
Publieksverslag Educatis 

Deel A 
 
Jaarverslagen maken is een standaard element geworden in de jaarlijkse 
communicatiecyclus. In alle plekken waar ik tot nu toe gewerkt heb, van de politie tot aan 
goede doelen, was maart een maand van stress, want het jaarverslag moest eruit. Men 
worstelt met wat men verplicht is op te nemen in het verslag en met wat het publiek moet 
weten. 
 
In de praktijk leest niemand van je achterban een regulier jaarverslag. Omdat:  

a) Het niveau is te hoog. Niet alleen het financiële hoofdstuk wordt maar door weinig 
mensen begrepen, ook de rest is te hoog gegrepen. Het gemiddeld leesniveau in 
Nederland is B1. Een niveau waar jaarverslagen met hun strategische benadering 
zelden aan kunnen voldoen. (Het jaarverslag van Educatis van 2017 is gemiddeld 
C1 qua leesniveau.) 
b) De informatie is al bekend. Veel informatie is al bekend bij de lezer 
(afvalbakkenbeleid op school x, melding dat Parnassys in gebruik is genomen) of al 
eerder/elders gepubliceerd (organogram, beleidslijnen, samenstelling kantoor 
Educatis). 

Voor adviseurs, analisten en investeerders en controlerende instanties is een jaarverslag 
interessant. De echte nieuwswaarde komt van het financiële hoofdstuk.  
 
Hoe dan wél nut hebben van je jaarverslag. 
Als je er toch een wil publiceren, zijn er tegenwoordig ook prachtige voorbeelden van hoe 
het wél relevant is voor jouw doelgroep. Een goed publieksverslag in magazinevorm waar 
Educatis nu voor gekozen heeft is een mooi voorbeeld van data dicht bij de mensen 
brengen. Een online verslag is ook mooi middel om het hele jaar door inzicht te geven in je 
resultaten. (kijk maar eens op http://jaarverslag.woordendaad.nl/woord-daad-jaarverslag# 
voor een mooi voorbeeld.) 

● Nut voor ouders: Profilering van de professionaliteit van Educatis: centrale rol in de 
onderwijsorganisatie van het kind, bewijs dat Educatis zorgt voor een goed 
onderwijsklimaat en stimulering van ontwikkeling en scholing. 

● Nut voor personeel: Trots creëren op arbeidsplek. Jouw school, en de organisatie 
waar het bij hoort doet goede dingen. Je kunt met een fier gezicht laten zien waar je 
werkt, en welke goede dingen er ondernomen worden om het onderwijs nóg beter te 
maken. (hierbij richt je je pijlen indirect op arbeidsmarktcommunicatie: Als mensen 
trots zijn op hun werk blijven ze langer hangen, zijn ze gemotiveerder voor 
ontwikkeling etc.)  

http://jaarverslag.woordendaad.nl/woord-daad-jaarverslag#


Deel B 
In het andere PDF document staat de ‘plank’ uitgeschetst. Een weergave van hoe de inhoud 
van het jaarverslag is verdeeld over de pagina’s. Erop te zien is hoe de afwisseling is van cijfers 
en statistieken en omschrijvingen. 
 
Hieronder stip ik de items qua inhoud even kort aan. Houd de plank erbij voor een goed beeld. 
(ik heb het jaarverslag van 2017 als basis genomen voor de weer te geven inhoud) Richt je in 
alles (tekst, beeld en weer te geven data) op de ouders van kinderen. Zij zijn de belangrijkste 
doelgroep voor dit verslag! 
 
Spread 1 

● Voorkant 
Hoewel de structuur en de look van het magazine wordt aangehouden heet deze uitgave 
niet  ‘Invisio’. Het is het jaarverslag. 

○ Foto. Bij voorkeur een foto die met een van de jaarthema’s te maken heeft, en 
dat betrekking heeft op de core-business van Educatis: onderwijs organiseren. 

○ Ankers: op de voorpagina staan er, net als bij een magazine een aantal ankers 
die verwijzen naar artikelen in het jaarverslag. 

● Achterkant 
Hier kan een verwijzing komen naar de jaarthema’s voor 2019. Een opsomming van 
items die in een volgend jaarverslag terug gaan komen. 

 
Spread 2 

● Voorwoord 
Dit is de introductie voor het jaarverslag, maar het hoeft geen verkapte inhoudsopgave 
te zijn. Probeer het een enthousiasmerende inhoud te geven: wat is het warme hart van 
Educatis. De rest van de artikelen is vrij droog. Met een raak stukje begint het 
jaarverslag goed.  

● Beeld 
Gebruik beeld om het beleid van school/speerpunten van Educatis uit te leggen. 
(Duurzaamheid, onderwijsverbetering, lerarencoaching) 

 
Spread 3 

● In het kort:  
Dit is het artikel bij uitstek waar zoveel mogelijk data wordt geschrapt en samengevat in 
staatjes, iconen en grafiekjes. 

○ Mogelijke data voor dit item 
■ Aantal vergaderingen van raden 16: Raad van Toezicht vergaderde vijf 

maal, GMR vergaderde drie maal, Raad van bestuur vergaderde zeven 
maal, plus een tweedaagse 



■ Kaartje met waar de scholen zich bevinden in het land (Waardoor de 
individuele scholen gelijk geintroduceerd zijn) 

■  Leuke feitjes: (Dit vraagt even zoekwerk, maar is leuk om de 
levendigheid van al die mensen te onderstrepen) 

● Er zijn 1050 nieuwsbrieven verstuurd, waarvan 52 interne 
nieuwsbrieven van educatis naar personeel, 520 interne 
nieuwsbrieven op scholen, en 500 nieuwsbrieven naar ouders  

● Er zijn 80 schoolreisjes geweest naar 10 musea, 4 dierentuinen 
etc. 

● Er zijn 1619 toetsen afgenomen, waarvan 240 van de nieuwe 
Route 8 

● (cijfers zijn voorbeelden uiteraard) 
● Testimonial: 

In het jaarverslag worden drie testimonials/mini-interview geplaatst. Een kind, een ouder 
en een leraar vertellen over hun ervaring met een van de thema’s van Educatis. 
Bijvoorbeeld: Als een thema van Educatis is: er is in 2018 een nieuwe toetsvorm 
geïntroduceerd in groep 8, dan gaat het mini-interview van het kind/ouder/leraar 
hierover.  

○ Op deze pagina keuze uit kind of ouder. 
 
Spread 4 

● (vervolg: in het kort) 
Deze pagina gaat over de items die niet in grafieken en tabellen te vangen is. Houd de 
items kort en bondig. Er is maar één pagina hiervoor. 

○ Verslag van de raad van toezicht 
○ Klachten/geschillenregeling 
○ Statutaire wijzigingen 
○ Maatschappelijke ontwikkelingen 

● Verantwoording Jaarthema’s 2018.  
De belangrijkste ontwikkelingen die uniek zijn voor 2018, en de voortgang op de thema’s 
van het meerjarenbeleid worden hier kort en bondig omschreven. (Haal de meest 
interessante eruit. Items als ‘Er zijn dit jaar geen leerlingen geschorst’ zijn niet 
belangrijk.) 

○ Oudercommunicatieplatforms 
○ Toekomstbestendig onderwijs 
○ Nieuw strategisch plan 

 
Spread 5 

● overige ruimte. 
○ Ik heb een halve pagina extra ruimte vrijgelaten. Er is dan wat schuifruimte als er 

voor de vorige pagina’s net te veel tekst is. 



● Testimonial.  
Het mini-interview wat op deze pagina geplaatst wordt heeft betrekking op het hoofdstuk 
personeel de pagina ernaast. Hier kan het gaan over hoe de leraar de aanwezigheid van 
Educatis bemerkt/ervaart in loopbaanbegeleiding, schoolbrede ontwikkelingen, etc. 

● Personeel 
De volgende items aangaande personeelszaken hebben hier een plek als 
grafiekje/tabelletje/... 

○ Aantal docenten/personeelsleden 
○ Verhouding man/vrouw 
○ Leeftijdsopbouw personeel.  
○ Ziekteverzuim 2016-2017-2018 

De volgende items kunnen in de tekstdelen omschreven worden. 
○ Arbo regelingen,  
○ Behandelde ontwikkelingen (CAO, trainingen, gezondheid, …) 

Spread 6 
● Financieel.  

Van dit item wordt eigenlijk alleen een vertaling gemaakt van de baten en lasten tabel. 
De overige informatie is te ingewikkeld of niet relevant voor een ouder.  

○ De post ‘overige lasten’ in de tabel lasten is de grootste naast de personele 
lasten. Deze post zou wat meer opgesplitst kunnen worden om de doelgroep iets 
meer inzicht in de accenten m.b.t. de uitgaven. Ik heb icoontjes neergezet van  

■ Personele lasten 
■ Huisvesting 
■ Scholing 
■ Overige lasten 
■ Advies (Duurzaamheid/onderwijskundig) 
■ Ontwikkeling (nieuwe methodieken/nieuw beleid/nieuwe website o.i.d.) 

● Artikel 
Tot nu toe is er alleen informatie van Educatis aan bod geweest. Er is vast ook 
ontwikkeling geweest die direct betrekking heeft op de praktijk van het kind. Voor een 
ouder is dat wel zo interessant. Een scherpe vraag, bekend dilemma...Een 
artikel/interview hiervan geeft even lucht in de veelheid van data (ook gezien de 
volgende pagina’s) 

 
Spread 7 en 8 

● Intro. Item van ongeveer 50 woorden 
● Scholen. Alle scholen komen hier individueel aan bod. Hun eigen logo staat naast de 

schoolnaam voor de individuele herkenbaarheid. 
○ Staatjes over leerlingenverloop 2016-2018 
○ Cirkeldiagram over uitstroom naar VO 
○ cito-scores 
○ Kort textueel item. (50 woorden) 



● Testimonial: 
In het jaarverslag worden drie testimonials/mini-interview geplaatst. Een kind, een ouder 
en een leraar vertellen over hun ervaring met een van de thema’s van Educatis. 
Bijvoorbeeld: Als een thema van Educatis is: er is in 2018 een nieuwe toetsvorm 
geïntroduceerd in groep 8, dan gaat het mini-interview van het kind/ouder/leraar 
hierover.  

○ Op deze pagina keuze uit kind of ouder. 
 
  
 


