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Werkvorm visie ‘handen en voeten’ geven met behulp 
van metafoor 

Inhoud document 

In dit document wordt de aanpak beschreven om als team de visie op onderwijskwaliteit te 

vertalen naar een concreet beeld. 

Doel 

Visie vertalen naar een concreet beeld. Dit draagt bij aan het krijgen van een gedeeld beeld als 

team van de visie op onderwijskwaliteit.   

Benodigde tijd 

½ uur. 

Gekoppeld aan onderdeel 

Onderdeel 1: visie op onderwijskwaliteit aanscherpen/bepalen, als een stip op de horizon/ het 

hogere doel waar het team aan wil werken. 

Concrete resultaten/opbrengsten 

Team heeft een metafoor die hun visie op onderwijskwaliteit weergeeft. Dit beeld helpt bij het 

invullen en levend houden van de visie op onderwijskwaliteit.   

Aanpak 

Vooraf 

Ter voorbereiding op deze vorm is het nodig dat het team het gesprek gevoerd heeft over zijn visie 

op onderwijskwaliteit. Als het goed heeft het team deze vastgelegd in enkele kernwoorden of –

zinnen. Gebruik deze input voor deze opdracht. 

 

Opdracht 

1 Team verdelen in drietallen. Vraag het team om in drietallen na te denken over een metafoor 

die goed de visie op onderwijskwaliteit weergeeft. Geef ter inspiratie een aantal voorbeelden 

van metaforen.  

2 Geef elk drietal een flapover om de metafoor te tekenen of uit te leggen.  
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3 Vraag het drietal om de verschillende aspecten van de visie te verwerken in de metafoor. 

‘Welke aspecten komen terug in onze visie en hoe komen die terug in de metafoor?’ Als er 

genoeg tijd is, kan deze denkoefening ook buiten, tijdens een wandeling gedaan worden.  

4 Vragen om de drietallen hun ideeën te delen. Bepaal vervolgens gezamenlijk wat de beste 

metafoor is. Vul gezamenlijk als team de gekozen metafoor verder aan. 

5 Bespreek met elkaar of alle aspecten van de visie terugkomen in de metafoor. 

6 Tot slot, bespreek als team hoe de metafoor verder uitgewerkt gaat worden, wie gaat dit doen. 

En bespreek in welk document deze wordt verwerkt en of het mogelijk is om de metafoor op 

een zichtbare plek op te hangen.  

Benodigdheden/materialen 

• Flap-over. 

• Stiften. 

• Voorbeelden van metaforen om team te inspireren. 


