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Nieuw platform centraliseert 
oudercommunicatie voor 
VVGO Bunschoten-Spakenburg



De basisscholen van Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs 
(VVGO) in Bunschoten-Spakenburg werken met het 
oudercommunicatieplatform Zinus. Deze beveiligde omgeving 
integreert email, website, app en narrow-casting binnen één 
systeem en maakt zo onveilige media overbodig. Basisscholen 
kunnen er gerichter en overzichtelijker hun oudercommunicatie 
mee vormgeven. Zinus bespaart bovendien tijd, wat een groot 
goed is in tijden van hoge werkdruk. “We hebben voor Zinus 
gekozen omdat het veilig is en voldoet aan de AVG-wetgeving.” 

Gerrit-Jan Zomer is bovenschools 
directeur van de Vereniging 
Voor Gereformeerd Onderwijs 
(VVGO), een schoolvereniging in 
Bunschoten-Spakenburg. Volgens 
Zomer is Zinus voor scholen 
onder meer interessant omdat 
het eenvoudig werkt, veel tijd 
bespaart en oudercommunicatie 
beter structureert. Zomer: “Met 
het zetten van een paar vinkjes 
kunnen we een tekst op meerdere 
plekken in het platform plaatsen. 
Een leerkracht kan er voor kiezen 
om een bericht via de mobiele app 
van Zinus te sturen en dat tegelijk in 
een digitale nieuwsbrief te plaatsen 
of te narrowcasten.” Dat laatste wil 
zeggen dat het bericht verschijnt 
op een scherm dat binnen bij de 
ingang van een school hangt. Waar 
een bericht precies verschijnt, 
bepaalt de opsteller ervan. Dat 
levert basisscholen een duidelijkere 
en efficiëntere communicatie op 
met de ouders van hun leerlingen.

verliep via Whats-app. Vanuit 
ouders kregen we de reactie dat 
ze niet meer goed wisten welk 
medium ze precies bij moesten 
houden. Dat is nu duidelijk en 
overzichtelijk voor ouders.”

Van de Geest: “Om het wat 
zwart-wit te zeggen: wij vinden 
dat zonder de Zinus-app je echt 
dingen mist. Tweemaal per week 
verstuurt Zinus automatisch een 
email met alle app-berichten 
naar ouders die deze niet hebben 
geïnstalleerd, maar dan loop je als 
ouder het risico dat je berichten 
te laat leest.” Verreweg de meeste 
ouders, 98%, heeft de Zinus-app 
geïnstalleerd. 

Met slechts enkele 
vinkjes kunnen we een 
bericht via de mobiele 
app van Zinus sturen 
en dat tegelijk in een 
digitale nieuwsbrief 
te plaatsen of te 
narrowcasten.

Zowel app- als desktop
De mogelijkheid om met enkele 
vinkjes berichten op verschillende 
media te tonen, bespaart veel tijd, 
is zowel de ervaring van Zomer 
als van de directies van de basis-
scholen. Zomer: “Daarbij komt dat 
leerkrachten niet alleen via hun 
smartphone kunnen communi-
ceren, maar ook op de desktop 
een bericht kunnen samenstel-
len en die vervolgens verzenden. 
Wanneer een collega het op zijn 
mobiele telefoon te priegelig vindt 
om een bericht te maken, dan kan 
hij of zij daarvoor de webapplica-
tie gebruiken.”

Willy Bos, directrice van Het Talent 
noemt nog een ander voordeel: 
“Ik ben beheerder van Zinus op 
school en ik laat alle berichtjes bij 
mij binnenkomen. Daardoor weet 
ik wat er speelt in alle groepen. En 
wanneer een bericht interessant 
genoeg is, kan ik dat alsnog 
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doorzetten op de website of op het 
beginscherm bij de ingang van de 
school. Kinderen vinden dat laatste 
ook heel leuk. Ik zie dat kinderen uit 
groep 8 dan even stil blijven staan 
om te kijken, bijvoorbeeld als Tigo 
die jarig is in de kleutergroep op 
de stoel staat met zijn feestmuts 
op. Zulke berichten bevorderen de 
verbondenheid op school. “Even 
doorlopen jongen”, zeg ik dan. “Ja, 
maar er is nieuws”, is dan soms de 
reactie.

Overzichtelijk en duidelijk voor 
ouders
Collega van Bos is Annet van de Geest, 
directrice van de Calvijnschool. Zij is 
vooral blij dat er minder verschillende 
communicatiemiddelen zijn. 
“Voor alle groepscommunicatie 
gebruiken we op termijn alleen 
nog Zinus. Voorheen zetten we het 
huiswerk en de activiteitenkalender 
op onze website, de klassenfoto’s 
op Classboard, de communicatie 
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De VVGO-scholen in Bunschoten Spakenburg maken gebruik van Zinus om hun 

oudercommunicatie te optimaliseren. In dit artikel delen de directeuren en de 
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Activiteitenkalender in Zinus
In Zinus zijn de kalender(s) met 
schoolactiviteiten gekoppeld. Een 
bericht kan gekoppeld worden 
aan een activiteit in de kalender. 
Hierdoor kunnen ouders in de 
agenda een overzicht zien van 
de belangrijkste informatie per 
activiteit. Van de Geest: “De 
communicatie over activiteiten is 
veel eenduidiger. Dat geldt ook 
voor de leerkrachten. Voorheen 
moesten ze de agenda op de 
schoolwebsite bijhouden, de 
groepsagenda en het kalendertje 
met het maandoverzicht. Nu 
vullen we de agenda die door 
Zinus automatisch op de website 
wordt geplaatst en in de app. 
Daardoor hebben we veel minder 
kans op fouten.”
 
Haar collega Bos beaamt de 
voordelen van de integratie van de 
Google-agenda met Zinus: “Als ik 
activiteiten invoer in onze agenda 
dan zien ouders dat ook op hun 
mobiele telefoon. We hoeven geen 
afzonderlijke berichtjes meer te 
sturen. Een ander voordeel is dat 

Veiligheid is voor ons belangrijk en 
Zinus biedt dat. We hebben ook een 
verwerkersovereenkomst gesloten 
met Zinus over hoe onze gegevens 
worden ingezet en verwerkt.”

Wat de AVG betreft, functioneert 
Zinus volgens schooldirectrice Van 
de Geest goed.  “Elk jaar delen we 
nieuwe ouders in een groep in. 
Daarbij kunnen ze zelf aangeven 
of ze foto’s van hun kind ook op 
de schoolwebsite willen zetten’, 
vertelt ze. “Zo dekken we onze AVG-
verplichtingen elk jaar goed af. Het 
delen van foto’s binnen Zinus zelf 
vinden de meeste ouders geen 
probleem, maar wat het delen van 
foto’s op externe bronnen zoals de 
schoolwebsite betreft, merken we ze 
steeds terughoudender worden. Zelf 
plaatsen we op de facebookpagina 
van onze school, die we nog 
wel hebben, geen herkenbare 
foto’s meer. Als we bijvoorbeeld 
een sponsoractie organiseren, 
plaatsen we alleen foto’s van veraf. 
Herkenbare foto’s zetten we alleen 
in Zinus.”
Willy Bos herkent die ervaring. 

leerkracht kan vervolgens zelf 
aangeven of reageren nodig is.”

Een bijkomend voordeel is dat 
het ‘dataverkeer’ behoorlijk daalt. 
Groepsleerkrachten kunnen 
namelijk zelf bepalen op welke 
berichten ouders kunnen 
reageren en op welke niet. Ouders 
vinden dat volgens Zomer niet 
betuttelend. Ook vinden ze het 
niet onlogisch dat leerkrachten 
soms niet direct reageren. Zomer: 
“Bij een dokter kun je tenslotte ook 
niet altijd terecht.”

Veilig en AVG-proof
Zinus levert een belangrijke 
bijdrage aan de verplichting van 
scholen om zich te houden aan 
de nieuwe privacywetgeving. De 
gesloten omgeving van Zinus heeft 
namelijk een geautomatiseerde 
AVG-administratie die scholen 
helpt om zorgvuldig en veilig om 
te gaan met persoonsgegevens. 
Zomer: “We kiezen onder meer 
voor Zinus vanwege ons streven 
naar compliance in het kader 
van de nieuwe privacywetgeving. 

we web-, app- en e-mailberichten 
ook kunnen koppelen aan de 
activiteiten. Daardoor is in de 
agenda alle communicatie rond een 
activiteit terug te vinden.”

Oudercommunicatie in eigen 
hand
Dat de gecentraliseerde 
communicatie stevig in handen is 
van de scholen, is een belangrijk 
voordeel van Zinus, meent Zomer. 
“Het nadeel van bijvoorbeeld een 
groepsapp in Whats-app is dat 
ouders te allen tijde berichten 
kunnen sturen, zowel onderling als 
naar leerkrachten. Vaak verwachten 
ze dan dat een leerkracht ook snel 
reageert. Met Zinus zijn berichten 
veel beter te reguleren.”

Voor groepsleerkrachten van 
de VVGO is het gebruik van 
Zinus dan ook niet vrijblijvend. 
“Leerkrachten mogen op termijn 
niet meer via Whats-app-groepen 
communiceren”, stelt Zomer. “Het 
gebruik van Whats-app geeft veel 
ruis. Door Zinus zijn alle ouders in 
een keer goed te bereiken. Een 

Vanuit ouders kregen 
we de reactie dat ze 

niet meer goed wisten 
welk medium ze precies 

bij moesten houden. 
Dat is nu duidelijk en 

overzichtelijk voor 
ouders.

Met Zinus is de 
oudercommunicatie veel 
beter te reguleren.

Alle communicatie 
rondom activiteiten is 
voor ouders gemakkelijk 
terug te vinden.

Met Zinus daalt het 
‘dataverkeer’ behoorlijk. 
Groepsleerkrachten 
kunnen zelf bepalen op 
welke berichten ouders 
kunnen reageren.



“Sommige ouders geven wel, 
maar anderen helemaal geen 
toestemming om foto’s van hun 
kinderen te plaatsen op de website.” 

Het hele onderwijs heeft met deze 
problematiek te maken. De VVGO 
heeft daarom een FG-functionaris 
aangesteld die alles in de gaten 
houdt. “Het blijft voor leerkrachten 
toch lastig om toch die ene leuke 
foto niet even ook op Facebook 
te plaatsen”, is de ervaring van 
Van de Geest. “Ik merk dat deze 
attitude nog veel voorkomt, ook 
bij de ouders. Maar vanuit school 
hebben we nu in ieder geval zelf 
de regie over alle communicatie. 
Los van de Zinus zijn er geen 
andere communicatiemiddelen 
meer nodig. Daarmee voorkomen 
we zowel onduidelijkheid richting 
ouders als richting leerkrachten. De 
leerkrachten hebben dan ook een 

Hoe is de samenwerking met Zinus?
Over de samenwerking met Zinus is bovenschools directeur Gerrit-Jan 
Zomer tevreden. De communicatie verloopt soepel en snel. “Bij de start 
krijgen ouders een berichtje vanuit school waarmee ze zichzelf kunnen 
registreren bij Zinus. Wij hoeven ons daar als school verder niet te 
bemoeien.” De Helpdesk van Zinus gaat volgens Zomer soepel om met 
probleempjes die spelen en met vragen vanuit de scholen en ouders. “Als 
scholen geven we ook regelmatig terugkoppeling over het gebruik van 
het platform. Een consultant van Zinus komt daarvoor onder meer langs 
op personeelsvergaderingen.” Daardoor horen ontwikkelaars uit de eerste 
hand over de ervaringen en krijgen ze tips mee voor verbeteringen. Hier 
wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan. 
Annet van de Geest van de Calvijnschool en Willy Bos van Het Talent zijn 
ook tevreden. “De ontwikkelaars van Zinus luisteren goed naar me”, is de 
ervaring van Van de Geest. “Wanneer een probleem urgent is, lossen ze het 
snel op. Wanneer we extra wensen hebben, nemen ze die mee. Ze maken 
een duidelijk verschil tussen ‘nice to have’ en dingen die het functioneren 
op school belemmeren. Deze krijgen dan prioriteit.” Ook de ervaring van 
Bos is dat Zinus snel reageert en vaak de volgende dag problemen al heeft 
opgelost. “Ik ben heel tevreden”, zegt ze over de samenwerking. 

Zinus ontwikkelde nieuwe huisstijl en website
Tegelijk met dat de VVGO het oudercommunicatieplatform is gaan 
gebruiken, heeft Zinus voor de vereniging en de scholen een nieuwe 
huisstijl en website ontworpen. Alle vier de scholen kregen een eigen, 
maar wel op elkaar afgestemde website die geïntegreerd is met het Zinus 
platform.

“Als schoolvereniging wilden we dat onze vier scholen meer eenheid 
zouden uitstralen”, vertelt bovenschools directeur Zomer. “Door de 
nieuwe, gezamenlijke huisstijl is het voor iedereen duidelijk dat een school 
onderdeel uitmaakt van dezelfde club.” Op alle websites staat eenzelfde 
logo, maar in andere kleur. Ook de opbouw van de websites is gelijk en veel 
overzichtelijker dan eerder. Voorheen maakte elke school zijn eigen site. 
“Van ouders en ook van buiten de school van collega’s en instanties krijgen 
we positieve reacties”, vetelt Zomer. “Dat we op verschillende niveaus nu 
eenzelfde uitstraling hebben, is ook belangrijk.”

verklaring ondertekend dat ze 
goed met de informatie omgaan.”

Gezichtsherkenning
De reactie van ouders op de inzet 
van Zinus is heel positief, stelt 
bovenschools directeur Zomer. 
Een heel praktische functie van 
Zinus is de gezichtsherkenning. 
Hierdoor herkent het platform 
automatisch welke kinderen wel 
en welke niet gepubliceerd mogen 
worden.

Nieuwe toepassingen
Zinus ontwikkelt zich steeds 
verder. Een nieuwe functie die er 
het afgelopen half jaar bij kwam, 
is het absentiesysteem. Ouders 
kunnen hun kinderen absent 
melden via de Zinus-app. Die 
melding wordt direct doorgevoerd 
in het centrale registratiesysteem. 
“Dat bevalt heel goed”, vertelt 

Bos. “Ouders kunnen aangeven 
of het een doktersbezoek betreft, 
of dat een kind ziek is. Dat scheelt 
’s morgens héél veel telefoontjes 
tussen 8 en half 9, wanneer het altijd 
heel druk is.”

Wanneer een probleem 
urgent is, lossen ze het 
snel op. Wanneer we 
extra wensen hebben, 
nemen ze die mee. 

Informatieveiligheid is 
voor ons belangrijk en 
Zinus biedt dat. 



Bureau voor oudercommunicatie

Midden Engweg 21

3882 TS Putten

Tel. 0341-74 00 27

Email. info@zinus.nl

www.zinus.nl

Ontdek uw kansen voor  
betere oudercommunicatie

Zinus is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Start vandaag nog met het 

verbeteren van de oudercommunicatie bij u op school. Lees meer over de 

mogelijkheden op onze website.

Vraag een vrijblijvende online demo aan. Of maak een afspraak met één van 

onze specialisten. Een prettig en persoonlijk gesprek waar u altijd wijzer van wordt. 


