
 

 
 
Onderwijs in de Leidse regio 
_____________________________________________ 
 
 
INLEIDING 

Leiden, een unieke, aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad 

Het onderwijs in Leiden en regio is uniek. Niet alleen vanwege de diversiteit in het aanbod 

aan onderwijsinstellingen en de talent/docenten voor de klas, maar ook door de rijke 

leeromgeving. Een kansrijke leeromgeving voor zowel docenten als leerlingen. In Leiden is 

dat geen toeval. Al van oudsher biedt de stad en regio een rijke voedingsbodem voor talent.  

Samen kunnen onderwijsinstellingen deze unieke positionering van Leiden - als een 

aantrekkelijke kennis – en onderwijsstad – uitdragen. Op deze manier creëren we een 

integraal verhaal naar buiten. En hiermee kunnen we toekomstige docenten en talenten 

werven en behouden voor onze Leidse onderwijsregio.  

Tegelijkertijd laten we zien wat die rijke voedingsbodem is, wat je er als docent mee kunt en 

welke perspectieven dit mooie vak biedt. Voor aankomende en nieuwe docenten. Maar ook 

voor bestaande leerkrachten. 

 

Vier bijzondere portretten uit het Leidse onderwijs 

Er is een eerste serie van vier portretten gemaakt binnen het Leidse onderwijsveld. Ieder 

portret belicht vanuit een ander, geheel eigen perspectief het onderwijs binnen Leiden en 

regio. De geportretteerde docenten doen dat in een korte en meer verdiepende, langere 

versie.  

 

Trailer  

Daarnaast is er een ‘trailer’ gemaakt. Een korte triggerende compilatie van de 4 portretten 

die nieuwsgierigheid opwekt bij de ontvanger over wat Leiden als onderwijsstad biedt.  

Het materiaal is te vinden op onderwijsindeleidseregio.nl/carrierekansen.  Het platform waar 

praktijkcases van het onderwijs in Leiden en regio op terug te vinden zijn. Vanuit de filmpjes 

is het eenvoudig doorklikken naar het interessegebied van de kijker. Potentieel docent, 

bestaand docent, op zoek naar carrièreperspectief? 

  

https://onderwijsindeleidseregio.nl/carrierekansen


 

 

Toolkit 

In deze toolkit vind je aan aantal suggesties (en technische instructies) van hoe en waar je de 

filmbeelden, -fragmenten en voorbeeldteksten kunt gebruiken en toepassen in je eigen 

communicatiekanalen (o.a. website, mailing, social media).  

 

MATERIALEN 

1. Filmbeelden 
Binnen de lange versies kunnen kijkers kiezen om de hele film af te spelen of om een of 
meer hoofdstukken/onderwerpen aan te klikken. De hoofdstukken worden zichtbaar door 
‘Meer tonen’ onder in het venster aan te klikken. Hoofdstukken hebben een aparte link en 
kunnen dus ook afzonderlijk in (online) tekst of in een post op de socials ingezet worden.  
 

Alle materialen kun je vinden op:  
Voor online gebruik (website, social media): Youtube playlist Onderwijsindeleidseregio 
Voor offline gebruik (college, presentatie): leidenenpartners.nl/partnerinformatie 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGn-w-TO0PEBCMI1DOcwYCf4WjVJdAYco
https://www.visitleiden.nl/nl/leidenenpartners/partnerinformatie


 

 

 

2. Een 15” fragment  kiezen en gebruiken 

Voor social posts en andere online berichten zijn op 

dit moment 12 fragmenten van 15sec beschikbaar die 

in een bericht geplaatst kunnen worden via de 

youtube link. Deze moeten bij plaatsing naast de 

eigen tekst voorzien worden van een doorverwijslink 

naar onderwijsindeleidseregio.nl en de tags 

#Onderwijsleidseregio #Onderwijs #Leiden 

#StadvanOntdekkingen @LeidenPartners 

@OntdekLeiden 

 

Video posten werkt als volgt: 

Klik bij de youtube video op de knop delen en kies je kanaal of kopieer de link en plak deze in 

je post. Plaats de link als eerste, zodat de afbeelding van de video getoond wordt in je post. 

 

Alle materialen kun je vinden op:  
Voor online gebruik (website, social media): Youtube playlist Onderwijsindeleidseregio 
Voor offline gebruik (college, presentatie): leidenenpartners.nl/partnerinformatie 
 

  

http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGn-w-TO0PEBCMI1DOcwYCf4WjVJdAYco
https://www.visitleiden.nl/nl/leidenenpartners/partnerinformatie


 

 

TOEPASSING MATERIALEN 

Organisaties kunnen en mogen natuurlijk hun eigen ‘sausje’ geven aan de uitingen. De teksten en 

beelden die hieronder vermeld zijn, zijn voorbeeldteksten.  

 

Website 

Het is mogelijk om de trailer, de films (korte en lange versies) in z’n geheel of een deel ervan 

op de eigen website van de onderwijsinstelling te plaatsen. Kijk daarbij vooral wat relevant is 

en wie je wilt bereiken. Dit doe je door een of meer films te ‘embedden’(als link te plaatsen) 

in je eigen content managementsysteem (CMS) van je eigen website. Raadpleeg zo nodig je 

eigen systeembeheerder of automatiseringsafdeling. 

 

Je kunt de de films op verschillende plekken ‘uploaden’. Bij vacatures, maar ook bij inspiratie 

als voorbeeld waarom de school musea bezoekt, over ons of als ‘header laten draaien’ op 

een van de webpagina’s.  

 

Plaatsen op de website werkt als volgt:  

Verschilt per website, de meeste gangbare opties zijn:  

• Optie 1 insluiten met iframe via embed code in een HTML blok of <div>  

• Optie 2 via Youtube- link. Bij Wordpress heb vaak alleen de url of de id-code (het 

laatste stukje) nodig om een videoblok in te voegen.   

Onder de video klikken op DELEN en vervolgens kiezen voor insluiten of embed <> voor 

de code of de link kopiëren die eronder staat. 

  



 

 

 

 

 

 

Stuk toevoegen over Leiden. 

Waarom werken in leiden juist ook 

zo leuk is door de rijke 

leeromgeving. Filmpje van de 

trailer embedden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven 

De trailer, een van de films of een van de fragmenten kan als informatie- of als wervings- 

item worden meegenomen in bijvoorbeeld schoolnieuwsbrieven. Intern naar medewerkers, 

naar ouders of stakeholders.  

 

Voorbeeldtekst: 
Leiden is een unieke kennis – en onderwijsstad. Kijk maar naar onderwijsindeleidseregio.nl waar veel 

praktijkcases van Leidse onderwijsinstellingen te zien zijn. Zij maken gebruik van die rijke 

leeromgeving. Leerkracht zijn of worden in de Leidse regio is leuk! In een portrettenserie vertellen vier 

talenten/docenten over onderwijs, de mogelijkheden en wat Leiden en regio zo interessant maakt. 

Bekijk de compilatie van de portretten hier. (LINK naar de plaats waar de trailer en filmpjes staat op 

de eigen site of naar YouTube kanaal Stad van Ontdekkingen) 

Inspiratie filmpje kan 

ook hier worden 

toegevoegd. 

http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/


 

SOCIAL KANALEN 

Voor het delen van de video’s op social media gelden een aantal regels.  

• Gebruik de links van youtube uit deze playlist 

• Plaats de url in de omschrijving onderwijsindeleidseregio.nl 

• Gebruik naast je eigen tags: #Onderwijsleidseregio  

• Bij Facebook: @OntdekLeiden 

• Bij Twitter: @LeidenPartners 

• Bij LinkedIN: @LeidenenPartners 

• Bij Instagram: @stadvanontdekkingen 

Plaatsen van tags werkt hetzelfde bij Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram en kan je 

typen in je bericht tijdens het posten  

Gebruik # voor een relevant trefwoord: #Onderwijsleidseregio #Onderwijs #Leiden 

#StadvanOntdekkingen #Onderwijs  

Gebruik @ voor relevante (bedrijf)pagina:  @LeidenPartners @OntdekLeiden @universiteit 

@hogeschool 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGn-w-TO0PEBCMI1DOcwYCf4WjVJdAYco
https://onderwijsindeleidseregio.nl/


 

YouTube 

Als je onderwijsinstelling een eigen YouTube kanaal heeft, maak dan een nieuwe playlist aan 

voor Onderwijs in de Leidse Regio  

 

 

klik in het bewerk venster 

op de 3 stippen voor het 

menu en klik op  

Video’s toevoegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plak de url in de zoekbalk 

en klik op het vergrootglas 

Selecteer op de video die 

verschijnt en druk op de 

button onderaan: 

Video’s toevoegen. 

Dit doe je voor elke video 

die je wilt toevoegen aan je 

playlist. 

 

 



 

 

LinkedIn <max 600 tekens> 

 

• Voeg de trailer toe 

     bij je profiel op 

     LinkedIn 

• Voeg de trailer toe 

     bij Jobs op LinkedIn 

 

 

 

 

 

Voorbeeldtekst voor op LinkedIN: 

Leiden is een unieke kennis – en onderwijsstad. Kijk maar naar onderwijsindeleidseregio.nl waar veel 

praktijkcases van Leidse onderwijsinstellingen te zien zijn. Zij maken gebruik van die rijke 

leeromgeving. Leerkracht zijn of worden in de Leidse regio is leuk! In een portrettenserie vertellen vier 

talenten/docenten over onderwijs, de mogelijkheden en wat Leiden en regio zo interessant maakt. 

Bekijk de compilatie van de portretten >hier<.  

#Onderwijsleidseregio #Onderwijs #Talent #Leiden #StadvanOntdekkingen #Leraar 

#Docent #Leerkracht #carriereinhetonderwijs #carriereperspectief #carrierekansen 

#hybridedocent #zijinstromers @LeidenPartners 

Taggen van onderwijsinstellingen, PABO, onderwijsbonden, associaties, ministerie van 

Onderwijs, etc. op LinkedIn op deze manier vergroot je je lezersbereik.  

Gebruik # voor een relevant trefwoord: #Onderwijsleidseregio #Onderwijs #Leiden 

#StadvanOntdekkingen #Onderwijs  

Gebruik @ voor relevante (bedrijf)pagina:  @LeidenPartners @OntdekLeiden @universiteit 

@hogeschool 

 

 

 

  

http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGn-w-TO0PEBCMI1DOcwYCf4WjVJdAYco


 

Twitter <max 140 tekens> 

Leiden (@stadvanontdekkingen), een aantrekkelijke #kennis- en #onderwijsstad voor 

leerkrachten en docenten. onderwijsindeleidseregio.nl/carrierekansen 

#talent #rijkevoedingsbodem #carriereperspectief #onderwijs 

#Leraar, een prachtberoep, zeker in #Leiden en regio.  

Bij een vacaturetekst: 

Wij zoeken een #vakdocent #natuurkunde (vul zelf in) die met #passie lesgeeft op onze 

#school (vul zelf in) in de meest rijke onderwijsplek van het land #Leiden 

(@stadvanontdekkingen). Meer weten? Kijk op: <link naar de vacature en laat daar de trailer 

zien die doorlinkt naar de filmpjes op de website van de onderwijsinstelling>  

#talent #onderwijs #Leiden #ontdekhetzelf  

  

https://onderwijsindeleidseregio.nl/carrierekansen/


 

 

Facebook en Facebook groepen 

Er zijn verschillende besloten en openbare FB groepen op onderwijs. Op verschillende 

schaalniveaus. Daar kan de trailer ook geplaatst worden bij vacatureteksten of om lesgeven 

in Leiden en regio te profileren.   

 

 

  

 

 



 

 

 

Maar ook binnen de Facebookgroepen van de onderwijsinstellingen zelf (Bonaventura College, 

Da Vinci College Kagerstraat, Visser ’t Hooft, Vlietland College, etc) kunnen de films of delen daarvan 

getoond worden.  Maak de inspiratiefilm onderdeel van je profiel op Facebook, door deze te posten. 

 

 

  



 

 

 

Bericht op Intranet/medewerkersportaal  

Samen Leiden positioneren als een aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad. 

Leiden is een unieke en aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad. Dat is ook te zien op het onlangs 

gelanceerde platform onderwijsindeleidseregio.nl waar veel praktijkcases van onderwijsinstellingen te 

zien zijn. Gebruikmakend van die rijke leeromgeving.  

Er is ook een visuele vorm gemaakt om te laten zien wat het Leidse onderwijsveld in huis heeft. Vier 

portretten die ieder vanuit hun eigen perspectief in een korte en lange filmversie het Leidse onderwijs 

belichten. Bekijk de compilatie van deze portretten >hier<. (verwijzen naar de plek waar de trailer en 

filmpjes staat op de eigen site of naar YouTube kanaal Stad van Ontdekkingen) 

 

De beelden zijn rechtenvrij te gebruiken voor eigen uitingen en kanalen. Of het nu gaat ter 

ondersteuning van een vacaturetekst of om de passie voor het vak te laten zien bij een Open 

Dag. Iedere onderwijsinstelling kan via de <toolkit> (aanklikbaar maken en verwijst naar een 

plek binnen de eigen werkomgeving) de beelden gebruiken.  

Samen kunnen onderwijsinstellingen deze unieke positionering van Leiden - als een 

aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad - uitdragen. Op deze manier creëren we een 

integraal verhaal naar buiten. En hiermee kunnen we toekomstige en bestaande docenten 

en talenten werven en behouden voor onze Leidse onderwijsregio.  

Tegelijkertijd laten we zien wat die rijke voedingsbodem is, wat je er als docent mee kunt en 

welke perspectieven dit mooie vak biedt. Voor aankomende, nieuwe  en bestaande 

docenten.  

De vier portretten komen voort uit de LEA, de Leidse Educatieve Agenda.  Hierin hebben de 

gezamenlijke onderwijspartners uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de 

gemeente Leiden de ambities voor het onderwijs voor 2019-2023 vastgesteld.  Ook andere 

onderwijsorganisaties zijn betrokken, zoals ICLON, LEF, Technolab en Hogeschool Leiden.  

 

Open Dagen 

Laat de trailer draaien op een scherm in de aula. Of als openingsfilmpje van het programma 

voordat diegene opent. 

 

Studiedagen 

Informeer bestaande docenten over de toolkit en het platform onderwijsindeleidseregio.nl. 

Laat de trailer zien.  

 

http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/
http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/


 

 

 

Teamdagen 

Informeer bestaande docenten over de toolkit en het platform onderwijsindeleidseregio.nl. 

Laat de trailer zien. Maak discussie los over hoe jouw onderwijsinstelling die rijke 

leeromgeving gebruikt. Een bezoek aan het Leiden Bio Science Park over vaccinontwikkeling? 

Wat staat er op de 365 dagen agenda van Leiden, European City of Science waar onze school 

wat mee kan? Gebruik ter inspiratie en onderbouwing delen van de filmpjes richting 

bestaande leerkrachten. 

 

Sharepoint Startpagina 
Laat de filmpjes bij iedereen zien op de openingspagina zodra je je laptop of computer 

opstart! 

 

Ouderdagen en Ouderbetrokkenheid 

Laat als onderwijsinstelling zien aan ouders dat de school hecht aan bijv. museum bezoek 

binnen het onderwijs. Dat kan bijv. door in de profilering op de 

site/nieuwsbrieven/social/ouderavonden een stuk uit de film van Amito Haarhuis te laten 

zien, van Rijksmuseum Boerhaave.   

 

Docentenkamer  
Filmpje laten draaien. 

 

Vacatures 

• Laat de trailer met doorklik naar verdiepende versies van het filmpje zien op de 

landingpage van de vacatureteksten. 

• Gebruik de trailer als toevoeging op de vacatureteksten via 

LinkedIn/Twitter/Facebook door de url van de trailer toe te voegen 

 

Eigen film(s) 

Wil jouw onderwijsinstelling ook een portret laten maken in deze stijl? Neem dan contact op 

met Jessica de gemeente Leiden (j.hilhorst@leiden.nl) om te zien wat de (financiële) 

mogelijkheden zijn om die ene leerkracht van jouw school in de schijnwerpers te zetten. 

Omdat hij/zij het verschil maakt binnen het onderwijs in Leiden en regio.  

De portrettenserie is gemaakt i.o.v. de LEA werkgroep onderwijs & arbeidsmarkt / 

aantrekkelijke stad i.s.m. LEIDEN&PARTNERS. Neem contact op met de vormgever: 

Campaigns&Results, info@campaignsresults.nl.  

 

  

http://www.onderwijsindeleidseregio.nl/
mailto:j.hilhorst@leiden.nl
mailto:info@campaignsresults.nl

