
 

 

Visie op cultuureducatie 

 

INLEIDING 

 

 

Visie is de fundamentele kracht die al het overige aanstuurt. 

 

De kracht van visie is ongelofelijk! Teams en organisaties met een duidelijk missiegevoel 

presteren opvallend beter dan zij die geen duidelijk toekomstbeeld hebben.  

Een visie is het vermogen om voorbij de huidige realiteit te kijken en dát te scheppen of uit te 

vinden wat nog niet bestaat, om dát te worden wat wij nu nog niet zijn.  

Om te komen tot een cultuurprofielplan, is het van belang eerst de visie zodanig helder te hebben 

dat je in twee minuten duidelijk kunt maken wat je visie op cultuurprofiel inhoudt.  

 

 



VISIE 

 

“Focus op wat je wilt scheppen. Niet de visie op zich is het doel, maar wat die visie 

teweegbrengt.” (Peter Senge) 

 

 

Wat is visie?  

Peter Senge schrijft in zijn boek De vijfde discipline: In zijn eenvoudigste vorm is een visie het 

antwoord op de vraag: ‘Wat willen we creëren?’ Een visie is werkelijk gemeenschappelijk als jij en 

ik hetzelfde beeld hebben en het ook belangrijk vinden om dat beeld te delen.  

 

Een visie is op een op de toekomst gericht beeld, het inspireert, daagt uit, is ambitieus en wordt 

collectief gedeeld. Een visie biedt perspectieven voor een periode van ten minste drie tot vijf jaar. 

‘Wie en wat willen we over drie tot vijf jaar zijn en wat hebben we dan te betekenen voor onze 

omgeving en voor al onze belanghebbenden?’ 

 

Voor wie is de visie bestemd? 

Voor iedereen die met de cultuurprofielschool te maken heeft. Dus schoolleiding, docenten, OOP, 

leerlingen, ouders, enzovoort. 

 

Door wie wordt de visie ontwikkeld? 

Je kunt als schoolleiding of als projectgroep de visie ontwikkelen op het cultuurprofiel. Als de visie 

echter beperkt blijft tot de schoolleiding of de projectgroep, bereik je hoogstens volgzaamheid, 

maar geen werkelijke betrokkenheid. Het is dus altijd van belang om het team te betrekken. Dat 

kan van begin af aan, maar men kan er ook voor kiezen de al ontwikkelde visie op cultuurprofiel 

voor te leggen aan het team. Van belang is dat het team, met name de betrokken docenten, zich 

eigenaar gaat voelen van wat de school met het cultuurprofiel voor ogen staat.  

 

Hoe ontwikkel je een visie? 

Dat kan op verschillende manieren. Het is in ieder geval belangrijk dat je een concreet beeld 

schept hoe de cultuurprofielschool eruitziet. Gebruik daarbij je verbeelding.  

 

- Scenario’s 

 Om de visie op cultuurprofiel duidelijk te krijgen zijn er vier scenario's voor Kunst en cultuur 

beschreven. De scenario’s geven een beeld van wat Kunst en cultuur op scholen kunnen 

betekenen. 

 

- Matrix van Camp 

 De matrix van Camp helpt om op een gestructureerde, maar ook levendige manier met het 

ontwikkelen van een visie aan de slag te gaan. De matrixmethode helpt bij het kiezen van 

aangrijpingspunten, geeft inzicht in de sterke en de aandachtspunten, houdt rekening met 

uiteenlopende belangen en zorgt voor het vrijkomen van de goede energie. 

Adviseurs van KPC Groep kunnen faciliteren bij het gebruik van de matrix.  

 

 

 



 

  De matrix van Camp 

 

- ‘Een dag uit het leven van een leerling’ 

 Daarnaast is het van belang zich een concrete voorstelling te maken van wat de 

cultuurprofielschool gaat inhouden. Wat verandert er precies? Hoe zien mijn lessen er dan uit? 

In welke lokalen werk ik? Zijn er veel activiteiten buiten de reguliere lessen? Enzovoort.  

Om daar een goed beeld van te krijgen is het een goede manier om heel concreet ‘een dag uit 

het leven van een leerling op een cultuurprofielschool’ te beschrijven.  

 

- Begin met het eind voor ogen  

 Stephen Covey, de bekende schrijver van onder meer het boek De zeven eigenschappen van 

effectief leiderschap vergelijkt de visie met een bouwplan voordat je een huis gaat bouwen:  

“Stel dat je een huis wilt bouwen. Je laat het eerst tot in de kleinste details ontwerpen, voordat 

de eerste paal in de grond wordt geslagen. Je probeert een zeer duidelijk beeld te krijgen van 

wat voor huis je wilt hebben. Wil je een huis voor een heel gezin, dan zorg je dat de huiskamer 

een centrale plaats krijgt. Je denkt aan schuifdeuren en aan een binnenplaatsje zodat je 

kinderen buiten kunnen spelen. Je werkt voortdurend met ideeën. Alle speelt zich af in je 

hoofd, totdat je duidelijk voor je ziet wat je wilt bouwen.  

Vervolgens laat je een bouwtekening maken en daarna een bouwplan. Dat gebeurt allemaal 

voordat er ook maar één schop de grond in is gegaan. Anders zal de tweede schepping, de 

feitelijke uitvoering, dubbel zo duur uitvallen vanwege alle veranderingen die je nog wilt 

aanbrengen. Een timmermanswet zegt: ‘Meet tweemaal, zaag eenmaal.’ Je moet er zeker van 

zijn dat de blauwdruk, de eerste schepping, er echt zo uitziet als je wilt. Alles moet goed 

doordacht zijn. Pas dan komen de bakstenen en het cement. Elke dag opnieuw ga je naar de 

bouwkeet en bekijk je de bouwtekening om de instructies voor die dag te kunnen geven. Je 

begint met het eind voor ogen.”  

 



 Wanneer deze metafoor wordt toepast op het ‘bouwen’ van een cultuurprofielschool kom je tot 

het volgende verhaal:  

“Stel dat je cultuurprofielschool wilt worden. Je probeert een duidelijk beeld te krijgen van wat 

voor cultuurprofielschool je wilt worden. Voor wie is het bestemd? Voor alle leerlingen, voor de 

leerlingen met talent of alleen voor de onderbouwleerlingen? Denk je aan muziek- en 

toneeluitvoeringen? Of aan een tentoonstelling? Of zie je vooral voor je dat alle leerlingen met 

kunst bezig zijn en dat het hele gebouw ermee gevuld is?  

Je werkt voortdurend met ideeën. Alles speelt zich af in je hoofd, totdat je duidelijk voor je ziet 

wat voor school het moet worden. Wat je wilt bereiken en waarom beschrijf je in de visie. Je 

maakt een houtskoolschets van het projectplan (de mindmap). En je werkt alles tot in detail uit 

in de formats van het projectplan.  

Net als bij het bouwen van een huis is het van belang dat je eerst goed nadenkt voor je echt 

begint. Je moet er zeker van zijn dat de blauwdruk er echt zo uitziet als je wilt. Alles moet goed 

doordacht zijn. Wanneer je dat niet helemaal helder hebt en je stelt onderweg plannen bij, dan 

kost dat altijd extra tijd en geld.  

En verder ga je bij wijze van spreken iedere dag naar de projectkamer en bekijk je de visie en 

de plannen; wat moet er eerst gebeuren, wat kan wachten? Werken we nog steeds naar de 

visie zoals we die omschreven hebben? Je begint met het eind voor ogen.” 

 

Hoe communiceer je over je visie? 

De visie kan omschreven worden in een visiedocument, of toegelicht en besproken worden 

tijdens een studiedag of een vergadering. Daar kan het echter niet toe beperkt blijven. 

Communiceren over de visie is een continu proces; het komt steeds terug, vindt plaats in de 

wandelgangen, in de docentenkamer en staat op de agenda van de vergaderingen.  

 

- Elevator pitch 

 Een heel effectieve manier is je visie op cultuurprofiel in een halve minuut uiteen te 

zetten. Zo’n ultra korte presentatie wordt ook wel elevator pitch genoemd: een verhaal dat 

je kunt afsteken als je een lift instapt en onverwacht iemand ontmoet aan wie je jouw 

verhaal wilt doen. Wanneer je uit de lift stapt, is de tijd voorbij en moet je het verhaal 

verteld hebben.  
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