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Draagvlak 
 
 
INLEIDING 
 
Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is?  
Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak?  
 
Er is sprake van draagvlak wanneer de verandering naar Cultuurprofielschool breed gedragen wordt 
en leeft binnen de school. Bij draagvlak gaat het om de kracht, de integraliteit en het samenspel van 
factoren die het medewerkers (docenten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders) mogelijk maakt om 
deze verandering van het begin naar het eind te 'dragen'.  
 
In dit gedeelte is, naast een omschrijving van draagvlak, meer informatie te vinden over het belang 
van draagvlak en het creëren van draagvlak door het vergroten van de betrokkenheid van alle 
medewerkers.



 2 

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK 
 
 
A  Draagvlak-DNA 
Draagvlak is de drager van het veranderingsproces. Je zou kunnen zeggen dat het het het DNA is van 
de verandering.  
Welke ingrediënten maken deel uit van dit draagvlak-DNA?  
We onderscheiden de volgende vier hoofdingrediënten. 
- Communiceren.    
- Visie. 
- Faciliteren. 
- Scholing. 
 
Die ieder ook weer uit vele ingrediënten bestaan: 
- communiceren: informatie verstrekken, individueel gesprekken voeren,vergaderen, 

beleidsplan, berichten in info bulletin, inspiratie, studiemiddagen, charisma, enzovoort; 
- visie: doel voor ogen, er helemaal in geloven, betrokkenheid, enzovoort; 
- faciliteren: cultuurcoördinator benoemen, projectgroep samenstellen, vergadertijd 

inplannen, budget genereren, rooster aanpassen, flexibiliteit, daadkracht, enzovoort; 
- scholing: deskundigheidsbevordering, projectgroep coachen en begeleiden, leren met 

projecten te werken, leren samenwerken met andere vakken, creativiteit, enzovoort. 
 
B De Achtbaan 
Draagvlak creëren is een gefaseerd proces waar meerdere lagen in de organisatie bij betrokken zijn. 
Iedere laag heeft eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en taken. Met andere woorden: 
al het werk is gelijkwaardig, maar niet alles is gelijk. 
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 Fig. 1: De Achtbaan 

 
De Achtbaan geeft een goed beeld van de verantwoordelijkheden van de diverse organisatielagen. De 
schoolleiding heeft een breed overzicht van de ontwikkeling. Terwijl de docenten, die het cultuurprofiel 
daadwerkelijk in de lessen vormgeven, veel meer in detail bezig zijn. De projectgroep vormt de 
verbindende factor waardoor ze van cruciaal belang is in het gehele proces. Het werkt 
draagvlakverhogend als het voor iedereen in de organisatie duidelijk is wie welke plek heeft in de 
cultuurprofilering. Het is dan wel van belang dat iedereen wederzijds goed geïnformeerd is.  
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De Achtbaan is een hulpmiddel om het proces van beleidsontwikkeling op scholen in kaart te brengen 
en te sturen. De vier fasen van de beleidscyclus (vaststellen, uitvoering, evaluatie en bijstelling) zijn te 
vergelijken met evenzoveel stations, waarlangs de verschillende beleidsmakers op school hun rondjes 
trekken. Eén keer per jaar wordt de Achtbaan doorlopen en krijgt iedereen - schoolleiding, 
middenmanagement, docenten en OOP - vanuit eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid de kans 
een bijdrage te leveren aan de verbetering van het primair proces. Zo kan iedere geleding zijn eigen 
rol spelen in het proces van beleidsontwikkeling.  
Het doorlopen van de Achtbaan vergroot het draagvlak en zorgt voor het benutten van de op school 
aanwezige talenten. 
 
Meer informatie over de Achtbaan is te vinden in de publicatie De Achtbaan: een cyclisch model voor 

ontwikkeling van beleid en kwaliteit, geschreven door L. Rijkschroeff en T. van Roosmalen. 
www.kpcgroep.nl/Publicaties/De-Achtbaan  
 
C Draagvlak creëren is een continue en integraal proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 Draagvlak creëren: een continue proces 

 
Het draagvlak-DNA is als vanzelfsprekend en te allen tijde essentieel in het veranderingsproces dat de 
school doormaakt om Cultuurprofielschool te worden.  
Hoewel alle ingrediënten belangrijk zijn, hebben ze een verschillende omloopsnelheid. Wat ze 
gemeen hebben is echter dat ieder ingrediënt steeds terugkomt. De omloopsnelheid is te vergelijken 
met het werken volgens de Achtbaan. Dus steeds zijn zowel het management als de projectgroep als 
de docenten bij het proces betrokken. De projectgroep neemt een cruciale positie in, omdat ze steeds 
de vertaalslag maakt tussen schoolleiding en docenten. Hieronder staat een uitgewerkt voorbeeld 
waaruit overduidelijk blijkt hoe de ingrediënten constant door elkaar heen lopen.  
 
Een voorbeeld:  
De projectgroep wil een studiemiddag organiseren om het team te laten kennismaken met de 
toepassing van kunst en cultuur in hun vak. Ze overlegt dit met de schoolleiding die het een goed 
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plan vindt omdat het helemaal past binnen de visie van de school. In onderling overleg wordt de 
datum vastgelegd en de projectgroep maakt een opzet voor de studiemiddag. Er worden afspraken 
gemaakt over het budget. De schoolleiding regelt na goedkeuring van het plan de benodigde 
financiën en andere benodigde faciliteiten (zoals toestemming voor vrij roosteren, inzetten 
OOP, enzovoort) en overlegt welke bijdrage de schoolleiding zal leveren tijdens de studiemiddag. De 
projectgroep gaat vervolgens aan de slag en betrekt een aantal docenten dat al ervaring heeft met 
het onderwerp.  
De studiemiddag wordt een succes; de schoolleider presenteert de visie op de 
cultuurprofielschool op een inspirerende manier en de docenten maken enthousiast plannen over 
wat ze in hun lessen kunnen gaan aanpakken. Aan het einde van de middag zijn de plannen 
geïnventariseerd en zijn er afspraken gemaakt voor de komende periode. Verder is bij ieder plan 
gekeken naar wat mensen nodig hebben aan scholing of begeleiding om hun plan uit te 
voeren. 
 
D Fasen van betrokkenheid 
Voor draagvlak is het nodig dat iedere medewerker betrokken is bij het proces. 
Wanneer er gestart wordt met welke verandering dan ook, dus ook bij cultuurprofilering zullen 
medewerkers daar allemaal op hun eigen manier instaan. Ze voelen zich vanuit hun eigen perspectief 
betrokken bij de verandering. Bij de een zal dat proces sneller gaan dan bij de ander. De fasen van 
betrokkenheid zijn: 
- IK betrokkenheid, wat betekent de verandering voor mij? 
- TAAK betrokkenheid, wat moet ik daarvoor doen? 
- ANDER betrokkenheid, wat betekent dit voor leerlingen, collega’s? 
 
De eerste voor de hand liggende reactie bij een verandering is “wat betekent dit voor mij?” Pas 
wanneer dit helder is, is men in staat vrij na te denken over wat daarvoor gedaan moet worden. 
Wanneer die fase duidelijk is, is men in staat na te denken over wat dat voor anderen betekent.  
De medewerkers zullen echter niet altijd tegelijkertijd in dezelfde fase van betrokkenheid verkeren. 
Iemand die bijvoorbeeld in de ´ik-betrokkenheidsfase´ zit heeft vooral behoefte aan informatie en is 
nog niet in staat te werken aan het ontwerpen van de lessen. En iemand die voor de troepen uit loopt 
en op hetzelfde moment in de ‘ander-betrokkenheidsfase’ zit, zal geen zin hebben in de zoveelste 
bijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat het inhoudt om cultuurprofielschool te zijn. Deze medewerker 
wil verder. Het is dus zaak te differentiëren.  
 
Door rekening te houden met deze verschillen en op het juiste moment de juiste interventie te doen, 
zal veel weerstand worden voorkomen.  
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 Fig. 3 Fasen van betrokkenheid 

 
E Interventies bij de fasen van betrokkenheid 
Bij de verschillende fasen horen ook verschillende interventies. 
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IK 
 

- Wat betekent dat cultuurprofiel voor mij? 
- Heb ik hiervoor wel de juiste expertise in 

huis? 

- Informatie geven 
- Duidelijkheid verschaffen 
- Persoonlijke aandacht geven  

 
TAAK 

 

- Wat moet ik nu anders doen tijdens mijn 
lessen? 

- Zijn er voorbeeldlessen? 
- Hoe kan ik het lesprogramma opbouwen? 

- Studiedagen 
- Professionaliseren 
- Materiaal verschaffen 
- Tijd en ruimte geven 

 
ANDER 

- Wat merken leerlingen hiervan in de klas? 
- Hoe kan ik samenwerken met collega’s van 

andere vakken? 
- Wat zijn de ervaringen van andere scholen? 

- Intervisie  
- Overlegmomenten inplannen 
- Gelegenheid geven elders te 

gaan kijken 

 

1 informatie 
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3 schoolleiding 

4 consequenties 
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6 herziening 

0 bewustwording 
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