Wat zijn de scholen in 2017-16 van plan? Wat weten ze nog
niet?
17 januari 2017
58 scholen hebben in de laatste weken van 2016 voor de VU studiedag het nieuwe CKV een
vragenlijst (met zo’n 45 vragen) ingevuld.
8 van die vragen slaan op het nieuwe CKV. Welke concrete beslissingen zijn er nu al
genomen?
De andere vragen/antwoorden geven een beeld van de huidige situatie rond het ‘oude’
situatie. (zie pdf ‘CKV onderzocht’)
Wat opvalt is dat veel scholen nog voor allerlei belangrijke beslissingen staan.
Hieronder de betreffende vragen en een overzicht van de antwoorden van de 58 scholen.

vraag 2.7 Individuele culturele activiteiten zijn vanaf 2017-18 niet langer verplicht. Wat
ben je dan van plan?
•
•

32/58 stopt met het verplichten individuele activiteiten, of weet nog niet wat ze gaan
doen
17/58 gaan denken ook dan nog individuele activiteiten te verplichten

vraag 2.8 Volgend schooljaar nog verslagen laten maken bij individuele culturele
activiteiten?
•
•

40/58 stop met het verplichten van verslagen, of weet het nog niet.
17 gaan wel door

vraag 2.9 Koppeling culturele activiteiten aan de kunstdisciplines.
•

Alle scholen geven aan dat ze dit nu al doen.

vraag 3.2 Kunstdisciplines theoretisch (analyse, begrippen) aanbieden?
• 30/58 doet dit al en blijft dit doen
• 12/58 weet het nog niet
• 4 willen hier mee beginnen

noot: op veel scholen betreft de behandeling van een discipline hooguit 2 of 3 lessen. Voor
‘verdieping’ is waarschijnlijk meer tijd nodig (bijvoorbeeld per periode een DISCAP, discipline
en bijbehorende CAP)
vraag 3.5 Nieuwe media kunst, een nieuwe kunstdiscipline voor CKV
•
•

•

Geen enkel school (0/58) doet nu iets met Nieuwe mediakunst als kunstdiscipline
Geen enkele school geeft hiervan concrete voorbeelden, ook al dachten een paar
scholen dat ze dit wel doen (misverstand: wat de leerling zelf doet/maakt is nog geen New Media Art)
Veel scholen zijn enthousiast

vraag 4.3 Wat doen jullie met de praktische activiteiten vanaf 2017-18, als ze niet langer
verplicht zijn?
•
•

De helft weet het nog niet
De andere helft wil doorgaan met PA’s of wol PA’s te willen ombouwen tot PO’s (met
een cijfer)

vraag 5.4 Hoe pak je het ckv dossier (de verplichting om alle eindtermen te documenteren)
aan?
•
•

11/58 scholen wil doorgaan met het dossier zoals nu
de rest, 47/58, weet het nog niet.

vraag 6.4 Heb je behoefte aan een methode van een uitgever voor het nieuwe CKV?
•
•
•

22/58 x Nee: wij maken onze eigen leerstof of weet het nog niet
3/58 willen een methode voor alle onderdelen
Er is belangstelling voor ‘losse’ onderdelen, of combinaties van 2 onderdelen
•
•
•
•
•
•

6/58 thema's
9/58 disciplines
14/58 grote onderzoeksopdracht
1/58 kunstdossier
1/58 CZP2
0/58 CZP1

