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Programma 2017-2018
Het nascholingsprogramma CKV maakt deel
uit van het ruime cursusaanbod voor docenten
voortgezet onderwijs van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Kijk voor een volledig overzicht
met opleidingen, cursussen en trainingen op
fgb.vu.nl/vo

Contact en meer informatie
Heeft u vragen over de cursusactiviteiten CKV,
of wilt u de mogelijkheden verkennen voor een
traject op maat voor uw sectie(s) of scholen?
Neem dan contact op met:
Martijn van der Berg
Team Voortgezet Onderwijs
Secretariaat CKV
e.vander.berg@vu.nl

fgb.vu.nl/vo

STUDIEDAG HET NIEUWE CKV
Voorjaar 2017

Studiedag Het Nieuwe CKV 2017-2018
Verhelderend, vernieuwend en direct toepasbaar

Is uw school al klaar voor het vernieuwde examenvak CKV? Met ingang
van augustus 2017 verandert het examenprogramma CKV voor havo en
vwo. Dit voorjaar organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam weer de
basiscursus Het nieuwe CKV. In één dag wordt duidelijk wat de nieuwe rol
en functie van CKV is. Informatie en praktische toepassingen staan centraal.
Heeft u na deze basiscursus behoefte aan verdere verdieping? Dan kunt
u deelnemen aan diverse vervolg studiedagen en studiemiddagen.

Wat gaat er veranderen?
CKV havo/vwo moderniseert. Vanaf augustus 2017 gelden compleet
nieuwe eindtermen en maakt het vak deel uit van het combinatiecijfer.
Hiermee verkrijgt CKV een examenstatus vergelijkbaar met die van
bijvoorbeeld maatschappijleer. Met deze vernieuwing verandert ook
de inhoud van het vak: rode draad wordt de onderzoekende houding
van de leerling. De disciplines en bijbehorende culturele activiteiten
krijgen daardoor veel meer verdieping. Scholen kunnen zich tot de
zomer voorbereiden op al deze ingrijpende wijzigingen. Is uw CKV
sectie en directie goed op de hoogte van al deze veranderingen?
Basiscursus studiedag Het nieuwe CKV
Tijdens de studiedag Het nieuwe CKV krijgt u een compleet overzicht
van de vernieuwing en is er alle ruimte voor uitwisseling met CKV
collega’s. Na afloop kent u alle nieuwe verplichtingen en veranderingen
en kunt u deze toepassen in uw onderwijs.
Data 2017: 16 maart of 23 maart (Amsterdam) of 12 april (Arnhem)
Tijd: van 10.15 – 15.00 uur
Prijs: € 290,- inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Meer informatie en inschrijven: www.vu.nl/studiedagckv

CKV (havo,vwo) verdieping: onderzoek
Tijdens deze verdiepende studiedag gaat u aan de slag met de verplichtingen en
de mogelijkheden van de onderzoeksopdracht en de onderzoekende houding bij
het nieuwe CKV. De studiedag is bedoeld voor docenten die de basiscursus
Het nieuwe CKV hebben gevolgd.
Data 2017: 28 maart of 19 april (Amsterdam) of 13 juni (Arnhem)
Tijd: van 10.15 – 15.00 uur
Prijs: € 290,- inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Meer informatie en inschrijven: www.vu.nl/verdiepingckv
Ruim 240 scholen hebben deze studiedag reeds gevolgd.
Deelnemers waarderen deze studiedag goed:
“Verhelderend, bruikbaar en inspirerend!”
“Praktische voorbeelden, prettig contact met CKV docenten van andere scholen.”
“Veel informatie over de veranderingen: we kunnen er meteen mee aan de slag!”

CKV workshopmiddagen (incompany)
Voor scholen die op eigen locatie CKV
zaken willen uitdiepen zijn er incompany
workshopmiddagen. U kunt hiervoor kiezen
uit acht verschillende onderwerpen,
waaronder:
• documentatie/dossier
• CKV in het PTA
• New Media Art
• Zomercheck, is overal aan het gedacht?
Alle onderwerpen staan op:
www.kernvakckv.nl/actueel.html
Neem voor meer informatie of een
vrijblijvende offerte contact op met de
cursusleider Jan Mulder, jonomul@me.com.
Bij voldoende belangstelling worden
deze workshops eventueel ook per
open inschrijving aangeboden.

“Het huidige CKV programma
gaat op de schop. Wordt het
een verbouwing of wordt het
nieuwbouw?”
Jan Mulder, cursusleider CKV

