
 

 

Het Cultuurprofielplan 
 
INLEIDING 
 

Een cultuurprofielschool is een school die zich profileert op het gebied van Kunst en cultuur en 

zorgt dat leerlingen zo vaak (meer dan gebruikelijk) en zo goed mogelijk onderwijs in Kunst en 

cultuur kunnen volgen. Hoe een school een dergelijk profiel uitwerkt, is afhankelijk van de keuzes 

die de school op basis van visie, onderwijsaanbod, populatie en docententeam maakt. 

Het ontwikkelen van een dergelijk profiel is een proces van ontwikkelen, overdenken, uitproberen 

en bijschaven, zodoende worden keuzes geëxpliciteerd en doelen benoemd. Dit mondt uit in het 

cultuurprofielplan.  

 

Een cultuurprofielplan vormt het basisdocument voor een cultuurprofielschool en is de uiteindelijke 

opbrengst van het ondersteuningstraject cultuurprofielscholen 2008 - 2009. De opdracht aan de 

deelnemende scholen is om samen met collega's van de kunstvakken en met ondersteuning van 

andere ontwikkelscholen en het Steunpunt Cultuurprofielscholen invulling te geven aan het 

cultuurprofielplan. We zullen daarbij gezamenlijk inhoudelijke goede en bruikbare 

cultuurprofielplannen ontwikkelen, ons streven is dat elke school eind 2009 over een dergelijk plan 

beschikt. 

 



 

INSTRUMENT 

 

Het opstellen van een cultuurprofielplan 

Om teams op weg te helpen met het maken van een cultuurprofielplan ontwikkelen SLO en KPC 

een digitaal instrument. Het instrument bestaat uit een hoofdstructuur met stellingen over het 

karakter van de cultuurprofilering. Wordt het hoofdaccent gelegd op talentontwikkeling of loopt 

kunst en cultuur als een rode draad door alle vakken heen? Vanuit de visie worden vragen steeds 

concreter en de keuzes nader ingevuld. Het resultaat is een cultuurprofielplan, dat u kunt 

presenteren in de eigen school en aan andere geïnteresseerden. 

 

De gebruikers van het digitale instrument zijn cultuurcoördinatoren en betrokken (kunst)docenten. 

Het instrument kan zowel individueel als in teamverband gebruikt worden. Juist de discussie die 

ontstaat door het instrument in teamverband te gebruiken is interessant en leidt tot het maken van 

bewuste keuzes.  

  

Het (digitale) instrument waarmee teams een cultuurprofielplan kunnen genereren is in 

ontwikkeling. Zowel aan de inhoud als aan de vormgeving wordt in 2009 verder gesleuteld. We zijn 

overigens nog op zoek naar scholen die in de loop van 2009 de digitale versie willen testen.  

 

De hoofdstructuur geeft houvast aan de gebruiker(s) en is als volgt opgebouwd. 

1 Visie op cultuureducatie. 

2 Cultuureducatie in de programmering. 

- 2.1 Inhoud. 

- 2.2 Organisatie. 

3 Samenwerkingspartners 

4 Communicatie. 

5 Voorwaarden. 

6 Evaluatie en ontwikkeling. 

 

1 Visie op cultuureducatie 

Alle ontwikkelingen starten bij een visie. De visie is het fundament van het cultuurprofielplan en 

daarom de eerste - allerbelangrijkste - stap waarover nagedacht moet worden. Met behulp van een 

visie kan het onderwijs verder ingericht worden. De keuzes die u maakt, zijn bepalend op welk(e) 

terrein(en) uw ontwerp zich richt. 

 

Toelichting instrument 

Dat doen we door: 

Bij veel kaartje staat dit woordveld, als u hier op klikt, kunt u in een apart scherm uw eigen tekst 

schrijven. U kunt hier aangeven op welke wijze u uw keuze vormgeeft in de eigen school.  

 

Informatie 

Bij enkele kaartjes verschijnt extra informatie als u op dit woordveld klikt.  

 

Vanuit welke visie gaan we invulling geven aan cultuurprofilering? 



1 Het kunst en cultuur 

programma is in de 

bovenbouw gericht op 

loopbaanmogelijkheden in 

de creatieve industrie.  

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

2 Met een gevarieerd 

keuzeaanbod komen we 

tegemoet aan de 

verschillen in talent. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

3 De nadruk ligt op de 

ontwikkeling van 

creativiteit.  

 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

4 Visuele geletterdheid is 

een belangrijk 

uitgangspunt bij de 

inrichting van het 

programma.  

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

5 De identiteit van de school 

nemen we als 

uitgangspunt voor de 

inrichting van het 

programma. 

 

 

Dat doen we door:  

 

6 Kunst, cultuur en cultureel 

erfgoed is geïntegreerd in 

het hele curriculum. 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

7 Wij kiezen voor aansluiting 

met onze directe 

omgeving.  

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

8 Leerlingen met talent 

kunnen een kunst- en 

cultuurklas volgen.  

 

 

Dat doen we door:  

9 We richten ons op 

aansluiting met het 

vervolgonderwijs. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

10 Wij stellen een bepaalde 

kunstdiscipline voorop. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

11 Leerlingen leren de talen 

van de verschillende 

kunstdisciplines te 

verstaan. 

 

 

Dat doen we door:  

 

12 In het programma van 

kunstvakken werken we 

interdisciplinair. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

13 Om aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de 

leerling leggen we een 

sterke relatie met de urban 

culture. 

 

 

Dat doen we door:  

 

14 Leeg kaartje: zet uw eigen 

visie in dit kaartje en geef 

een toelichting. 

 

 

 

 

Dat doen we door: 

15 Leeg kaartje: zet uw eigen 

visie in dit kaartje en geef 

een toelichting. 

 

 

 

 

Dat doen we door: 



Informatie 

 

 

 

2 Cultuureducatie in de programmering 

2.1 Inhoud van het programma 

In deze paragraaf treft u uitspraken aan over de inhoud van het programma, het 'wat'. 

 

Wat doe je als cultuurprofielschool extra om je te onderscheiden van andere scholen? Een van de 

manieren om je te onderscheiden van andere scholen is het benoemen van cultuurprofieldoelen. 

Dit zijn leerdoelen die aangeven wat de school extra doet aan kunst en cultuur in het totale 

onderwijsprogramma. Een cultuurprofieldoel is een overkoepelend doel en sluit aan bij de visie van 

de school.  

Een andere manier om het programma te ordenen is via thema's, kernconcepten, of perioden in de 

(kunst)geschiedenis. Door de doelen en/of door een ordeningsprincipe weten ook de niet-

kunstvakdocenten waar ze zich op moeten richten.  

Zowel eventuele cultuurprofieldoelen als een ordeningsprincipe geven richting aan de invulling van 

het programma.  

 

Waar bestaat de inhoud van het programma uit? 

1 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan expressie- 

en presentatievormen 

aangeleerd bij de 

kunstvakken toepassen in 

niet-kunstvakken. 

 

  

 

Dat doen we door:  

Informatie 

2 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan beelden in 

de media herkennen, 

beschrijven, analyseren en 

interpreteren. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

3 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan sporen in 

heden en verleden en 

sporen in het cultureel 

erfgoed herkennen, 

beschouwen, analyseren 

en interpreteren. 

 

 

Dat doen we door:  

 

4 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan het 

verband leggen tussen 

toegepaste kunst en de 

sectoren. 

 

 

5 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan kenmerken 

benoemen van kunststijlen 

en perioden in de kunst en 

cultuurgeschiedenis. 

 

 

6 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan 

multiculturele aspecten 

van kunst en cultuur in de 

samenleving herkennen, 

benoemen en hanteren. 

 



 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

Dat doen we door:  

 

7 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan het 

verband leggen tussen 

subcultuur en urban 

culture. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

8 Cultuurprofieldoel 

 De leerling kan zich een 

beeld vormen van de 

loopbaanmogelijkheden in 

de creatieve industrie. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

9 Cultuurprofieldoel 

 Noteer een eigen 

cultuurprofieldoel en licht 

het toe. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

10  Het programma is 

geordend rond thema's, 

kernconcepten 

(begrippen), stijlperioden, 

vaardigheden, anders.... 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

11 De leerling kan een 

portfolio samenstellen en 

daar een toelichting op 

geven.  

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

12 Leeg kaartje: noteer een 

eigen inhoudscomponent 

en licht dit toe. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

 13 De inhoud en de planning 

van het kunst- en 

cultuurprogramma  

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

 



2.2 Organisatie van het programma 

Het tweede onderwerp gaat over de organisatie van het programma. Het gaat niet alleen over het 

wat, het gaat ook over het hoe, de organisatie van het cultuurprofiel.  

 

Hoe organiseert u de cultuurprofilering? 

1 Kunstvakken worden 

afzonderlijk van elkaar 

gegeven. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

2 Het programma bestaat 

(deels) uit 

(vakoverstijgende) 

projecten. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie programma 11.doc 

3 In het programma is er 

ruimte voor aparte kunst- 

en cultuurklassen. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

4 Kunst en cultuur en 

cultureel erfgoed is 

geïntegreerd in (het 

merendeel van) het 

curriculum. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

5 Kunstdisciplines worden 

geïntegreerd aangeboden 

in een leergebied. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

communicatie 8.doc 

 

6 Culturele activiteiten 

worden in samenhang met 

het curriculum van de 

school aangeboden. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

 

7 We bieden leerlingen vrije 

ruimte om te werken in de 

vorm van atelierlessen. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

8 Naast het reguliere 

aanbod bieden we 

leerlingen die 

geïnteresseerd zijn in 

kunst en cultuur extra 

workshops. 

 

 

Dat doen we door:  

 

9 Leeg kaartje over de 

organisatie. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

.  

 

 



3  Samenwerkingspartners  

Met wie werk je samen? De volgende stap is het in beeld brengen van de samenwerkingspartners. 

Het gaat om structurele samenwerking met meerdere culturele instellingen, bedrijven of personen 

uit de wereld van kunst en cultuur.  

 

1 We benaderen bedrijven 

in de creatieve industrie 

voor sponsoring. 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

2 Culturele instellingen 

leveren een bijdrage aan 

ons kunst- en 

cultuuronderwijs. 

 

 

Dat doen we door:  

 

3 De culturele instellingen 

worden betrokken bij het 

ontwikkelen en bepalen 

van het programma. 

 

 

Dat doen we door:  

 

4 De culturele instelling 

waarmee wordt 

samengewerkt, heeft een 

rol als informatiebron. 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

5 De culturele instelling 

waarmee wordt 

samengewerkt, heeft een 

rol als 

samenwerkingspartner. 

 

 

Dat doen we door:  

 

6 Er is een duidelijk doel 

voor de samenwerking 

tussen de school en de 

culturele instelling. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

7 Naast contacten met 

culturele instellingen 

hebben we contact met 

individuele kunstenaars. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

8 We werken samen met 

vervolgopleidingen in de 

kunstsector. 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

9 We expliciteren onze visie 

aan de culturele 

instellingen. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

10 Leeg kaartje: zet uw eigen 

ideeën in dit kaartje en vul 

het in via "Dat doen we 

door:..”. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

11 In het kader van de 

maatschappelijke stage 

bieden de culturele 

instellingen waarmee we 

samenwerken 

stageplaatsen. 

 

 

 

 

12 We benaderen bedrijven 

in de creatieve sector voor 

stageplaatsen. 

 

 

 

 

 

 



13 We benaderen overheden 

voor subsidies. 

 

 

Dat doen we door:  

 

  

 

 



4 Communicatie  

Wat en hoe communiceer je over het cultuurprofiel? Het gaat om zowel de interne communicatie 

als de communicatie naar buiten.  

 

1 Er zijn op beleidsniveau en 

operationeel niveau 

afspraken wie 

verantwoordelijk is voor 

welk deel van de 

communicatie. 

 

 

Dat doen we door:  

 

2 Er wordt intern 

gecommuniceerd over het 

cultuurprofiel met zo 

actueel mogelijke 

informatie.  

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

3 Er wordt extern 

gecommuniceerd over het 

cultuurprofiel met zo 

actueel mogelijke 

informatie.  

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

4 Het is duidelijk waartoe de 

communicatie dient: 

-  draagvlak vergroten;  

- informeren; 

- uitnodigen; 

- bekendheid; 

- beeldvorming; 

- naamsbekendheid. 

. 

 

5 We stemmen het 

communicatiemiddel af op 

de doelgroep en het doel. 

6 Er is een consistentie in 

de communicatie met 

verschillende interne en 

externe betrokkenen. 

 



5 Voorwaarden  

Om het cultuurprofiel te realiseren zijn een aantal voorwaarden nodig. Deze liggen op zowel het 

materiële als het immateriële vlak. 

 

1 We krijgen tijd en geld om 

de cultuurprofilering te 

realiseren.  

 

 

 

Dat doen we door:  

 

2 Het management is actief 

betrokken.  

 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

3 De cultuurprofilering moet 

gedragen worden door 

zowel het management 

als het docententeam.  

 

 

Dat doen we door:  

 

4 Betrokkenen spreken hun 

commitment voor een 

langere periode uit. 

 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

5 Het ontwikkelen van een 

samenhangend 

programma is een 

gedeelde 

verantwoordelijkheid van 

alle betrokkenen.  

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

6 Docenten kunnen scholing 

volgen gericht op het 

ontwikkelen van hun 

professionaliteit.  

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

7 Cultuurprofilering past bij 

de schoolontwikkeling voor 

de langere termijn. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

8 Het moet duidelijk zijn 

binnen welke kaders 

docenten vorm kunnen 

geven aan het 

cultuurprofiel. 

 

 

Dat doen we door:  

 

9 Continu worden er 

inspanningen gepleegd 

om draagvlak te creëren. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

  10 Leeg kaartje: zet uw eigen 

ideeën in dit kaartje en vul 

het in via "Dat doen we 

door:…”.  

 

 

Dat doen we door:  

 



 

6 Evaluatie en ontwikkeling  

Evaluaties dienen ertoe om de kwaliteit van (een deel van) het onderwijs te meten en/of te 

verbeteren. Dikwijls zijn dit formatieve evaluaties. Een formatieve evaluatie is een systematisch 

uitgevoerde activiteit die geïntegreerd kan worden in het ontwikkelproces.  

 

Hoe evalueert u het ontwikkelproces? 

1 We monitoren tussentijds 

het proces. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

2 We evalueren tussentijds 

en aan het eind van het 

leerjaar de 

onderwijsopbrengsten. 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

3 Ten behoeve van de 

evaluatie is er een 

draaiboek. 

 

 

 

Dat doen we door:  

Informatie 

 

4 We stellen afhankelijk van 

de resultaten van het 

onderzoek onze doelen 

bij.  

 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

5 De reacties van 

personeelsleden, ouders, 

leerlingen en externen 

worden meegenomen in 

de evaluatie van het 

cultuurprofiel. 

 

 

Dat doen we door:  

 

6 Leeg kaartje: zet uw eigen 

ideeën in dit kaartje en vul 

het in via "Dat doen we 

door:… “. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

 

 

 

 

 


