
Nieuwe CKV studiedagen 
 
Algemeen 
 
Als vervolg op de terugkomdag Het nieuwe CKV in de praktijk organiseert de VU dit najaar voor 
het eerst kunstdiscipline studiedagen. Vele docenten dit schooljaar hebben belangstelling voor 
dergelijke inhoudelijke en praktische  bijeenkomsten. De 4 stappen van het nieuwe CKV zijn 
bekend: verkenning, verbreding, verdieping en verbinding.  Hoe werkt dat concreet in een 
lessenreeks en bij CAPs voor bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, film of 
bouwkunst?   Hoe stimuleer je leerlingen om onderzoekend naar kunst te kijken? Deze vragen 
staan centraal op deze studiedagen. 
 
In november worden de eerste 2 kunstdagen aangeboden:  de studiedag CKV film op 8 
november en de studiedag CKV bouwkunst op 20 november. Inschrijven voor 1 of beide 
dagen kan via de gebruikelijke VU site,  vanaf 1 juni.    
 
 

De studiedag CKV Bouwkunst 
 

20 november 2018 Amsterdam   
Inschrijven kan via de gebruikelijke VU site,  vanaf 1 juni. 
 
Als vervolg op de terugkomdag Het nieuwe CKV in de praktijk organiseert de 
VU dit najaar studiedag voor Bouwkunst in de CKV les. De 4 stappen van het 
nieuwe CKV zijn bekend: verkenning, verbreding, verdieping en 
verbinding.  Hoe werkt dat concreet in een lessenreeks over een of meer 
gebouwen?  Hoe stimuleer je leerlingen om onderzoekend naar een gebouw te 
kijken? Deze vragen staan centraal. 
Aan de orde komen: 

• Een eenvoudig en praktisch didactisch model voor bouwkunst in de CKV 
les 

• Allerlei mogelijkheden om leerlingen actief en onderzoekend met 
architectuur bezig te zijn, zelfstandig of in klasseverband 

• Vele suggesties voor mini-onderzoek 
• De verdieping bij de praktische opdracht van Domein C 
• Lesmateriaal en voorbeelden 

 
 
  



De 4 stappen voor CKV bouwkunst 
  
Verkenning 
CKP1 voor architectuur 
Oriëntatie op bouwkunst 
Gebouwen in mijn omgeving 
De functies van gebouwen 
Oriëntatie op specifieke gebouwen 
Genres 
 
Verbreding 
Gebouw bekijken 
Gebouw beschrijven 
Gebouw analyseren 
 
 
Verdieping 
Bouwstijlen 
Architecten 
Functies 
Beschouwen 
Onderzoek 
 
Verbinding 
CKP2 voor architectuur 
Nieuwsgierigheid 
Analyse 
Interpretatie 
Eigen bouwzuil 
  
 
  
  
  
 
 
 
	


