer grote invloed
op het effect.  Dit is het communicatieframe van 
"Samen voor de Haagse klas”. 

Wat is een communicatieframe? 
Een communicatieframe is dynamisch en beweegt mee
met de organisatie of het initiatief. 

Het is geen vastgesteld communicatieplan. Je kunt een
communicatieframe zien als een kompas die de juiste
richting aangeeft.



ONZE 
FOCUS
GEBIEDEN

Samen is de basis. 
Overzichtelijk en met gemak. 
Duidelijke informatie. 
Ruimte om elkaar te inspireren.  
In onze uitstraling zijn we “fris Haags”.

1.
2.
3.
4.
5.



UITLEG 
FOCUS
GEBIEDEN

1.
Samen voor de Haagse klas (de naam zegt het al) is er
letterlijk voor en door het Haagse scholenveld. We willen
eenheid uitstralen en op een laagdrempelige wijze het
Haagse onderwijsveld betrekken. 

2.
Onze communicatie-aanpak is simpel en gericht op
gemak. We hebben het doel om onze doelgroep zo direct
mogelijk te informeren. We streven naar zo min mogelijk
“klikken” naar de juiste informatie. 

3. 
Wij vinden het belangrijk om scholen te informeren over
de diverse programma’s. Het informeren is een
belangrijke pijler binnen onze aanpak. Onze communicatie
is toegankelijk, helder en transparant. 



UITLEG 
FOCUS
GEBIEDEN

4. 
Naast het geven van gerichte informatie willen we scholen
ook de ruimte bieden om elkaar te inspireren. We geloven
in de kracht van samen en willen scholen stimuleren om
meer van elkaar te leren en geïnspireerd te raken van
voorbeelden uit het scholenveld.

5. 
We hebben een herkenbare communicatiestijl, van
deze tijd, fris en met een knipoog naar ons Haagse
karakter.



DOEL
GROEP

In deze eerste fase is de doelgroep duidelijk.
Samen voor de Haagse klas is er specifiek voor
schooldirecties binnen het primair onderwijs in
Den Haag.



DOEL Binnen één jaar zijn de Haagse schooldirecties
bekend met Samen voor de Haagse klas. 
Binnen dit jaar gebruiken schooldirecties de website
van www.samenvoordehaagseklas.nl als belangrijkste
informatiebron voor zaken met betrekking tot zij-
instromers en het Noodplan maatregelen
lerarentekort Den Haag. 
Binnen een jaar delen schooldirecties actief
ervaringen met elkaar binnen het platform van
Samen voor de Haagse klas. 



CENTRAAL
PUNT

Het hart in onze communicatieaanpak is de website
www.samenvoordehaagseklas.nl. Deze website
presenteren we als hét informatiepunt voor de Haagse
schoolleider. 

Dit informatiepunt bestaat uit twee delen: 
 1: openbaar, gericht op het geven van informatie 
 2: besloten, gericht op het geven van  inspiratie 



CENTRAAL
PUNT

Deel 1: openbaar 
Het openbare gedeelte van de website bevat
(overzichtelijk en per thema) alle informatie over het
traject zij-instromers en het Noodplan maatregelen
lerarentekort Den Haag. 

Deel 2: besloten 
We willen dat directies in een veilige omgeving tips,
vragen en ervaringen met elkaar kunnen delen.
Doormiddel van een login kunnen schooldirecteuren
gebruik maken van dit gedeelte op de website. Advies is
om hier een moderator op te zetten die er voor zorgt dat
alles correct verloopt, maar die ook er voor zorgt dat het
platform 'levendig' blijft door regelmatig relevante
content te delen. 



NIEUWS
BRIEF!

We willen 'verkeer' generen naar de website. Dat kunnen
we op diverse wijze doen.  Een belangrijke tool is een
nieuwsbrief. Niet een 'algemene' nieuwsbrief, maar een
nieuwsbrief speciaal voor de doelgroep. Waar we in een
bepaalde frequentie (bijvoorbeeld 1 x in de maand) laten
zien wat er voor 'nieuws' is geplaatst op de website. 

Daarbij kunnen we er ook voor zorgen dat directeuren die
een bepaald onderwerp volgen op het besloten gedeelte
een melding krijgen als er een nieuwe bijdrage is
geplaatst over dit bepaalde onderwerp. 



POSTER Het is belangrijk dat we schooldirecteuren vertrouwd
maken met "Samen voor de Haagse klas". Daarom is het
voorstel om te starten met een poster waarop
directieleden 'direct' antwoord krijgen op vragen. 

Doormiddel van een infographic is in één oogopslag de
informatie van  zowel het zij-instroom traject als het
Noodplan maatregelen lerarentekort Den Haag
inzichtelijk. 

Voor meer of aanvullende informatie werken we met QR-
codes. Op deze wijze introduceren we ook de nieuwe
website binnen het scholenveld. 



SLIM
WERKEN

De doelgroep is inzichtelijk en 'relatief' goed bereikbaar.
De Haagse schoolbesturen werken immers samen aan dit
project. Het is slim om te kijken naar de interne
communicatiemiddelen bij de diverse schoolbesturen. 
Hoe kan Samen voor de Haagse Klas hier bij aanhaken? 

En is het bij de schoolbesturen ook mogelijk om de          
 e-mailadressen op te vragen van alle mensen die behoren
tot de doelgroep. Zo kunnen we mensen heel gericht
informeren en uitnodigen.  



INTRO
DUCTIE

We kunnen er voor kiezen om de website op te bouwen in
2 fasen. We kunnen in eerste instantie starten met het
informatieve gedeelte en later in het traject het
inspirerende gedeelte er aan toevoegen. 

Dat geeft ons ook meer ruimte voor de introductie. We
moeten er in eerste instantie voor zorgen dat
schooldirecteuren weten waar 'Samen voor de Haagse
klas' voor staat en dat ze de website kunnen vinden voor
informatie. De poster kan een grote rol spelen bij de
introductie van fase 1. 

Later kunnen we het tweede gedeelte van de website
introduceren. We kunnen dan bijvoorbeeld een aantal
scholen centraal zetten en dat we doormiddel van film ze
uitnodigen naar het besloten gedeelte van de website. 



PERSOON
LIJK

Waar het kan willen we de communicatie centraliseren.
We communiceren vanuit "Samen voor de Haagse klas".
Maar we zijn wel persoonlijk in onze communicatie. 

Daarom werken we met e-mailadresssen waarbij de
voornaam van de betrokken persoon wordt gebruikt. Als
voorbeeld: léone@samenvoordehaagseklas.nl 

Op deze wijze voorkomen we dat mensen zowel informatie
ontvangen "Samen voor de Haagse klas" als van een
schoolbestuur zoals bijvoorbeeld 'De Haagse Scholen'. 

In onze e-mailstijl zijn we ook persoonlijk, hulpvaardig en
duidelijk. 


