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This is the course reader for the English version of Culturele en kunstzinnige vorming. Following the lead of 

a number of TTO schools we have decided to call this school subject Cultural & Artistic Development. The 

logical acronym is CAD. It is perfectly all right for a school to use its own words and abbreviations. Some 

schools choose to call it by its Dutch abbreviation, CKV.  Some schools call it General Arts. There is no 

official translation. 

 

An entirely new examination program for CAD  has recently gone into effect for the more than 500 

havo/vwo schools. 

 
This reader includes basic information about the new exam requirements and a selection of teaching 

materials in English and Dutch. 

 

 
 

 

 
Onderdelen van CKV vanaf 2017-18 

 

  
 

Please consult  www.kernvakckv.nl for additional information. 

The Dutch webpages on this site: 

   
webpagina’s www.kernvakckv.nl 

CKV schoolbreed 
CKV algemeen 
CKV op de basisschool 
CKV schoolbreed 
CKV-junior 
CKV vmbo 
CKV havo/vwo 
 

 

cultuurdossier 
cultuureducatie 
Wat is cultuureducatie? 
cultuureducatie of cultuuronderwijs? 
cultuurscenario's 
cultuurcoördinatie 
cultuurbeleid 

de cultuurkaart, tot 2023 
actueel 
 

 

http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-algemeen.html
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-op-de-basisschool.html
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-schoolbreed.html
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-junior/
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-vmbo/
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/ckv-havovwo/
http://www.kernvakckv.nl/ckv-schoolbreed/cultuurdossier/
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/wat-is-cultuureducatie-2.html
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/cultuureducatie-of-cultuuro.html
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/cultuurscenarios-/
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/cultuurcoordinatie.html
http://www.kernvakckv.nl/cultuureducatie/de-cultuurkaart-2013-2023.html
http://www.kernvakckv.nl/actueel.html
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The CD-rom for the course  contains lots of relevant material.  

 

CAD RESTRUCTURED  
Vrije Universiteit Amsterdam   

November 2017 

 

  

Program 

  

1 Getting to know each other 

 

2 Introduction 

 

3 Domain A  CZP1 - first explorations 

  

4 Domain B expanding - DISCAPs 

  

5 Domain C deepening - research assignment 

   

6 Domain D CZP2 -   linking/connecting  

   

7 Evaluation  

official school exam program (PTA) 

school reports 

end of the year report  

assessment 
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Section 1 General    

Introducing a restructured CAD  
 

 These are the new Domains for the CAD exam.  

 

 

 

 
 

 

  

 
In Dutch: verkennen, verbreden, verdiepen and verbinden 

 

 

 

 
 

Fostering a creative and inquisitive* attitude# to the arts is now the main goal of CAD. 

 
* alternative terms: inquiring, curious 

# alternative term: mindset  

 

The main features of CAD restructered 

 

- CAPs: students learn to think more deeply about their cultural and artistic experiences (CAPs) 

- an active, creative and inquisitive approach to the arts 

- new learning goals (the old goals have been entirely discarded)   

- new PTA 

- new exam status for CAD 

- CAD in all grades  

- CZP 1 and  CZP2 very important 

- research assignment 

- vwo broader theoretical base 

- documenting the process 

- 3 (havo) or 4 (vwo) DISCAPs 

Explore 

Expand 

Deepen 

Link 

Explore 
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CAD in 2020 
 

 

By 2020 most schools will have 

 

• A clear idea of research assignment 

• Found common ground with many other school subjects in 4 h/v 

• A PTA based on the 4 exam domains 

• A clear yearly schedule of the recurring art forms (disciplines) 
• 3 CAPs havo, 4 CAPs vwo 

• CZP1 

• CZP2 

• Portfolio for CAD 

 

 

 Key differences between havo and vwo 
 havo vwo 

 

workload (slu’s) 

 

120 

 

 

160 

 

 

number of art forms 

 

• architecture   
• visual arts 

• cinema 

• dance 

• theater 
• music 

• new media 

 

 

  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

How many CAPs? 

 
      CAP  features     

• new and old 

• true to life 

• professional 

• artistic 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

art theory 

  

 

The student documents 

his/her DISCAPs, analyses 

each DISCAP and provides 

a context for each DISCAP. 
The research assignment 

may have more practical 

bent.   

  

 

The student documents his/her 

DISCAPs, critically analyses 

each DISCAP and provides a 

context for each DISCAP. The 
research assignment may be 

more analytical or theoretical. 
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Vanaf hier gaat het boek verder in het Nederlands. 

Achtergrond en toelichting 

Vanaf het schooljaar 2017-18 geldt een nieuw examenprogramma voor CKV op havo en vwo.    

Dit programma heeft tot doel bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding te stimuleren. 

 

Je kan spreken van het nieuwe vak CKV.  De eindtermen zien er heel anders uit en het vak speelt straks via 

het combinatievakcijfer ook een centrale rol in de slaag-zak regeling. Ook voor de schoolleiding is het 

belangrijk om kennis te nemen van de veranderingen en de CKV docenten te ondersteunen bij het 

voorbereiden van de nieuwe exameneisen.  

 

CKV staat niet op zichzelf 

Culturele en kunstzinnige vorming is een onderdeel van de leerlijn cultuureducatie en van het cultuurbeleid  
van de school.  OCW benadrukt het belang van samenhang en doorlopende leerlijnen voor CKV. Op de site 

www.kernvakckv.nl valt hier meer over te lezen. 

 

De studielast voor CKV 

Voor havo is dat 120 uur, voor vwo 160 uur. Het nieuwe examenprogramma is gebaseerd op dit aantal uren. 

Op de meeste scholen zit CKV in de vierde klas.     

 

Organisatie CKV 

Op bijna alle scholen staat CKV als schoolvak op het lesrooster.    

  

Het nieuwe examenprogramma  legt veel nadruk op de ‘actieve’ leerling, die een aantal nieuwe culturele en 

kunstzinnige ervaringen opdoet en verwerkt, ook door middel van onderzoek.  

 

De professionele culturele activiteiten en de reflectie op kunst en cultuur vormen de kern van dit vak. De  

activiteiten zijn verspreid over 7 disciplines. Theorie over de disciplines staat ten dienste van een 

onderzoekende houding, de CAPs en het CZP1 en CZP2. 

 

Lesmateriaal 

Veel scholen gaan het CKV lesmateriaal ook moderniseren en aanpassen aan de nieuwe eisen. De focus van 

het vak ligt nu veel meer op de verdieping van de DISCAPs (disciplines en de bijbehorende CAPS) 

onderzoek, en het CZP1 en CZP2.  

De meeste docenten maken de laatste jaren hun eigen lesstof. Ook zijn uitgevers actief: 

 

   Praktijkboek CKV, van Edumap 

 
stART, van uitgeverij Lambo 

 

Contrast, van uitgeverij Staal en Roelofs 

 

  
 

De CKV sectie 

Op veel scholen is er sprake van een echte CKV sectie, soms met wel 10 of meer collega’s. Op enkele 

scholen is er maar 1 docent verantwoordelijk voor CKV. Is uitbreiding van het aantal collega’s en/of 

specialisatie nodig? Met het oog op de theorie bij de disciplines en de begeleiding van onderzoek en 

presentatie is dit een actuele vraag.  

 

Wie is erbij betrokken? 

CKV is een verplicht examenvak voor alle havo en vwo leerlingen die geen klassieke talen in het 

examenpakket hebben. CKV kent een eigen PTA.  De CKV docenten zijn verantwoordelijk voor het examen 

en voor de beoordeling met een eindcijfer. Veel scholen hebben een aparte CKV sectie. Meestal betreft het 

docenten van de beeldende vakken  maar ook docenten van vakken als muziek, drama, dans en talen zijn er 

bij betrokken. Samen zijn deze collega's verantwoordelijk voor het geheel. Om de inhoud en organisatie van 

dit onderdeel goed af te stemmen is het van belang dat alle betrokken docenten goed zijn ingevoerd in de 

nieuwe doelstellingen, de didactiek en de planning.  

  

  

https://www.lambo.nl/start-onderzoekend-ckv
http://staal-roeland.nl/lesmethoden/contrast/
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The new exam requirements  
(in Dutch) 

 

Deze 11 eindtermen voor het CKV examenprogramma zijn in 2016 officieel vastgesteld door middel van 

publicatie in de Staatscourant. 

 

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

Domein A: verkennen 

Domein B: verbreden 

Domein C: verdiepen 

Domein D: verbinden 
 
 
Het schoolexamen heeft betrekking op A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: 

andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen. 

 

Domein A – verkennen 

 

 1 De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en opvattingen 

over kunst beschrijven en daarop reflecteren, en het resultaat daarvan gedocumenteerd vastleggen. 

 

2 De kandidaat kan daarbij aangeven: 

• wat de eigen ervaring met kunst is geweest, welke kennis hij van kunst heeft en wat zijn    

   kunstopvattingen zijn; 

• hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen m.b.t. kunst zijn gevormd; 

• hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen zich verhouden tot die van anderen, 

                onder wie zijn medeleerlingen 

 

Domein B – verbreden 

 

3.  De kandidaat kan ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten die worden aangeboden in een 

levensechte, professionele context, beschouwen en waarderen. 

 

4. De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste drie (havo) of vier (vwo) 

kunstdisciplines1 vanuit een of meerdere van de volgende dimensies beschouwen: 

 
- Feit en fictie 

- Schoonheid en lelijkheid 

- Autonoom en toegepast 

- Ambachtelijk en industrieel 

- Amusement en engagement 

- Digitaal en analoog 

- Individueel en coöperatief 

- Traditie en innovatie 

- Herkenning en vervreemding 

- Lokaal en globaal 

- Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair 

 

                                                       
1 Architectuur, beeldende kunst en vormgeving,  dans, film, muziek, nieuwe media,  theater, combinaties van deze  
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Domein C – Verdiepen 

 

 5. De kandidaat kan, individueel en/of in een klein team van medeleerlingen, een 

artistiek creatief proces of een aspect daarvan onderzoeken. 

 

6. De kandidaat kan hierbij gebruik maken van: 
 

 

• voor dit onderzoek of proces geschikte werkwijzen, in de vorm van praktische 

activiteiten en beschouwend onderzoek; 

• de voor dit onderzoek vereiste creërende en analytische vaardigheden; 

• diverse bronnen in verschillende media; 

• zijn culturele omgeving. 
 
 

7.         De kandidaat kan hierbij gebruik maken van de onder domein B opgedane 

kunsttheoretische en/of cultuurhistorische kennis. De vwo-kandidaat kan aanvullend deze kennis 

kritisch analyseren en contextualiseren. 

 

 

8. De kandidaat kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe 

geëigende vorm, zoals een presentatie, tentoonstelling, verslag, debat, beeld, film, 

performance. 

 
  Domein D – Verbinden 

 

 
9. De kandidaat kan verbanden leggen tussen de in de domeinen A, B en C opgedane 

ervaringen en inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen. 

 

10.  De kandidaat kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige 

en culturele ontwikkeling. 

 

11.  De kandidaat kan deze reflectie toelichten in een daartoe geëigende vorm; te denken valt 

aan een gesprek, een film, een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie van 

deze vormen. 

 

 

 

Dit schoolexamen wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer, onderdeel van de 

slaag-zakregeling.   
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CKV programma HAVO(/VWO) 2017-2018 “Nieuwe Stijl”   voorbeeld van WEERT 

 

1.0 Uitgangspunten 

• Verplicht vak: CKV is een verplicht vak voor alle leerlingen. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor 

leerlingen die instromen vanuit een ander niveau of leerlingen die doubleren. 

• Thema’s en disciplines: bij de invulling van de lessen wordt uitgegaan van de volgende disciplines en thema’s: 

Discipline Thema 

Architectuur Feit en fictie 

Beeldende kunst en vormgeving Schoonheid en lelijkheid 

Dans Autonoom en toegepast 

Film Ambachtelijk en industrieel 

Muziek Amusement en engagement 

Nieuwe media Digitaal en analoog 

Theater Individueel en coöperatief 

Of combinatievormen van disciplines Traditie en innovatie 

 Herkenning en vervreemding 

Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair 

Lokaal en globaal 

 

De disciplines kunnen gekoppeld worden aan een of meerdere thema’s van waaruit de leerling aan het project gaat 

werken. Naast het werken aan het project zullen de leerlingen ook kennis maken met deze discipline in een 

professionele omgeving (= DISCAP: discipline met culturele activiteit van een professional). Dit kan een 

voorstelling, een lezing, een workshop, een bezoek van of aan een kunstenaar, een museum, etc. zijn. 

 

- Onderzoeksopdracht: de leerling doet allen of in tweetallen onderzoek naar een van bovenstaande disciplines. 

Deze verdiepingsopdracht is een soort mini profielwerkstuk met hoofd- en deelvragen. Studiebelasting ca. 20 

uur (= 1 periode) 

-  

- Kunstdossier: al het materiaal wordt door de leerling verzameld in het (digitale) kunstdossier. 

-  

- Reflectie: in het Cultureel Zelfportret (CZP) reflecteert de leerling op zijn/haar kennis, ervaringen en 

verwachtingen op het gebied van kunst en cultuur. 

-  

- Cijfers: vanaf schooljaar 2017-2018 worden er periodecijfers voor het vak ckv gegeven. Het periodecijfer 

bestaat uit het gewogen gemiddelde van de (praktische) opdrachten en verslagen per periode en wordt afgerond 

op 1 decimaal achter de komma. Het eindcijfer is een onderdeel van het combinatiecijfer en telt als zodanig 

mee met het schoolexamen. Er wordt geen vervangingscijfer of herkansing toegepast. 

-  

- Handelingsdeel: het cultureel zelfportret (CZP), voorheen de kunstautobiografie blijft een handelingsdeel en 

moet met minimaal “voldoende” worden afgesloten 

-  

- Afsluiting: het vak CKV wordt aan het eind van het 4e leerjaar afgesloten met een eindcijfer dat wordt bepaald 

door het gewogen gemiddelde van de periodecijfers. Dit gemiddelde mag niet lager zijn dan een 4,0. 

Handelingsdelen moeten minimaal “voldoende” zijn afgesloten. Het eindcijfer is onderdeel van het 

combinatiecijfer. Uitzondering: leerlingen die de TTO-richting volgen, sluiten het vak CKV af in leerjaar 5. 
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2.0 Jaarprogramma 

Periode 1: 

• Cultureel zelfportret 1 (CZP1): 

- Wie ben ik? 

- Wat weet ik? 

- Wat wil ik? 

- Wat verwacht ik? 

• Introductie DISCAP1 

Periode 2: 

• DISCAP 1 

• Culturele activiteit 1 

• Vastleggen in CZP 

• Introductie DISCAP 2 

Periode 3: 

• DISCAP 2 

• Culturele activiteit 2 

• Vastleggen in CZP 

Periode 4: 

• Onderzoeksopdracht 

Periode 5: 

• Introductie DISCAP 3 

• DISCAP 3 

• Culturele activiteit 3 

• Vastleggen CZP 

• Cultureel zelfportret (CZP 2) 

- Wat heb ik gedaan? 

- Wat heb ik geleerd? 

- Hoogtepunten 

- Wat ging goed? 

- Verbeterpunten 

- Perspectieven 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 DISCAP’s 

Omdat in het nieuwe programma de koppeling aan culturele activiteiten van professionals verplicht wordt gesteld, moeten 

we kijken naar de disciplines waarbij dit het gemakkelijkst gaat, waarbij de leerlingen ook zelfstandig deze activiteit kan 

uitvoeren. 

Architectuur: bij deze opdracht kunnen wij misschien een architect uitnodigen voor een les. Een andere mogelijkheid is 

om leerlingen architectonisch bijzondere gebouwen in Weert te laten bekijken. Hier zouden ze ook een mini-onderzoek 

naar kunnen doen als voorbereiding op het project. 

Beeldend: bezoek aan een museum, galerie of een beeldend kunstenaar. 

Film: bezoek aan film in de bioscoop. 

Dans: bezoek aan een dansvoorstelling of dansworkshop i.s.m. RICK. 

Theater: het theaterproject vindt al plaats in een professionele omgeving. Eventueel koppelen aan theaterbezoek. 

Muziek: bezoek aan een concert. 

Nieuwe media: workshop op school of bij RICK 

3.1 Onderzoek 

Een van de nieuwe onderdelen is de verdiepings- of onderzoeksopdracht.  Deze onderzoeksopdracht is gekoppeld aan de 

volgende eindtermen: 

Eindtermen C - Verdiepen 

5.     De kandidaat kan, individueel en/of in een klein team van medeleerlingen, een artistiek creatief  

        proces of een aspect daarvan onderzoeken. 
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voorbeeld van Maastricht   

Ontwerponderzoek een goed voorbeeld! 

Kunst is een algemeen begrip voor verschillende kunstuitingen op gebied van  architectuur, beeldende kunst en 

vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media en theater. Binnen deze kunstdisciplines vind je ook weer verschillende 

kunstuitingen, zoals voor muziek bijvoorbeeld klassieke muziek, pop, dance, techno, hiphop enz.. Onder beeldende 

kunst en vormgeving valt onder meer schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst, design, mode en fotografie. Ook zie 

je dat verschillende kunstdisciplines samenkomen in film, theater. Denk aan kostuumontwerp, decorbouw, grimeren, 

drama en muziek bij een musical. Kunst wordt gemaakt door mensen, vaak zit er een verhaal achter. 

                 Waarom dit project?  

Doel van dit project is dat je jezelf verdiept in  het maakproces van een kunstenaar/ ontwerper waardoor je gaat 

begrijpen hoe kunst tot stand komt en wat de betekenis of functie van een maakproces is. Dat doe je door gericht 

informatie te verzamelen over één of enkele aspecten van werk van een bepaalde kunstenaar/artiest en door er 

vervolgens zelf praktisch mee aan de gang te gaan en zelf een product te maken dat een directe relatie heeft met het 

onderzoek. Dat laatste maakt het leuker en je leert daarbij vanuit een ander gezichtspunt met kunst bezig te zijn, niet als 

beschouwer, maar als maker. Het onderwerp van je onderzoek kies je zelf. Het onderzoek leg je vast en om je op weg te 

helpen is de structuur van het onderzoek verderop te lezen. 

Wat wordt er van je verwacht?  In de komende 6-8 weken werk je in tweetallen aan een eigen ontwerponderzoek. Dat 

betekent dat je een product maakt waaraan een onderzoek ten grondslag ligt.  
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Dat product kan van alles zijn, een muziekstuk, rap, videoclip, schilderij, mode, sieraad of bijvoorbeeld een remix, 

waarbij je een geheel eigen product maakt dat een relatie heeft met het onderzochte werk. Houd rekening met de 

omvang van je project, maak een planning. 

Opdracht: 

1. Bekijk de filmpjes (IL) van verschillende artiesten en kunstenaars en beschrijf minimaal 3 verschillende 

drijfveren en inspiratiebronnen voor het maken van kunst. (ingrediënten van een maakproces) (1 

les/huiswerk) 

2. Kies zelf een onderwerp/kunstenaar. Laat zien hoe het creatieve maakproces van deze kunstenaar/maker eruit 

ziet. Doe onderzoek* en maak een eigen product dat een directe relatie heeft met het onderzochte werk.   

3. Presenteer je onderzoek en product aan de klas. 

Hoe ziet het onderzoeksverslag er uit? 

1. Voorblad/Titelpagina 

a. Onderzoeksonderwerp (naam/werk) 

b. Groepsleden (2) 

c. Inleverdatum  

2. Inhoudsopgave 

3. Inleiding en motivatie onderzoeksonderwerp  

4. Onderzoeksvraag (wat ga je onderzoeken, op welke vraag wil je antwoord) 

5. Theorie: Bronnenonderzoek (3 bronnen) en interview(s) met antwoorden op de vragen in een goedlopende 

tekst van ongeveer 800 (eigen) woorden met  correcte bronvermelding. Het verslag bevat de antwoorden op 

de onderzoeksvraag en beeldmateriaal/foto’s van de kunstenaar en zijn/haar/hun werk. 

6. Productbeschrijving met foto’s en beschrijving werkproces (wat heb je gemaakt en hoe is het tot stand 

gekomen?) 

7. Evaluatie en persoonlijke reflectie: verslag van je eigen werkzaamheden met reflectie op het onderzoek en het 

product.  

8. Literatuur- en bronnenlijst (APA) 

Beoordelingscriteria:  
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Product/presentatie: 

het product is af en het heeft een aantoonbare relatie met het onderzoeksonderwer 

  

  

  

Werkproces:  

onderzoeksverslag en inzichtelijkheid eigen werkproces (o.a. logboek, taakverdeling, 

planning) 

  

 

Evaluatie/reflectie: (individueel)  

Tijdens en na afloop van het project kijk je kritisch terug op het onderzoek en je eigen 

werkproces en kun je uitleggen wat je geleerd hebt over maakprocessen van 

kunstenaars.  

  

  

  

Beoordeling: totaal   

Inleverdata: 

Inleverdatum  onderzoeksonderwerp/planning:                             

Inleverdatum 1e onderzoeksverslag (1 tm 5):                                
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Inleverdatum product met complete onderzoeksverslag (1 tm 8)  

Presentaties:                                                                                     

Veel plezier en succes met dit project.  

 

 

*Toelichting op het ontwerponderzoek. 

Kies zelf een onderwerp/kunstenaar. Onderzoek het creatieve maakproces van die kunstenaar, singer-songwriter, regisseur, schrijver, 

documentairemaker, (game)designer, modeontwerper of een andere maker van kunst.  

Het accent in deze opdracht ligt bij het maakproces en begrijpen hoe kunst tot stand komt.  

Het project start met de onderzoeksvraag. Formuleer een onderzoeksvraag. M.a.w. Stel jezelf de vraag: “Hoe komt dit kunstwerk, lied, 

deze film, kleding, toneelstuk tot stand? Hoe gaat de maker te werk?”. Maak de onderzoeksvraag niet te breed of te algemeen. Als je 

bijvoorbeeld de drijfveren van een rapper wilt onderzoeken, kies dan specifiek voor een bepaald album van die rapper, waar ook echt 

informatie over te vinden is. Vervolgens ga je op zoek naar gerichte antwoorden op je onderzoeksvraag. (focus op maakproces)  

Door middel van bronnenonderzoek en bijvoorbeeld een interview met een professional verzamel je informatie over het artistieke 

proces en leg je de informatie in eigen woorden vast in het onderzoeksverslag. (met bronvermelding volgens APA regels, want het 

moet duidelijk zijn waar jij je informatie vandaan haalt). Dit theoretische deel van het onderzoek komt uit minimaal 3 verschillende 

(primaire) bronnen. (dus geen Wikipedia)  

Als je dat gedaan hebt, weet je veel van de kunstenaar en heb je een goed beeld van de manier waarop zijn werk tot stand komt. Ook 

levert dit voor jou waarschijnlijk inspiratie op. Vervolgens maak je een eigen product dat een relatie heeft met de kunstenaar en 

zijn/haar werk of inspiratiebronnen.  

Dit product presenteer je samen met je onderzoek aan de klas.  

De voortgang van het project wordt wekelijks gecommuniceerd (in de klas of via de mail) met je docent in de vorm van een logboek 

(fotologboek of vlog kan ook). Daarin houdt je bij wat je doet en wie wat doet.  In de studiewijzer komen de afspraken te staan, houd 

deze dus goed bij. Je kunt altijd zelf hulp vragen als je er niet helemaal uitkomt. Wacht niet te lang daarmee. 
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Verdeling opdrachten en weging havo vwo                      voorbeeld van  Venlo 
CKV havo            studielast 120 uur 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Leerjaar 4 CA Discipl.1 10%    

CZP 1          10% 

CA Discipl.2    10%    

CAP 1            15% 

CA Discipl.3 10%    

 

 

Doc  verz.            5% 

CAP 2            15% 

Onderzoek PO  

Toets/schrijfopdr.20% 

voordracht                5% 

Leerjaar 5 CA Discipl.4        

5%    

CAP 3          15% 

Onderzoek PO    

 

PO                 25% 

(onderzoeksopdracht) 

Doc verz.          5% 

CZP 2            20% 

 

Voordracht            

10% 

Cijfer leerjaar 4     

20% 

 

  

 

 

 

CKV vwo          studielast 160 uur 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Leerjaar 4 CA Discipl.4  10%    

CZP 1          10% 

CA Discipl.2    10%    

CAP 1            15% 

CA Discipl.3    10%    

 

 

 

Doc verz.            5% 

CAP 2            15% 

onderzoek PO 

voordracht                5% 

Toets/schrijfopdr.   20% 

Leerjaar 5 CA Discipl.4  10%    

 

Onderzoek PO 

 

CAP 3            20% 

Onderzoek PO 

CA Discipl.5    10%    

PO                 30% 

Onderzoek PO 

Doc verz.              5%    

Toets/schrijfopdr.   20% 

voordracht                5% 

Leerjaar 6 CA Discipl.6  10%   

CAP 4          15% 

CA Discipl.7    10%    

 

Doc verz.            5% 

CZP 2.                

35% 

Voordracht               

5% 

Cijfer leerjaar 5      

20% 

 

    

 

HAVO het eindcijfer leerjaar 4 telt 20% mee in het eindexamenjaar         

VWO het eindcijfer leerjaar 5 telt 20% mee in het eindexamenjaar 

 

 

• CZP   Cultureelzelfportret (ook wel kunstautobiografie)  

• CZP 1 verkenning van wat je weet en waar je wel of niet iets mee hebt 

• CZP 2 afronding van CKV, aandacht voor de CAPs en CA’s, Disciplines, Onderzoek en   

                    Presentatie  

• CAP   Culturele activiteit van professionals 3 havo, 4vwo  

                (per Discipline één CAP)  havo minimaal 3,  vwo  minimaal 4      

• CA    Alle culturele activiteiten   

• Discipl    Discipline (er zijn 7 disciplines,  havo minimaal 3,  vwo  minimaal 4      

• Onderz   Onderzoek 

• Present Presentatie van het onderzoek 

• PA    Praktische activiteiten 

• PO   Praktische opdrachten 

• Doc  Documentatie, oftewel kunst/cultuurdossier (verzorging) 

• Voordr.   voor klas 
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voorbeeld van LEERDAM 

 

Reader CKV 4 Havo 2017-2018     

Culturele Kunstzinnige Vorming 

 
Inhoudsopgave 

 

Inleiding                                  pagina 3 

 

Kunstautobiografie                 pagina 4 en 5   

 

Culturele activiteiten               pagina 6 en 7  

 

Opdracht onderzoek              pagina 8  

 

Vrije ruimte                            pagina 8  

 

Vormgeving kunstdossier      pagina 9 

 

 

Inleiding 

 

CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming en is een verplicht vak in de tweede fase van het havo en het vwo. Het 

telt mee in je combinatiecijfer. Het combinatiecijfer voor 4 Havo bestaat uit de cijfers voor Godsdienst, 

Maatschappijleer, Profielwerkstuk en CKV. 

Het vak bestaat uit het bezoeken van allerlei voorstellingen, kortom jezelf ontwikkelen op het gebied van kunstzinnige 

activiteiten en het bijhouden van een kunstdossier. 

De afsluiting van het vak vindt plaats in de vierde periode van 4 havo met een slotgesprek waarin je je ontwikkeling op 

cultureel gebied laat zien. Dit slotgesprek kan alleen plaats vinden als je kunstdossier is goedgekeurd. 

 
In deze reader vind je de noodzakelijke informatie over de inhoud van het vak en wat er van jou verwacht wordt. 

Kortom, de informatie om tot een goed eindresultaat te komen. 

 

Je gaat naar drie culturele activiteiten, je gaat met elkaar op stap buiten de reguliere schooluren. Op je rooster staat 1 

uur ckv per week, het tweede uur staat niet op je rooster maar dat tweede uur wordt ingevuld met het bezoek aan 

culturele instellingen. 

 

Het doel van het vak is: 

Je wegwijs maken in de wereld van kunst en cultuur. 

Dit doel wordt bereikt door: 

1. Het schrijven van een kunstautobiografie  

2. Het bezoeken van culturele activiteiten (3) 

3. Kennis van kunst en cultuur 

4. Onderzoeks opdracht (PO) 

5. Het vormen van een kunstdossier. 

6. Het invullen van 4 vrije ruimtes. 
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Kunstautobiografie 

 

Een kunstautobiografie is een goed lopend verhaal over culturele activiteiten die je tot nu toe hebt ondernomen.  

Schrijf een persoonlijk verslag over jouw ervaringen, gebruik daarbij de onderstaande vragen als uitgangspunt. Het is 

de bedoeling dat je al deze aandachtspunten bespreekt. Plak er foto’s of ansichtkaarten bij, zodat het een persoonlijk en 

boeiend verslag wordt. 

 

Begin elke rubriek met een nieuwe alinea, maar nummer ze niet. Gebruik af en toe een ‘tussenkopje’.  

Vormgeving is een wezenlijk onderdeel van CKV. Geef je kunstautobiografie daarom op persoonlijke wijze vorm. 

Denk na over de lay-out, het lettertype en illustraties. 

 

1. Wat is je vroegste herinnering op het gebied van kunst? 

 

2. Je hebt vast wel eens een boek gelezen en bent ook wel eens in een bioscoop geweest, maar heb je ooit een opera 

bezocht? Beschrijf welke culturele activiteiten je wel eens hebt ondernomen. Aan welke film, boek of bijvoorbeeld 

concert denk je met het meeste plezier terug? Geef een toelichting. 

 

film 

boek 

pop- of jazzconcert 

klassiek concert 

televisieprogramma 

cabaret 

toneelstuk 

musical 

dansvoorstelling 

opera 

kerkbezoek 

museum 

iets anders, namelijk: 

 

 

3. Welke van de bovengenoemde culturele ervaringen sprak je het meest aan en waarom? 

 

4. Welke culturele activiteiten (het bijwonen of bezoeken van bijvoorbeeld een operavoorstelling of een museum voor 

moderne kunst) wil je in dit jaar het liefst ondernemen? 

 

        5.  Welke vakgebieden in de kunst spreken je aan en welke minder? Kies uit de  onderstaande disciplines en maak je 

eigen top tien. 

 

. architectuur . beeldende kunsten . dans . film . fotografie . 

. popmuziek . klassieke muziek . literatuur . toneel . design . 

 

     6. Misschien bespeel je zelf een muziekinstrument of heb je wel eens een rol in           een toneelstuk gespeeld. Op 

welke van de vakterreinen uit de vorige vraag ben je zelf actief of actief geweest? 

 

7.  Geef jouw definities van kunst en cultuur 

Kunst is: 

Cultuur is: 

 

8. Beschrijf je verwachtingen voor het vak CKV. 
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Culturele activiteiten 

 

In totaal ga je 4 culturele activiteiten van professionals bijwonen in H4, tevens besteed je 4 uur per periode aan een 

culturele activiteit van je eigen keuze. 

De volgende disciplines komen aan bod:  

 

1. Film 

2. Muziek 

3. Dans 

4. Cabaret 

 

 

Film: de 2 films die je gaat zien worden je op school aangeboden. 

 

Cabaret: je gaat met een groep naar een cabaret voorstelling in Utrecht. Verder wordt er in de klas een uitleg gegeven 

over het soort cabaret wat je gekozen hebt. 

 

Muziek: je gaat naar een concert. Tevens is het voor je vrije ruimte een idee om naar Appelpop te gaan 

 

Dans: je gaat met een groep naar een voorstelling van dans. In de lessen wordt er aandacht besteed aan de soorten dans 

die er zijn. 

 

 

 

   
Voorwerk en nawerk culturele activiteiten 

 

Voordat je naar een voorstelling gaat verdiep je je in de discipline. 

Hiervoor gebruik je alle media en documentatie die je je kunt voorstellen. 

Na de voorstelling schrijf je wat je te weten bent gekomen over de voorstelling. Je hebt hiervoor kunstwijzers die 

achterin deze reader staan. Een kunstwijzer is een vragenlijst die je kunt hanteren als handreiking om verslag te doen 

van een voorstelling. 

 

Wat moet je dus doen voordat je naar een voorstelling gaat? 

 

❖ Je zoekt zoveel mogelijk informatie over de voorstelling op die je gaat bezoeken 

❖ Je schrijft in 100 woorden op wat je van de voorstelling verwacht. 

 

Wat moet je doen na de voorstelling? 

➢ Vul de kunstwijzer in van de desbetreffende discipline, let er hierbij op dat je de vraag in het antwoord 

verwerkt. 

➢ Bediscussieer de voorstelling met twee medeleerlingen en maak daar een verslagje van 100 woorden van. Het 

is dan vanzelfsprekend dat de medeleerlingen hetzelfde verslagje hanteren. 
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Opdracht onderzoek    

 

Voor ckv doe je ook een praktische opdracht in periode 3. De details hiervan worden besproken in periode 3  

 

 
 
Vrije ruimte 

 

Per periode wordt 4 uur besteed aan een opdracht in de vrije ruimte. Je kiest dan zelf een onderwerp dat je leuk vindt.  

 

Je maakt een verslag van je vrije ruimte. Je begint met een inleiding waarin staat waarom je dit onderwerp hebt 

gekozen en je sluit af met een slotwoord. In het slotwoord staat hoe het ging en of je beoogde doel is bereikt. 

Het is verplicht een logboek bij te houden in de vrije ruimte.  

Je maakt de vrije ruimte individueel. 

 

Om een idee te geven welke onderwerpen er mogelijk zijn wordt hier een korte opsomming gegeven: 

 

- Werkstuk eigen hobby 

- Deelname extra project school,  

- Verslag expositie die je hebt bezocht 

- Verslag filmklassieker 

- Culturele wereldreis naar een land van je dromen 

- Het schrijven van een muziekrecensie 

- Mode uit een bepaalde tijd, b.v. jaren 50, 60 of hedendaagse mode. 

- Voetbalstadions vergelijken qua bouwstijl, capaciteit etc. 

Er zijn meer mogelijkheden, mocht je een idee hebben vraag het aan je docent. 
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Vormgeving kunstdossier 

 

Op het eerste blad in je kunstdossier moet deze tabel geplaatst worden. Deze kun je kopiëren of zelf maken. In 4H 

moeten alle culturele activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit zijn 2x film, 1x cabaret, 1x dans en de uitwisseling 

Spanje. 

 

 

Naam culturele activiteit discipline datum paraaf cijfer 

 film    

 film    

 dans    

 cabaret    

Boekje uitwisseling Spanje Carlet/Granolles    

 

 

Opdrachten onderzoek discipline datum paraaf cijfer 

 P.O.    

 

 

Vrije ruimte discipline datum paraaf cijfer 

     

     

     

     

 

 

Extra opdrachten discipline datum paraaf cijfer 

Kunstautobiografie (CZP1)     

Promotiefilm woonplaats film    

Reflectie (CZP2) Film/dans/cabaret    

 

 

Weging van de onderdelen. (PTA) 

 

CZP1 

 

5% 

Film (P1) 

 

15% 

Dans (P2) 

15% 

PO (P3) 

 

25% 

Cabaret (P4) 

15% 

CPZ2+reflectie 

P4 

25% 

 

 

 

 
 

 

4 

vrije 

ruimte 

 

DISCAP 3 DISCAP 3 DISCAP 3 
 

vrije ruimte 

 

CZP2 
Afronding 

CKV 

 

 

 

Relevante afkortingen  

• CZP1   Cultureelzelfportret (ook bekend als kunstautobiografie, verkenning van wat je weet en waar je wel of niet iets mee hebt) 

• CZP2  De balans opmaken en reflecteren op je ervaringen met CKV  

• CAP    Culturele activiteit van professionals (per Discipl een CAP) 

• CA    Alle culturele activiteiten, ook CAPs   

• Vrije CA Een ‘vrije CA’ is een individuele culturele activiteit, los van de verplichte DISCAPs. Mag nog wel.       

• Discip    Discipline (er zijn 7 disciplines,  havo minimaal 3,  vwo minimaal 4)      

• DISCAP Discipline met bijbehorende CAP 

• Onderz   Grote onderzoeksopdracht (denk aan 15-25 slu’s) 

• Mini-onderz. Mini-onderzoek (2-4 slu’s) slaat op open vragen/opdrachten bij de DISCAPs.   

• Presen Presentatie van het onderzoek 

• Doc  Documentatie, meestal kunstdossier of cultuurdossier 

• Reflect Reflecteren 

• Dimen Dimensies of thema’s (hoeven niet in het schema)   

• PA’s  Praktische activiteiten (vanaf 2017 niet meer verplicht, maar mag nog wel) 

• PO’s  Praktische opdrachten (examenonderdelen van veel vakken, kunnen ook een rol spelen in CKV) 
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 Section 2     Assessment, exams, reports    
 

 

In this section  

➢ basic information 
➢ examples from various schools 

 

 

 

Vanaf 2017-18  is  een afsluitend cijfer voor het CKV schoolexamen wettelijk verplicht, net als bij andere 

vakken.    

 

 

 

Waar kan je cijfers voor geven? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



23 

CAD RESTRUCTURED 
 

CKV in het combinatiecijfer en de slaag-zakregeling 

 

CKV heeft vanaf 2017-18  voor de slaag-zakregeling dezelfde status als maatschappijleer en het 

profielwerkstuk. Een leerling kan het examenvak CKV afsluiten met een onvoldoende en toch slagen voor 

het eindexamen. Het cijfer van deze combinatiecijfervakken moet minimaal een 4 zijn. 

Het eindcijfer van CKV moet je vanaf de lichting (cohort) 2017-18 in het PTA vastleggen. Welke 

onderdelen van CKV spelen een rol bij het vaststellen van het CKV combinatievakcijfer? Hoe is de 

onderlinge weging van die onderdelen? 

Kijk ook hoe men het doet bij het schoolexamenvak maatschappijleer. Sluit waar wenselijk en mogelijk 

aan bij dit vak.    

 

  

Combinatiecijfer vwo Combinatiecijfer havo 

Verplichte onderdelen* 

Profielwerkstuk 
CKV* 

Maatschappijleer 
  

 

 

Profielwerkstuk 
CKV* 

Maatschappijleer 

Keuzeonderdelen geldend voor alle leerlingen van het cohort 

Literatuur en/of 

Godsdienst/levensbesch. vorming 
Literatuur en/of 

Godsdienst/levensbesch. vorming 

    De situatie vanaf de lichting (cohort) 2017/18 

 

 

* Vanaf 2017-18 is CKV een verplicht onderdeel van het combinatiecijfer. 

    

  

 

 

Achtergrond informatie over het combinatiecijfer1. 

 
In de Tweede Fase geldt een slaag-zakregeling waarin bij bepaalde resultaten compensatie is vereist om te 

kunnen slagen. Om zo'n regeling met compensatie mogelijk te maken en de regeling overzichtelijk te houden, 

is het combinatiecijfer in het leven geroepen. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de 

'kleine vakken/onderdelen' die met een cijfer op de cijferlijst staan. 

 

Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande 

uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele 

getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5. 

 

  

                                                       
1

 https://www.examenblad.nl/onderwerp/combinatiecijfer-profiel/2016/vwo 



24 

CAD RESTRUCTURED 
 

CKV en de overgangsnormen 
 

Welke rol speelt CKV vanaf 2017/18 bij de overgang naar het volgende schooljaar? Vanaf 1998/99 had het 

schoolexamenvak CKV  een aparte status in het schoolexamen van havo en vwo, omdat het afgesloten moest 

worden met ‘voldoende’ of ‘goed’. Maar omdat CKV bijna altijd wordt afgesloten in 4 havo en 4 of 5 vwo 

moest de school vaststellen wat de gevolgen zouden zijn als de leerling bepaalde examenopdrachten (vaak 

een verslag van een individuele culturele activiteit) niet naar behoren had afgerond.  Dit probleem is nu 

verleden tijd. 

Ook voor de overgangsnormen in de bovenbouw moet de school de rol van CKV opnieuw bepalen.  

 

Kan een leerling blijven zitten op grond van een onvoldoende voor CKV op het overgangsrapport? Dat is 

zeker een mogelijkheid. De school stelt haar eigen overgangsnormen vast.  

 

Maar hoe moet het dan nu? In de overgangsregeling van de school van klas 4 naar klas 5 (havo en/of vwo) 

of 5 naar 6 (vwo) zal CKV meegenomen moeten worden als een vak met een echt rapportcijfer. Misschien is 

het nuttig om het schoolexamenvak maatschappijleer als voorbeeld te nemen, ook bij de overgangsnormen. 

Hier ter illustratie een voorbeeld van de overgangsnormen van afgelopen schooljaar van een willekeurig 

gekozen school in Gelderland. 

 

 

Vanaf 2017-18 zou de leerling op deze school kunnen blijven zitten op CKV. Maar hij kan met een 7 of 

hoger voor CKV compensatiepunten verdienen, zo een onvoldoende voor een ander vak compenseren en 

overgaan naar 5 havo.  

 

Maximum aantal onvoldoendes Aantal benodigde compensatiepunten  bevorderd 
1 x 5 Niet van toepassing   bevorderd 
1 x 4 2 cp   bevorderd 
1 x 4 + 1 x 5 3 cp   bevorderd 
2 x 5 2 cp   bevorderd 

 

Een cijfer hoger dan 6 levert compensatie op. 
Een 7 levert één compensatiepunt op, een 8 twee, een 9 drie en een 10 vier. 

 
Maximaal een keer het cijfer 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 
 

Een leerling is besprekingsgeval  als: 
 

• er bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde meer onvoldoendes voorkomen dan 1 x 

5 of er een cijfer lager is dan 5; 

• er in bovenstaande tabel één compensatiepunt te weinig is. 

 

Een leerling is afgewezen: 

• bij elk ander aantal onvoldoendes of elke andere combinatie van onvoldoendes; 

• bij een cijfer, dat lager dan 4 is, ook als dat cijfer onderdeel is van het 

combinatiecijfer; 

• in alle overige gevallen. 
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Een formele zaak: het PTA 
 

Wat moet er in het PTA? 

Het cijfer voor CKV is een belangrijke verandering. Temeer  omdat dit cijfer een onderdeel van het 

combinatiecijfer zal zijn.    

 

Het gaat om een formeel cijfer.  Het is zaak om aan te geven welke onderdelen worden beoordeeld en wat de 

eventuele onderlinge weging van die onderdelen is. Elke school kent een eigen PTA systematiek en ook het 

examenvak CKV met nieuwe exameneisen moet zich daarin schikken.  

 

Minimaal gaat het om het CZP, de culturele activiteiten, het onderzoek, de eindpresentatie en reflectie.     

 

 

 

 

Leg je huidige PTA naast de  nieuwe eindtermen. In hoeverre dekt je huidige PTA deze eindtermen? 

 

De 11 (sub) eindtermen zijn verdeeld over 4 domeinen: 

 

AVerkennen  

het maken van een CZP1/ kunstautobiografie 

 

B) Verbreden  

 
a)  actief nieuwe CAP’s ondernemen  

b)   architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media,    

      theater en combinaties daarvan 

c) CAP’s verspreid over tenminste 3 (havo) 4 (vwo) kunstdisciplines  

d) deze nieuwe CAP’s analyseren 

e) begrippenapparaten gebruiken 

 

 

C) Verdiepen  

 

a) onderzoeksopdracht 

b) presentatie 

 

D) Verbinden  (het maken van een CZP2/ balansverslag) 

 Reflectie 

 

 

Overwegingen/vragen:  

 

Wil je alle 11 (sub) eindtermen in het PTA expliciet noemen?  

 

Of hou je het liever iets meer globaal? 

 

Waar moet je een eindcijfer voor CKV minimaal op baseren? 

 
Op basis waarvan kan je een kandidaat een onvoldoende geven? 
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PTA Algemeen 

 

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland bouwt de leerling voor ieder vak geleidelijk 

zijn eindcijfer op. Ieder cijfer dat meetelt in dit eindcijfer, noemt men een schoolexamencijfer. Bij vakken 

die geen Centraal Examen kennen, bepaalt dit opgebouwde schoolexamencijfer voor 100% het 

diplomacijfer.1 

 

 
Onderdelen van het PTA2  

 

 

 
Het PTA is een formeel schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen 

worden ontleend. 

In de eerste plaats is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) een document dat bedoeld is om 

leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname 

van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn. 

In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie. Sommige scholen sturen 

de inspectie het PTA zoals dat onder kandidaten is verspreid; andere scholen sturen een uitgebreidere 
versie. 
 

 
In het vakspecifieke deel van het PTA voor het nieuwe CKV worden de volgende onderdelen besproken:  

 

 

Herkansingsregeling  

 
De herkansingsregeling kan ook in het algemene, voor alle leerlingen geldende, deel worden opgenomen, 

mits daarover geen interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Concreet betekent dit dat als in de 

herkansingsregeling bijvoorbeeld staat dat leerlingen na elke toetsweek/-periode één toets van één vak 

mogen herkansen, er dan voor die toetsweek/-periode voor een vak geen twee toetsen/praktische opdrachten 

mogen staan. Is dat wel het geval dan is het raadzaam duidelijk te vermelden welk onderdeel wel en welk 

onderdeel niet herkansbaar is.   

 

 
Documenteren/dossier 

 

                                                       
1

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolexamen 
2

 http://handreikingschoolexamen.slo.nl/   Tekst staat op de site van de SLO. Aangepast/bewerkt voor CKV voor de studiedag 

• de onderdelen van het schoolexamen die worden getoetst en/of beoordeeld 

• de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen 

• de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen    

• het gewicht/ de weging van de onderdelen 

• het moment of periode dat een bepaalde onderdeel wordt beoordeeld 

• indien het om een kennistoets gaat: de tijdsduur van de toets of onderdeel 

• de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen 

• het herexamen van het schoolexamen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolvak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Examen
http://handreikingschoolexamen.slo.nl/
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Het is duidelijk: ook voor het nieuwe CKV moet men een en ander moet documenteren.  Het woord ‘dossier’ dekt de 

lading. Bijna alle 500 h/v scholen werken bij CKV al jaren met een kunstdossier (soms ook ‘cultuurdossier’). 

 

Documenteren 

 

Ook in het nieuwe CKV zal het kunstdossier een belangrijke rol spelen. Documenteren blijft een onderdeel van het proces 

bij CKV: er zijn tussenproducten (denk aan domeinen A, B en C) e een eindproduct (domein D, verbinden).  

 

Hieronder een aantal relevante citaten uit het adviesexamenprogramma 

a) De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en 

opvattingen over kunst beschrijven en daarop reflecteren, en het resultaat daarvan 

gedocumenteerd vastleggen.   

 

b) De kandidaat kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe 

geëigende vorm, zoals een presentatie, tentoonstelling, verslag, debat, beeld, film, 

performance1.  

 

c) De leerling legt zijn antwoorden op deze vragen vast en deelt deze met 

anderen. Hij documenteert zijn persoonlijke opvattingen en ontwikkeling tot 

dan toe in bijvoorbeeld een kunstautobiografie. 

 

d) De leerling geeft in een doorlopend proces (domeinen A, B, C én D) zijn ervaringen, 

beschouwingen en onderzoeken betekenis door deze toe te lichten en te documenteren, bij 

voorkeur in de kunstautobiografie uit domein A. 2  

 

e) Gedocumenteerd vastleggen is ruim te interpreteren. In het kader van het nieuwe 

programma voor CKV gaat het bijvoorbeeld om een kunstautobiografie in de vorm van 

gesproken of geschreven tekst, beeld, beweging en/of geluid.3 

 

f) Omdat met eindterm B3 minstens drie (havo) of minstens vier (vwo) verschillende 

kunstdisciplines zijn gemoeid, zal de leerling als gevolg van deze eindterm minstens 

drie à vier keer in een of andere vorm zijn ervaring en beschouwing moeten 

documenteren.4 

 Voor de  c) kunstautobiografie, geeft het examenprogramma ook duidelijke en concrete voorbeelden: 

• Welke ervaringen heb ik met kunst?  

• Wat versta ik onder kunst?  

• Welke kunst ken ik?  

• Welke kunstdisciplines spreken mij aan en welke niet? Waarom?  

• Wat blijft mij bij en is mij tot nu toe bijgebleven? Waarom? 

• Wat heeft, en hoe is mijn kunstervaring en –kennis tot nu toe bepaald en gevormd? 

• Hoe verhouden mijn opvattingen over kunst zich tot die van anderen? Van klasgenoten? Van 

andere leeftijdsgenoten? 

• Wat weet ik van de opvattingen over kunst van anderen, zoals experts, 

kunstenaars, recensenten?5  

                                                       
1

 Advies, p 13 
2

 Advies, p 11 
3

 Advies, p 17 
4

 Advies, p 18 
5

 Advies, p 8 

 

 

Verdeling opdrachten en weging havo vwo  Venlo 

CKV havo            studielast 120 uur 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 
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Leerjaar 

4 

CA 

Discipl.1 

10%    

CZP 1          

10% 

CA Discipl.2    10%    

CAP 1            15% 

CA 

Discipl.3 

10%    

 

 

Doc  verz.            5% 

CAP 2            15% 

Onderzoek PO  

Toets/schrijfopdr.20% 

voordracht                

5% 

Leerjaar 

5 

CA 

Discipl.4        

5%    

CAP 3          

15% 

Onderzoek 

PO    

 

PO                 25% 

(onderzoeksopdracht) 

Doc verz.          

5% 

CZP 2            

20% 

 

Voordracht            

10% 

Cijfer 

leerjaar 4     

20% 

 

  

 

 

 

CKV vwo          studielast 160 uur 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Leerjaar 

4 

CA 

Discipl.4  

10%    

CZP 1          

10% 

CA Discipl.2    10%    

CAP 1            15% 

CA 

Discipl.3    

10%    

 

 

 

Doc verz.            5% 

CAP 2            15% 

onderzoek PO 

voordracht                

5% 

Toets/schrijfopdr.   

20% 

Leerjaar 

5 

CA 

Discipl.4  

10%    

 

Onderzoek 

PO 

 

CAP 3            20% 

Onderzoek PO 

CA 

Discipl.5    

10%    

PO                 

30% 

Onderzoek 

PO 

Doc verz.              5%    

Toets/schrijfopdr.   

20% 

voordracht                

5% 

Leerjaar 

6 

CA 

Discipl.6  

10%   

CAP 4          

15% 

CA Discipl.7    10%    

 

Doc verz.            

5% 

CZP 2.                

35% 

Voordracht               

5% 

Cijfer 

leerjaar 5      

20% 

 

    

 

HAVO het eindcijfer leerjaar 4 telt 20% mee in het eindexamenjaar         

VWO het eindcijfer leerjaar 5 telt 20% mee in het eindexamenjaar 
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Programma	van	Toetsing	en	Afsluiting	
	

2017-	2018	
	

Leerjaar	+	afdeling:	havo	4	en	vwo	4	
	

Vak:	Ckv		
	

	

Periode	/	Datum	 	
Onderwerp/discipline	

	

Toets	(M	of	S)	
Prakt.Opdracht	(P)	

Hand.deel	(H)	

Waar	staat	de	leerstof?	
Boek	Contrast	

Zie	ook	Studieplanners	

Gewicht	van	cijfers	in	
procenten	

Totaal	100%	

Bijzonderheden	

	
Periode	1	
	

	

S	
	

						Fotografie	H	

	

CZP					Opdr.		Cultureel	zelfportret	
	
CA	1					Opdr.	Fotografie														

																									Zelfportret	

Boek:	1	CKV												
												6	t/m	9	
Boek:	Fotografie	en					

											nieuwe	media		
											142	t/m	149		

10	%	
	
10	%	

	

	

Periode	2	
	
	
	

	

					
	

						Architectuur	H	
	

	

	
	
CA	2				Opdr.	Droomhuis	
CAP	1	

Boek:	2	Feit	&	fictie	

														12	t/m	19		
	
Boek:		Architectuur		
												102	t/m	109							
	

	

	
	
		10	%			
		15%	
	

	

	
Periode	3	
	
	

	

										
	

							Design	H	

	
	
CA	3				Opdr.	Omgevingsvormgeving	
	

	
	

Boek:		3	Schoonheid	&		
															lelijkheid	
															20	t/m	27			
Boek:				Design		

														126	t/m	133	

	
		
		10	%	
	

	
	

	

	
Periode	4	

	
	
	
	
	
	

	
								

								
							
S	
	
S	
	

	
	
S	
	

M	

	
	

	
	
Doc	verzorging						
	
	CAP	2	
		

Onderzoek	PO	(opstart	havo)	
		
Toets/schrijfopdracht	
	
Voordracht				

																					
Totaal:	

	
Boek:		4	Autonoom	&			

																toegepast		
																28	t/m	35			
	

	
	

	
	
5%				
	
15%	
	

	
	
20%	
	
		5%	

	
100%	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Toetsweek	
	
	

Naar	keuze:	één	tot	max.	drie	
personen		

 
HAVO het eindcijfer leerjaar 4 telt 20% mee in het eindexamenjaar         

VWO het eindcijfer leerjaar 5 telt 20% mee in het eindexamenjaar 
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Section 3   Exploring/verkennen/CZP/CSP 
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Vooraf 

Iedereen ontwikkelt al jong een eigen cultureel referentiekader: een persoonlijke verzameling van culturele 

en kunstzinnige ervaringen.  Een belangrijk doel van CKV is het in kaart brengen van wat je hebt 

meegemaakt en geleerd op het gebied van kunst en cultuur. En wat je nu leuk, oninteressant of stom vindt. Dit 

wordt voor  CKV  vaak een ‘kunstautobiografie’ of een ‘cultureelzelfportret’ (CZP) genoemd.  

 

Het cultureel zelfportret ligt aan de basis van het het nieuwe CKV. Twee van de vier eindtermen slaan op het  

CZP.  Dit cursusboek maakt een onderscheid tussen CZP1(verkennen)  en CZP2 (verbinden).  

 

 

Het concept CZP is zeker niet nieuw. Vanaf de introductie van CKV is het cultureel zelfportret een vast  
onderdeel van het vak.  Bijna alle scholen laten leerlingen in de eerste lessen een kunstautobiografie en aan 

 het eind een balansverslag maken.  

Ook in de onderbouw en het vmbo examenprogramma voor CKV speelt het CZP een belangrijke rol. 

 

De essentie van het CZP:  

1) aan het begin je ervaringen met kunst en cultuur in kaart brengen (CZP1/kunstautobiografie) 

2) tijdens de CKV periode hou je je CZP bij 

3) CKV rond je af met het CZP2. Je  maakt dan de balans op, reflecteert op de ervaringen, het  

werk, het proces, en je geeft aan wat je nog meer met kunst en cultuur zou willen, op korte en 

langere termijn 

 

 Dit hoofdstuk gaat over het eerste deel van het CZP: het CZP1. In het nieuwe CKV is het belang van het  

verkennen van je heden en verleden een voorwaarde voor de overige drie eindtermen. 

 

Vragen die bij het CZP1 – verkennen - centraal staan: 
 

Wat is mijn cultureel referentiekader (CRK)?  

Hoe ziet mijn culturele en kunstzinnige leefwereld en persoonlijke geschiedenis eruit ?  

Wat weet ik en waar heb ik ervaring mee?  

 

 

praktijkvoorbeeld 

CZP vraag: Wat verwacht je van CKV te leren? 

 

Als reactie schrijft een leerling:    

 

Van CKV verwacht ik dat ik een kunstvorm leer uit te plooien, zodat ik er achter kom wat de gedachte 

erachter is. Verder hoop ik dat ik een hoop ervaring op doe op het gebied van verschillende vormen van 

kunst en cultuur, zoals alle disciplines. 
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Eindtermen voor domein A:  verkennen,  het CZP1 

 

 Domein A: verkennen, cultureel zelfportret deel 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op domein A1 

 

 
Gedocumenteerd vastleggen is ruim te interpreteren. In het kader van het nieuwe programma voor CKV gaat het 

bijvoorbeeld om een kunstautobiografie in de vorm van gesproken of geschreven tekst, beeld, beweging en/of geluid. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                       
1

 Advies, p 16 

 1. De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en 
 opvattingen over kunst beschrijven en daarop reflecteren, en het resultaat daarvan 
 gedocumenteerd vastleggen. 
 

 

2. De kandidaat kan daarbij aangeven: 
 

- wat de eigen ervaring met kunst is geweest 

- welke kennis hij van kunst heeft  

- wat zijn kunstopvattingen zijn 

- hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen m.b.t. kunst zijn gevormd 

- hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen zich verhouden tot die van anderen... 
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Je CZP verkennen, hoe doe je dat, concreet?  
  

  

 

 

De 7 punten van Domein A 

 

Volgens de eerste twee eindtermen gaat het om eigen ervaring, kennis 

en opvattingenvan de leerlingen, vooral met betrekking tot de 7 

disciplines. 

 

 
 

   1) inventariseren: 

 
       ervaring, kennis en opvattingen 

 

 

 
     2) beschrijven: 

 
       ervaring, kennis en opvattingen 

 

  

 

 

      3) verduidelijken: 

 
ervaring, kennis en opvattingen 

 

  

  

    4) uitwisselen 
ervaring, kennis en opvattingen 

 

 

 

 

     5) hoe zijn ze gevormd: 

 
      ervaring, kennis en opvattingen 

 

 

 

 

 

    6)  gedocumenteerd vastleggen: 
Denk aan een CZP in de vorm van 

gesproken of geschreven tekst, beeld,  

beweging en/of geluid. 

 
      ervaring, kennis en opvattingen 

 

 

 

    7) verhouding tot die  

     van anderen: 

 
 ervaring, kennis en opvattingen 
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Bespreekpunten Verkenning 

 
a) Beoordeling CZP vanaf 2017-18 

b) Rol CZP bij het vaststellen van het SE cijfer 

c) Aparte cijfers voor CZP1 en CZP2 

d) Een cijfer voor de beide CZPs 

e) CZP onderdeel van het eerste en laatste lesblok 

f) CZP als ‘losse’ PO (los van verbreding en verdieping) 

g) Veel tijd uittrekken voor het CZP 

h) Leerlingen onder de les aan hun cultureel zelfportret laten werken 

i) Leerlingen korte CZP1 presentaties aan elkaar laten geven 

j) Leerlingen het CZP laten aanvullen met reflectie op DISCAPs en onderzoek   

k) Ook culturele/kunstzinnige ervaringen los van het vak CKV vragen 

l) Leerlingen vanaf de onderbouw een CZP laten maken   

 

 

Docenten over het CZP 

 
 

  

Het CZP is het 
belangrijkste onderdeel 

van het vak

Elk schooljaar wordt het 
CZP geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld

Een boekje/schoolsite 
met tips voor het CZP

Het CZP begint in de 
brugklas en loopt door 

tot in de bovenbouw
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CZP1 
 

Cultureel zelfportret: JOUW SMAAK?  VWO 4 

 

Maastricht  
 

Je gaat voor het vak CKV een cultureel zelfportret maken. Een cultureel zelfportret is een verslag, waarin je 

vertelt welke cultuur en welke kunst jou aanspreken. 

 

 

Maak aan de hand van de vragen op de volgende pagina’s een kaft voor je kunstdossier waarin je de 

onderstaande onderwerpen aan bod laat komen.  

1. Algemeen 

2. Voorkeuren 

3. Opdrachten CKV 

4. Film en TV 

5. Muziek 

6. Dans 

7. Theater 

8. Beeldende kunst 

9. Fotografie 

10. Architectuur 
 

 

Maak een mooie originele liefst creatieve kaft  met minimaal 2 A4-tjes tekst. Maak hele zinnen en 

versier je geheel met foto’s en/of plaatjes. 

 

 

Je maakt deze opdracht op papier, dit ligt voor je klaar. Als het klaar is moet je hem bij je CKV docent 

inleveren of bij je eigen mentor. 

Deze opdracht wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed.  

 

 

Veel succes met je verslag! 
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Bij de eerste 3 onderwerpen moet je alle vragen hebben beantwoord. 

 

1. Algemeen 

 

o Je naam 

o Je klas 

o Je leeftijd 

o Uit welk land kom je? 

o Wat zijn je hobby’s? 

 

2. Voorkeuren 

 
o Maak jouw top 3 van de volgende CKV-kunstvormen: dans, muziek, toneel, cabaret, beeldende kunst, 

film, architectuur. 

o Welke culturele activiteiten heb je al gedaan voor CKV? 

o Welke culturele activiteiten zou je nog graag willen doen voor CKV? 

o Waar zou je graag meer over te weten willen komen voor CKV? 

 

3. Opdrachten CKV 

 

o Bedenk minimaal 3 opdrachten die je zou willen doen bij het vak CKV.  

Beschrijf de opdrachten zo duidelijk mogelijk. Ben origineel! 

 

Misschien kunnen we de leukste opdracht ook uit gaan voeren! Het is dus slim om 

hier goed over na te denken. 

 

 

Bij onderwerp 4 t/m 11 schrijf jouw mening over het onderwerp op.  

Je kunt hierbij de vragen gebruiken, maar je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. 

Denk eraan: Geen vragen met antwoorden eronder! 

 

4. Film en TV 

 

o Ga je wel eens naar de bioscoop? 

o Naar wat voor soort films ga je dan het liefst? 

o Lees je vaak filmrecensies? Trek je er iets van aan wat ze over een film schrijven? 

o Noem een soort film waar je nooit naar toe zou gaan. 
o Wat is je favoriete film? 

o Wie vind je de beste filmacteur/ actrice? 

o Wat zijn de twee laatste films die je hebt gezien? Wat vond je er van? 

o Hoe vaak per jaar huur je een video of dvd? 

o Kijk je vaak films op tv? 

o Wat is je favoriete tv-programma of serie? Waarom vind je deze zo goed? 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ckvindebuurt.nl/afbeeldingen/CKV2.gif&imgrefurl=http://www.ckvindebuurt.nl/Kop.html&h=440&w=439&sz=12&hl=nl&start=6&tbnid=W1ZwJZUdlucpiM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=ckv&gbv=2&hl=nl
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5. Muziek 

 

o Naar welke muziek luister je graag? 

o Wie of wat vind je een goede zanger, zangeres, muzikant, 

popgroep, componist, dj of vj? Wat vind je er zo goed aan? 

o Wat is je favoriete CD op dit moment? 

o Ben jij wel eens naar een voorstelling (concert, festival …) 

geweest waar live muziek werd gemaakt? Wat voor muziek was 

dat en wat vond je ervan? 

o Speel je of heb je zelf een muziekinstrument gespeeld? Zo ja, 

wat voor instrument? Heb je les? 

o Naar welke muziek zul je nooit luisteren? 
 

6. Dansen 

 

o Dans je wel eens? 

o Verzin je zelf bewegingen of probeer je ze na te doen van een videoclip? Zit je op dansles? 

o Welke dansvorm vind je leuk? (discodance, hip-hop, 

breakdance, country-dance, jazz-klassiek-ballet, buikdansen, 

stijldansen, electric boogie, house, techno, gabber, mellow, 

freestyle) 

o Heb je wel eens een dansvoorstelling gezien? Welke? Wat vond 

je ervan? 

o Welke soorten dansen ken je? 

 

7. Theater 

 

o Kom je wel eens in een schouwburg of een theater? Zo ja, welke voorstellingen kun je je herinneren? 

Wat vond je ervan? 

o Als je nou zou mogen kiezen, naar wat voor theatervoorstelling zou je dan gaan? (Kijk bijvoorbeeld in 

de krant of in het (Maaspoort-boekje.) 

o Welke cabaretiers ken je?  

o Van welke cabaretier heb je wel eens een voorstelling gezien? Was dat op tv, internet of in een theater? 

o Heb je wel eens opgetreden in een theater,Schouwburg of andere zaal? Wat deed je toen? Vond je het 

leuk om te doen? 

o Speel je wel eens toneel? Of heb je misschien toneelles? 
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8. Beeldende kunst 

 

o Ben je wel een in een museum of naar een tentoonstelling geweest? Zo ja, naar welke en wat heb je 

daar toen gezien? Wat vond je ervan? 

o Welke ontwerper, schilder, beeldhouwer, kunstenaar ken je? 

o Wat is het mooiste kunstwerk wat je ooit hebt gezien? Was het een 

beeld of een schilderij? Wat was de titel? Wie had het gemaakt? Waar heb 

je het gezien en wanneer? 

o Heb je ook wel eens een kunstwerk gezien wat je echt niet mooi vond? 

Hoe zag het eruit? 

o Hebben jullie thuis kunst? Bijvoorbeeld, een schilderij aan de muur of 

een beeld in de tuin? Wat vind je ervan? 
o Vind jij creatief bezig zijn leuk? Wat doe je het liefst? Doe je dat vaak? 

(bijvoorbeeld tekenen of schilderen) 

 

9. Fotografie  

 

o Heb je zelf een fototoestel of hebben je ouders er een? 

o Maak je vaak foto’s? Vind je dat leuk om te doen? 

o Als jij foto’s maakt, waar maak je dan foto’s van? 

o Houd je rekening met de belichting als je foto’s maakt? Is belichting belangrijk bij het maken van 

mooie foto’s? 

 

10. Architectuur 

 

o Wat vind jij een mooi of bijzonder gebouw? Hoe ziet het eruit? Waarom vind je het mooi? Waar staat 

het? 

o Wat vind jij een afschuwelijk gebouw? Hoe ziet het eruit? Waarom vind je het zo lelijk? Waar staat 

het? 

o Ben je wel eens in een kerk geweest? Vind je kerken mooi?  

o Welke beroemde gebouwen ken je? Welke heb je gezien? 
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CZP1  

 

Weert 
1. Wat is jouw ervaring met kunst? 

Houd je van hiphop, heavy metal of house? Speel je dwarsfluit of drums? Teken je graag? Of maak je liever 

foto’s? Kom je wel eens in het theater? Houd je van cabaret? Of zie je liever breakdance of ballet? Of is 

graffiti of tattoo-art meer jouw ding? Ben je regelmatig in de bioscoop te vinden? Verslaafd aan Netflix? 

Een fanatiek gamer? Ben je een echte fashionista die de nieuwste mode-trends op de voet volgt? Of ben je 

fan van talentprogramma’s zoals So You Think You Can Dance of The Voice? 

Maak een lijstje met tien kunstuitingen waar jij regelmatig mee in aanraking komt. Maak daarbij 

onderscheid tussen kunst die je bekijkt of beluistert en kunst die je zelf maakt of beoefent. 

 

2. Welke kunstdisciplines spreken jou aan? 

Welke niet? En waarom niet? De kunsten worden ingedeeld in acht disciplines. Zet deze disciplines in een 

cirkel. De disciplines die je het meest interesseren in de middelste cirkel, in de middelste cirkel zet je de 

disciplines waarvoor je een gemiddelde interesse hebt en de disciplines die je het minst interesseren zet je in 
de buitenste cirkel. 

 

 

 

 

 

Weinig interesse 

Gemiddelde interesse 

Veel interesse 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Welke culturele activiteiten zou je komend jaar met CKV het liefst willen ondernemen? 

Bedenk ook een culturele activiteit waar je uit jezelf nóóit naar toe zou gaan. 

 

4. wat versta jij onder kunst? 

Schrijf in je eigen woorden op wat jij onder kunst verstaat.  

 

 
 

5. Welk kunstwerk vergeet jij nooit meer? 

Is er een lied, foto, voorstelling of film die jij zo mooi vindt dat je hem nooit meer vergeet? Beschrijf dit 

werk, wie de maker is en waar of wanneer je het voor het eerst zag of hoorde. 

 

6. Maak een kunstautobiografie. 

Een kunstautobiografie is een verhaal over jouw ervaring met kunst en de culturele activiteiten die je tot nu 

toe hebt ondernomen. Je mag daarbij alle soorten kunst beschrijven waarvan jij vindt dat ze bij CKV 

thuishoren. Maak er een persoonlijk verslag van: vertel  wat je mooi, inspirerend, verdrietig of saai vond. 

Hou je van mainstream of experimenteel? Ben je een avonturier of eerder traditioneel? Illustreer je verhaal 

met foto’s en geef je kunstautobiografie een persoonlijke vormgeving. Denk daarbij na over de lay-out, het 

lettertype en de illustraties. 
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Section 4   Expanding/verbreden/Discaps 
 

In dit katern staat algemene informatie over de DISCAPs 

 
 

Voorbeeld voor een film DISCAP 

 

De praktijkvoorbeelden staan op de cd-rom.  

Een aantal wordt tijdens de studiedag op papier uitgedeeld. 

 

Ook voor domein B geldt: een creatieve en onderzoekende houding 
 

Welke CAPs en disciplines stel je in het nieuwe CKV aan de orde? Hoe organiseer je het een en ander?  

Bij elke discipline hoort een CAP. Dat is de strekking van deze eindterm. In dit boek wordt daarom de 

afkorting DISCAP vaak gebruikt. 

Uitgangspunt van het nieuwe CKV is een inhoudelijke verdieping van het vak door middel van theorie en 

onderzoek. Darnaast is het mogelijk om thema’s te gebruiken als uitgangspunten voor de CAP’s en de 

disciplines. Er worden zelfs 11 thema’s genoemd. 
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Theorie en begrippen zijn technische hulpmiddellen om kunst te duiden, te begrijpen en te analyseren.   

Daarbij spelen onderzoekende vragen en opdrachten een belangrijke rol. Mini-onderzoek bij de 3 of 4  

DISCAPs ligt voor de hand. 

  

Niet teveel willen doen. Niet alle 7 disciplines hoef je te behandelen. Er is veel te weinig tijd om  alle 7  

disciplines verdiepend te  bespreken. Voor havo gaat het om 3 DISCAPS, voor vwo 4. Meer disciplines mag  

je best behandelen, wel, maar zorg daarbij dat er voor andere vakonderdelen genog tijd overblijft. 

 

CAPs zijn door de opstellers van de eindtermen bewust onlosmakelijk gekoppeld aan disciplines. Vandaar de  

afkorting DISCAPs. 
 

De intentie van deze eindtermen is duidelijk:  de theorie en de begrippen staan in dienst van de waardering  

van de kunst. 

 

Onderzoek op DISCAP niveau 

 

Ook bij de DISCAPs kan je een onderzoekende en creatieve houding stimuleren. Dit kan door kleine 

onderzoekende uitdagingen – zeg maar mini-onderzoeken -  in te bouwen. 

Zo wordt de leerling alvast naar de grote onderzoeksopdracht (zie hoofdstuk 5) begeleid. 

 

Hoe? De theorie over bijvoorbeeld film, beeldend of architectuur laten toepassen op een CAP. 
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Eindtermen voor domein B:   verbreden, CAPs,  theorie en thema’s 

 

 

 

 

Schoonheid en 
lelijkheid 

Autonoom en 
toegepast 

Ambachtelijk 
en industrieel 

Amusement en 
engagement Feit en fictie Digitaal en 

analoog 

Individueel en 
coöperatief 

Traditie en 
innovatie 

Herkenning en 
vervreemding 

Lokaal en 
globaal 

Mono- multi- 
en 

interdisciplinair 

3. De kandidaat kan ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten die worden aangeboden in een 

levensechte, professionele context, beschouwen en waarderen. 

 

 

 

    4. De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste drie/vier kunstdisciplines 

vanuit een of meerdere van de volgende dimensies of thema’s beschouwen: 
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Toelichting op domein B1 
  

De verschillende kunstdisciplines waar eindterm B4 op doelt: 

 

 
 

 

Scholen, docenten en leerlingen kunnen eigen keuzes maken uit de genoemde disciplines. De 

commissie stelt dat voor havo ten minste drie en voor vwo vier verschillende kunstdisciplines 

worden gekozen. 

 

De in eindterm B3 opgenomen toevoeging ‘aangeboden in een levensechte, professionele context’ is 

bedoeld om te garanderen dat leerlingen in contact komen met de hedendaagse wereld van de 

kunsten, zoals die te vinden is op festivals en events, in musea en galeries, in de gebouwde omgeving 

(architectuur), in beeldentuinen, schouwburgen, concertzalen, ontwerpstudio's, bioscopen en 

filmhuizen. 

 

De dimensies zijn discipline-overstijgende thema’s van waaruit de totstandkoming en 

verschijningsvormen van kunst, de betekenissen die makers en publiek eraan geven en haar sociaal-

maatschappelijke functies beschouwd, geanalyseerd en bediscussieerd kunnen worden. Het 

begrippenapparaat dat bij het nieuwe examenprogramma CKV wordt gehanteerd zal in de 

handreiking worden beschreven. Daartoe kunnen (delen van) bestaande begrippenlijsten, zo nodig 

worden aangepast aan de diversiteit van het hedendaagse kunstenveld en aan de eisen van het 

nieuwe examenprogramma CKV. 

 

Omdat met eindterm B3 minstens drie (havo) of minstens vier (vwo) verschillende kunstdisciplines 

zijn gemoeid, zal de leerling als gevolg van deze eindterm minstens drie à vier keer in een of 

andere vorm zijn ervaring en beschouwing moeten documenteren. 

 

 

                                                       
1

 Advies, p 16 
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Toelichting verbreding, CAPs 
 

In het nieuwe CKV spelen de culturele activiteiten duidelijk een andere rol en hebben ze een nieuwe functie. Dit 

 betekent voor sommige scholen een flinke aanpassing van het CKV programma.  

 

Culturele activiteiten zijn tot nu toe altijd een doel op zich geweest, met een eigen eindterm.  Maar nu zijn ze niet  
los te zien van theorie en praktijk van de discipline’s, thema’s en onderzoek. Op veel scholen verdwijnen 

waarschijnlijk de verslagen bij de CA’s, om plaats te maken voor CAPs die voor de hele klas uitgezocht worden.  

 

Wat is dan nog de functie van individuele culturele activiteiten, door de leerling zelf uit te zoeken en te bezoeken 

Het aantal verplichte culturele activiteiten is ook gehalveerd. Moest de havo leerling minimaal 6 CA’s  

ondernemen, nu zijn dat er 3  

 

    
Bespreekpunten Verbreding, CAPs 

 

a) Hoeveel CA’s en CAPs? 

 

b) Individuele CA’s 

 
wil je vanaf 2017/18 individuele CA’s verplichten?    

hoeveel? 

geef je voor deze CA’s een cijfer? 

waarop baseer je dit cijfer? 

hoe zwaar weegt dit cijfer ten opzichte van andere vakonderdelen? 

spelen verslagen/kijkwijzers een rol? Wat is dan de functie en het doel?  
 

d)   Verplichte CAPs 

 

Ga je meer dan het minimum (h 3, v  4) verplichten? 

Hoe organiseer je de verplichte CAPs? 
losse opdrachten 

in een  DISCAP 

onderdeel van een thema 

onderdeel van onderzoeksvraag, mini-onderzoek 

integratie in thema’s/blokken/PO’s   

 

e) Verwerken  CAPs  

 
standaard verslag (kijkwijzer) 

in een DISCAP 

mini-onderzoek 

gesproken of geschreven tekst  

beeld 

beweging 

geluid 

presentatie 

reflectie 

onderdeel blok/thema/discipline 

 

   f)  Organisatie CAPs 
Doel van de CAPs bespreken: gaat het om theorie of praktijk    

 Is een CAP een kapstok voor een discipline: ter illustratie van theorie en begrippen? 

 Of is een discipline een kapstok voor een CAP? 

      Bij elke CAP kleine onderzoeksopdrachten/proeven – mini-onderzoeken laten maken?  

      Is een CAP of CA altijd het onderwerp of de basis van de  grote onderzoeksopdracht van domein C? 

       Beoordeling CAPs en CA’s 

       onderdeel van de thema’s/blokken/PO’s   

      eigen beoordeling, los van andere vakonderdelen 

 afvinken 

 anders, namelijk ..... 
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Toelichting verbreding, disciplines 
 

In het nieuwe CKV spelen een beperkt aantal discipline’s een centrale rol en hebben deze een andere functie. Dit 

betekent voor de meeste scholen een verandering van praktijk. 

 

De begrippen en de theorie van een discipline: voor de ervaren CKV docent is dit geen probleem. In de ‘oude’ 
methodes is veel aandacht voor de belangrijkste termen en begrippen per discipline.   De digitale handreiking van 

de SLO is een goede en actuele bron van informatie. 

 

Kennismaking met verschillende disciplines kan een doel op zich zijn, maar toch ook weer niet los te zien van de  

CAPs.   

  

Bespreekpunten Verbreding, Disciplines   

 

1. Welke disciplines komen per cohort/jaarlijks/structureel aan de orde? 

2. Zijn dat er minimaal 3 (havo) of 4 (vwo)?  Of meer? 

3. Zijn er disciplines die misschien nooit aan bod zullen komen? Waarom? 

4. Wat neem je tav disciplines en CAPs expliciet op in het PTA? 

5. Worden de disciplines klassikaal behandeld? 

6. Hoe koppel je een CAP aan een discipline?? 

7. Er is een nieuwe discipline bijgekomen: nieuwe media. Ga je deze aanbieden? 

8. Moet het onderzoek een relatie hebben  met een  (al dan niet klassikaal behandelde) discipline? 

9. Organisatie:  

- Is er genoeg deskundigheid voor de 7 disciplines? 

- Hoeveel lessen trek je uit voor een discipline/DISCAP? 

 

10. Documentatie: afronding per discipline:  

- kennistoets 

- PO 

- mini-onderzoek 

- DISCAP toets 

11. Beoordeling van de  disciplines:   

- cijfer dat meetelt in de weging 

- afvinken 

- DISCAP cijfer 

- anders, namelijk ..... 
 

Welke nieuwe media kunstenaars behandel je bij CKV? Bijvoorbeeld 

Annie Abrahams Doug Aitken Cory Arcangel Guy Bleus Péter Forgács Junichi Kakizaki Rafael 

Lozano-Hemmer? 
 

Welke nieuwe media wil je aan de orde stellen? Bijvoorbeeld 

 

• ASCII-art 
• Bio Kunst 

• Computerkunst 

• Digitale kunst 

• Digitale poëzie 

• Tradigital kunst 
• Elektronische kunst 

• Evolutionaire kunst 

 

 
 

 

 

 
 

• Generative art 

• Glitch Art 

• Hacktivism 

• Informatie kunst 

• enz 

• enz 
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Toelichting verbreding, thema’s12 

 

In het nieuwe CKV kunnen de 11 ‘thema’s’ oftewel ‘dimensies’ ook een rol spelen.  Een duidelijke definitie van ‘dimensie’ of 

‘thema’ is niet te vinden in de eindtermen of de toelichting op de eindtermen. 11 thema’s worden expliciet vermeld in eindterm B, 
maar daar is verder geen inhoud aan gegeven. 

 

Behelzen ‘thema’s’ leerstof waar je een cijfer voor wil geven?   

Of is het meer een handreiking of suggestie voor het thematisch ordenen van leerstof? 

Dat moet je zelf bepalen.  

 

Met thema’s werken is natuurlijk niet nieuw: de vertrouwde methodes hadden vaak aparte hoofdstukken of boekjes rond een thema 

zoals de Stad, de vreemdeling, enz.  

 

In de ‘oude’ methodes is veel aandacht voor de belangrijkste termen en begrippen per discipline en soms ook per thema.   De digitale 

handreiking van de SLO is een actuele bron van informatie. Methodemakers gebruiken de thema’s voor hoofdstukken en kateren.  

 

Bespreekpunten Verbreding, Thema’s   

 

 

 
 

 

                                                       
12

 In de eindtermen staat ‘dimensies’, maar in de toelichting van de Adviescie worden dimensies ook ‘thema’s’ genoemd. In dit boek gebruik ik meestal het woord  ‘thema’s’. 

Waarvoor thema’s gebruiken 

- Overkoepelende stuctuur 

- Verbindend verhaal 

- Lesstof ordening 

- Hoeveel thema’s heb je nodig? 

- Mag/wil je ook eigen thema’s gebruiken ipv de 11 dimensies die in eindterm 4 worden genoemd? 

- Thema’s apart beoordelen? 

- Een thema als PO? 

- Een thema als kader voor een onderzoeksonderwerp? 
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Section 5   Deepening/Verdiepen/research assignment 

 
In dit katern staat algemene informatie over de onderzoeksopdracht 

De praktijkvoorbeelden staan op de cd-rom. Een aantal wordt tijdens de studiedag op papier uitgedeeld. 
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Vooraf 

Waarom wil OCW een onderzoeksopdracht in het nieuwe CKV?  Het vak moet meer diepgang krijgen en onderzoek gaat daarbij een 

centrale rol spelen.  Meer dan in het verleden staat een creatieve en onderzoekende houding van de leerling centraal. 

 

De steekwoorden bij alle eindtermen zijn verdieping, kwaliteit en de actieve leerling. 

 

Verdieping 
Leerlingen verwerven de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kunstuitingen in hun context te kunnen onderzoeken. 

 

Kwaliteitsslag 
Doel van OCW is de kwaliteit van het vak te verhogen. 

 

De leerling activeren 
Niet consumeren maar kunst actief meemaken. 

 

 

De onderzoeksopdracht is hiervoor essentieel, met maar liefst 4 van de in totaal 9 CKV eindtermen. 

Hieronder in beeld de verschillende onderdelen die een rol kunnen spelen. 

 

 
Onderdelen van een onderzoeksopdracht 

  

   
  Wat laat je onderzoeken? Een CAP, een discipline? Allebei, een DISCAP? Of is de leerling vrij een eigen onderwerp te kiezen, los van CAPs en disciplines? 

 

Eindtermen voor domein C, de onderzoeksopdracht 

 

 

 

 

5. De kandidaat kan, individueel en/of in een klein team van medeleerlingen, een artistiek creatief proces of een aspect daarvan 

onderzoeken. 

 

6. De kandidaat kan hierbij gebruik maken van voor dit onderzoek of proces geschikte werkwijzen, in de vorm van  

• praktische activiteiten en beschouwend onderzoek 

• de voor dit onderzoek vereiste creërende en analytische vaardigheden 

• diverse bronnen in verschillende media 

• zijn culturele omgeving 

 

7.     De kandidaat kan hierbij gebruik maken van de onder domein B      

        opgedane kunsttheoretische en/of cultuurhistorische kennis. De vwo-kandidaat kan  
        aanvullend deze kennis kritisch analyseren en contextualiseren. 

 

 

8. De kandidaat kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe geëigende vorm, zoals een presentatie, 

tentoonstelling, verslag, debat, beeld, film, performance. 
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Toelichting  op domein C13 

 

Wat is de achterliggende gedachte bij de onderzoeksopdracht voor CKV? De  steekwoorden zijn verdieping, kwaliteit en de actieve 

leerling. 

 

De toelichting gaat  dieper op deze vraag in: 

  

 

“Kunst actief meemaken, dat is het doel van het vak CKV volgens de Vernieuwingscommissie. De keuze van de commissie voor het begrip 

‘meemaken’ komt voort uit drie overwegingen. Bij CKV gaat het ten eerste om het actief ervaren van kunst door kunstuitingen in 

levensechte professionele contexten mee te maken. 

Ten tweede worden de receptie en reflectie, in overeenstemming met wetenschappelijke inzichten, opgevat als een actief, constructief en 

productief proces. Kunst ervaren en beschouwen is geen kwestie van passief consumeren, maar vraagt van leerlingen een actieve 

betrokkenheid, inzet en het kunnen toepassen van relevante kennis en vaardigheden. 

 

Omdat bovendien de betekenis van kunst nooit vastligt, is het meemaken van kunst zowel een 

ervaring als een creatief proces, dat een open en onderzoekende houding vereist. 

Om de leerling in staat te stellen kunst actief mee te maken, zou het vak CKV bij de leerlingen de daarvoor geëigende (open, creatieve en 

onderzoekende) houding, de noodzakelijke kennis en de benodigde vaardigheden moeten ontwikkelen.14 

Door het onderzoeken van een of meer aspecten van een artistiek creatief proces, verdiept de leerling zich, alleen of met medeleerlingen, in 

bijvoorbeeld: 

 

• de productie van een kunstwerk of kunstzinnige uiting; 

• de (facilitering van of bemiddeling bij de) uitvoering van een kunstwerk of kunstzinnige uiting; 

• de (in de loop der tijd wisselende) publieke ontvangst en waardering (receptie) van een 

• kunstwerk of kunstzinnige uiting. 

 

Bij dit onderzoeken past de leerling (onderzoeks)vaardigheden toe. De leerling maakt daarbij gebruik van praktische activiteiten en 

beschouwend onderzoek. 

 

 

 

De leerling leert om: 

 

• ideeën en vragen te genereren om tot een probleemstelling te komen 

• de gestelde vragen te exploreren en te beantwoorden door informatie, verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews 

en/of bronnenonderzoek te verzamelen en te analyseren 

• de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd samen te vatten in vragen, bevindingen, conclusies en/of suggesties voor nader 

onderzoek 

• de onderzoeksresultaten te presenteren 

• het gehele onderzoek (proces en opbrengsten)te evalueren. 

 

Afhankelijk van de aard en het doel van het onderzoek neemt de presentatie van wat de verdieping in Domein B heeft opgeleverd, de vorm 

aan van een onderzoeksverslag, al dan niet in combinatie met een presentatie of kunstzinnige uiting.”15 

 

  

                                                       
13

Advies, p 17 
14

 Advies, p 9 
15

 Advies, p 11 
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Checklist bij de eindtermen voor de onderzoekopdracht 

Welke mogelijkheden en/of eisen spelen voor jouw school een belangrijke rol?   

 

 

   Hieronder mogelijkheden uit de eindtermen   

   

 wel niet 

praktische activiteiten  beschouwend onderzoek 

 

  

creërende vaardigheden 

 

  

analytische vaardigheden 

 

  

diverse bronnen in verschillende media 

 

  

de culturele omgeving 

 

  

     kunsttheoretische kennis    

 

  

     cultuurhistorische  kennis 

 

  

     tentoonstelling 

 

  

onderzoeksverslag 

 

  

debat 

 

  

beeld 

 

  

film 

 

  

performance 

 

  

 

 

 

Waar gaat de onderzoeksopdracht over? 
 

Welke onderwerpen zijn geschikt, wat blijft buiten beschouwing? Het antwoord op deze vraag bepaalt de school zelf. 

 

10 relevante vragen     

 

Moet de onderzoeksopdracht iets te maken met 

 

a) domein B, verbreden? 

 

b) Een DISCAP? 

 

c) Een CAP? 

 

d) Een discipline?  

 

e) Allebei?  

 



56 
 

HET NIEUWE CKV  IN DE PRAKTIJK 
 

f) Misschien een thema? 

 

g) Of is de leerling vrij een eigen kunstzinnig onderwerp te kiezen, los van DISCAPs, CAPs, thema’s en disciplines? 

 

h) Moet een onderzoek sowieso gericht zijn op een culturele activiteit? Of bijvoorbeeld 2 CAPs? 

 

i) Gaat het om lesinhoud die eerder tijdens CKV aan de orde is geweest? 

 

j) Mag elke CKV collega hier een eigen keuze in maken? 

 

 
Schema onderzoeksonderwerp 
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Section 6   Linking/verbinden/CZP2 
 

In dit katern staat algemene informatie over het CZP2 

De praktijkvoorbeelden staan op de cd-rom. Een aantal wordt tijdens de studiedag op papier uitgedeeld. 
 

 

Vooraf 

Verbinden gaat over twee vragen die tijdens de lessen, vooraf en achteraf centraal staan: 

 

Wat wil ik leren? Wat verwacht ik? Wat heb ik  geleerd? 

 

Wat wil ik nog meer leren? Wat ga ik hiermee doen in de toekomst? 

 

 

Reflectie – metacognitie - staat centraal bij de afronding van het vak. De leerling heeft zich hiervoor verdiept in 3 of meer 

DISCAPs en heeft ook nog onderzoek gedaan. Nu is het tijd om een stapje terug te doen en te kijken naar wat er is geleerd. 

 

 

 
Voor CKV is reflectie niet nieuw, maar het heeft wel vele namen. 

 

 

Reflectie is de motor van CKV. Reflectievragen zijn de belangrijkste vragen, die vooral zinvol zijn bij een  open, 

onderzoekende en zelfkritische houding van de leerling.  

 

Tijdens alle fasen van  CKV ruimte  voor reflectie. 

Maar reflectieopdrachten zijn bij de andere onderdelen van CKV ook belangrijk. Het CZP1 is een reflectiedocument. En dat 

geldt ook voor de disciplines, CAPs, blokken, thema’s en de onderzoeksopdracht 

 

Bij alle onderdelen van CKV kunnen reflectieopdrachten een rol spelen. 

 

Wat wil ik leren? Wat verwacht ik? Wat heb ik  geleerd? 

 
Domein D is zeker niet nieuw. Al vanaf het begin van het vak CKV zijn ter afsluiting van het vak zowel reflectie als de balans 

opmaken vaste onderdelen van het vak.  In het nieuwe CKV is het belang van reflectie zo mogelijk nog groter geworden. Het 

krijgt veel aandacht in de eindtermen. 

 

Het CZP2 betreft een balans opmaken en (onder andere) aan de hand daarvan kijken naar de toekomst. 

De eerste 3 domeinen zijn dan al aan orde geweest en als het goed is door de leerling afgerond. Soms wordt het CZP2 ook een 

reflectieverslag genoemd.  

 

Het CZP1 is het begin van CKV terwijl het CZP 2 de afsluiting van het vak is. Advies: laat het CZP2 aansluiten bij het 

CZP1. Zo heb je in één document een overzicht van het hele proces van de leerling. 
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Eindtermen voor domein D, verbinding en reflectie 
 

In Domein D zijn er 3 eindtermen voor reflectie, samengebracht onder het kopje ‘verbinden’. 

 

 

 

Toelichting op domein D16 
  

 
In domein D komen de opbrengsten van het leerproces van de leerling bijeen. De uitkomsten van de domeinen A, B en C, 

dienen vergezeld te gaan van persoonlijke reflecties die antwoord geven op onder meer de volgende richtvragen: 

 

• Welke nieuwe (kunst)ervaringen heeft de leerling opgedaan? 
 

• Welke kennis van kunst heeft de leerling opgebouwd? 

 

• Hoe hebben deze ervaring, interesses, kennis en opvattingen bijgedragen aan zijn culturele vorming? 

 
• Welk aspect van kunst heeft de leerling onderzocht?  
 
• Welke onderzoeksmethoden zijn daarbij gehanteerd? En hoe heeft hij dat onderzoek uitgevoerd? 
 

• Door welke ervaring of welk inzicht is de leerling geraakt en daardoor wellicht op andere of nieuwe ideeën gebracht? 

 
• Wat betekent dit voor zijn verdere ontwikkeling? 
 
 
Ook domein D doet een beroep op een open, onderzoekende en zelfkritische houding van de leerling. De reflectie die deze 

eindterm voorschrijft, dient uit die houding voort te vloeien. Aan de hand van kritische vragen reflecteert de leerling op het 

proces dat hij bij CKV heeft doorlopen. 

 
    
  
 

 

  

                                                       
16

 Advies, p 17 

9. De kandidaat kan verbanden leggen tussen de in domeinen A, B en C opgedane ervaringen en inzichten met 

betrekking tot kunstzinnige processen. 

 

10.  De kandidaat kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige en culturele 

ontwikkeling. 

 

11.  De kandidaat kan deze reflectie toelichten in een daartoe geëigende vorm; te denken valt aan een gesprek, een film, 

een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie van deze vormen. 
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Section 6   Teaching the arts 
 

These teaching models are included in this book because they contain lots of voacabulary relevant to 

CKV/CAD. And to offer an English language didactic perspective on different approaches to teaching the 

arts in CAD/CKV. 

 

Model Tate Modern – Ways of Looking 

A Personal Approach – what do I bring? yourself your world your experience  

All responses to works of art are conditioned by our different personal and social experiences. These cannot be ignored and 

should be our starting point when thinking about an artwork.  

What are your first reactions to the work? Why does it make you feel or think like that?  

There are fundamental differences between us that condition the way we see things. Gender, race, class and age will all 

determine the way we look at and understand art, as will our attitudes, values and beliefs.  

What does the work remind you of? Why does it remind you of that?  

The world we live in, and the things we surround ourselves with, will frame the way we see things. For example, our country or 

region of origin, family, homes and environments affect our interpretation.  

What can you connect the work to?  

We all bring different experiences and interests to the arts. For example, things we have seen on television or at the cinema; 

places we have visited; things that have happened to us. This diversity of experience means that we may react to art in different 

ways.  

Looking at the Subject – what is it about?  

Each artwork can be looked at in terms of what it is telling us, be it through its content, its title or the type of work it is. In some 

cases the subject of the work will reside in its form (as in very abstract work).  

Looking at the Object – what can I see?  

Every work of art, whether a painting, sculpture, video or photograph has its own intrinsic qualities. These will inform our 
reading of it. To understand these qualities we need to look at the artwork formally, for example in terms of line, tone, colour, 

space, and mass. Equally, looking at physical properties such as materials and processes will deepen our understanding of the 

object. Modern art materials allow for an unlimited array of colours, textures and quality of paint. Artists have moved on from 

the time when pigments dictated the colours they could use. Sculptural materials and techniques have expanded in a similar way. 

At the beginning of the twentieth century, artists such as Marcel Duchamp presented common, everyday objects as works of art. 

The freedom artists now have over materials has turned modern art on its head. Contemporary art can be made from almost 

anything – film and video, found objects, food, or furniture – materials whose histories and associations affect our understanding 

of the work.  

colour  

shapes  

marks  

surface  

scale  

space  

materials  

process  

composition  

colour shapes marks surface 

scale space materials process composition  
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What colours does the artist use? Why do you think s/he used these colours? How are they organised? What effects do they 

create?  

What kind of shapes can you find in the painting or sculpture? 

Are they curved, straight, sharp or pointed? What effects do they create?  

What kind of marks does the artist use? What effect do they have?  

What is the surface like? 

What kind of textures can you see? What effects do they create?  

How big is the work? Why is it this size? 

Would its meaning change if it was bigger or smaller?  

What sense or illusion of space or depth do you find in the work? Or is there none? Do some artists want us to realise that a 

painting is only paint on a flat canvas?  

What materials is the work made of? Are they traditional art materials or ‘found’ materials? How would your response to the 

work change if the artist used a different material? What associations or connotations do the materials carry?  

How has the work been made? Has the artist made it or has it been fabricated? What kind of skills were involved? What changes 

might have occurred to the piece while it was being made? How visible or invisible is the process of its making? If it is an 

installation, how has it been assembled? If it is a video piece, how was it filmed and how is it projected?  

How is the work organised or put together?  

Looking at the Context – relating the work to the wider world  

The politcal climate, social history and culture of the time) will tell us more. Equally the present day context may give us a 

different reading.   Seeing the work within a broader visual culture can also generate new and even contradictory meanings for 

the paintings and sculptures.  

when where who history other arts 

other fields of knowledge the present the hang interpretation the environment  

when  

where 

who 

history 

other arts 

other fields of knowledge  

the present  

the hang  

interpretation  

the environment  

When was the work made? Can we make any connections between the work and the period in which it was made?  

Where was it made?  

Does the work tell us anything about the place in which it was made?  

Who made it?  

What do we know about the artist?  

Who was it made for? 

Can you relate it to the social and political history of the time? 

Can you link it to the arts of the period, for example film, music, literature, or design?  

How does the work relate to other areas of knowledge, for example science, geography, mathematics, or ecology?  

How do people view the work today? Is it the same or different from how it might have originally been seen?  

How much space is there around the work? Which other works are next to or near to the piece? Do they look similar or 

completely different? Are there any visual or thematic connections between these works? Is it a monographic display?  
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What kind of information is there to support the work, for example labels, extended captions, wall texts? How does this 

information affect your experience of the work? Would you still feel the same if you did not have any information?  

What size is the room? How does this affect your experience of the work? How much room do you think works of art need? 

Think about scale as well as size. What colour are the walls? Does this affect the environment? What kind of lighting is used? 

Would the work look different in another setting, for example in a studio, or outdoors?  

2) Robert Clement, The Art Teacher’s Handbook 
  
 

 
 
The aims of art education:   

Aesthetic aims  

Perceptual aims  

Technical aims  

Personal and social aims  

 

The domains of art education:   

The conceptual domain  

The productive domain  

The contextual and critical domain  

 

 

A framework for art education  
Experience is... 

 
Perception (What does it mean? How does it make me feel? 

 
or 

 

Aanlysis (What does it look like? What is it made of?  How does it work?) 

 

Response is... 

 
Self-expression (Telling oneself. Evidence of seeing and feeling). 

 

or  

 

Communication (Explaining or describing to someone else. Evidence of seeing and understanding. 
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3) Addison & Burgess – Object-based analysis 
 

1 Empirical analysis 

 

 

2 Functional analysis  

 

 

3 Contextual analysis  

 

 

 

 

 

4) The Feldman Method for Art Criticism 
Kelehear, Z. (under review). Instructional supervision as dialogue: Using the language of  

art to support the art of teaching. International Journal of Education and the Arts  

 

Step 1: Description  

 

Step 2: Analysis  

 

Step 3: Interpretation  

 

Step 4: Judgment  

 

 
Step 1: Description  

The goal is to describe objectively what you see; to delay judgment. List title; artist; date; medium; size. Is work 

representational, abstract, or nonobjective? Can you identify a subject? If not, are there objective “hints” about a 
subject? Describe how the elements are used.  
 

Step 2: Analysis  

The goal is to describe behaviors of what you see. Describe how the elements above use the principles of design. And 

identify the feelings that the elements and principles engender.  

 

Step 3: Interpretation  

The goal is to find meaning in what you see. How do features and qualities that you have observed combine to create 

meaning? What does the work remind you of? Why? What do you think the artist is trying to do? What is the intended use 

of the object? Are there symbols in the work? What do they mean?  

 

Step 4: Judgment  

The goal is to evaluate what you see. Does the work have value through formal qualities (use of elements and principles of 

design)? Value through expression of emotion or feeling? Value through purpose? Are materials appropriate? How could 

it have been more successful? Who might value this work?  
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5) The Intelligent Eye, David Perkins 
Harvard Project Zero, 1994 

 
Learning to Think by Looking at Art 

 

1 Take time to look and see 

 

2. Make looking broad and adventurous 

 

3. Look clearly and deeply 

 

4. Organize and structure looking 
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Film Terms Glossary  

Cinematic Terms Definition and Explanation Example (if applicable) 

 

 
 
 

180 degree rule 

 

a screen direction rule that camera operators must follow - 
an imaginary line on one side of the axis of action is made 

(e.g., between two principal actors in a scene), and the 
camera must not cross over that line - otherwise, there is a 
distressing visual discontinuity and disorientation; similar to 

the axis of action (an imaginary line that separates the 
camera from the action before it) that should not be crossed 

Camera placement 
must adhere to the 

180 degree rule 

 
 
 
 
24 frames per second 

 

 
refers to the standard frame rate or film speed - the number 

of frames or images that are projected or displayed per 
second; in the silent era before a standard was set, many 

films were projected at 16 or 18 frames per second, but that 
rate proved to be too slow when attempting to record optical 

film sound tracks; aka 24fps or 24p 

Example: at 24 fps, 4 
projected frames take 1/6 

second to view 

 
 
 
 
 
 

3-D 

 
 

a film that has a three-dimensional, stereoscopic form or 
appearance, giving the life-like illusion of depth; often 

achieved by viewers donning special red/blue (or green) or 
polarized lens glasses; when 3-D images are made 

interactive so that users feel involved with the scene, the 
experience is called virtual reality; 3-D experienced a 

heyday in the early 1950s; aka 3D, three-D, Stereoscopic 
3D, Natural Vision 3D, or three-dimensional 

Examples: the first major 3D feature film 
was Bwana Devil (1953) [the first 

was Power of Love (1922)], House of Wax 
(1953), Cat Women of the Moon (1953), the 

MGM musicalKiss Me Kate 
(1953), Warner's Hondo (1953), House of 

Wax (1953), a version of Hitchcock's Dial M 
for Murder (1954) and Universal's Creature 
From the Black Lagoon (1954), Comin' At 
Ya! (1981), a segment of Freddy's Dead: 
The Final Nightmare (1991), Spy Kids 3D: 

Game Over (2003) 

 

 
 

above the line 

usually refers to that part of a film's budget that covers the 
costs associated with major creative talent: the stars, the 

director, the producer(s) and the writer(s), although films with 
expensive special effects (and few stars) have more 'above 

the line' budget costs for technical aspects; the term's 
opposite is below the line 

 

 

 
abstract (form) 

a type of film that rejects traditional narrative in favor of using 
poetic form (color, motion, sound, irrational images, etc.) to 

convey its meaning or feeling; aka non-linear; see alsoavant- 
garde 

 

Examples: Rene Clair's Entr'acte 
(1924), Ballet Mecanique (1924), Luis 
Bunuel's Un Chien Andalou (1929, Fr.) 

 

 
absurd 

(absurdism) 

 
a stage, philosophical and literary term originally, adopted by 

film-makers, in which ordinary settings become bizarre, 
illogical, irrational, unrealistic, meaningless, and incoherent 

Examples: Rhinoceros (1974) - an 
American Film Theatre recording with Zero 

Mostel and Gene Wilder, of Eugene 
Ionesco's 'theatre of the absurd' comedy 

play 

 
act 

a main division within the plot of a film; a film is often divided 
by 'plot points' (places of dramatic change) rather than acts; 

long films are divided mid-way with an intermission 

 

FILM Glossary 
This film terms glossary contains almost a 1000 terms relating to film. Find it on intermet. 
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action 

 
(1) any movement or series of events (usually rehearsed) that 

take place before the camera and propel the story forward 
toward its conclusion; (2) the word called out (by a 

megaphone) at the start of the current take during filming to 
alert actors to begin performing; (3) also refers to the main 

component of action films - that often contain significant 
amounts of violence 

 

 
 
 
 
 
 

A megaphone to call out the word 
"ACTION" 

 

 
 
 
 

actor 

 

 
 
 

refers either to a male performer, or to any male or female 
who plays a character role in an on-screen film; alternate 

gender-neutral terms: player, artist, or performer 

 
Cary Grant 

 
 
 
 
 

adaptation 

 

 
the presentation of one art form through another medium; a 

film based upon, derived from (or adapted from) a stage play 
(or from another medium such as a short story, book, article, 

history, novel, video game, comic strip/book, etc.) which 
basically preserves both the setting and dialogue of the 
original; can be in the form of a script (screenplay) or a 

proposal treatment 

Who's Afraid of Virginia Woolf? 
(1966) is a very faithful 

rendering or adaptation of 
Edward Albee's play of the same 
name; also, Gone With the Wind 

(1939) was adapted from 
Margaret Mitchell's novel, 

and Apocalypse Now 
(1979) was taken from Joseph 
Conrad's Heart of Darkness. 

 

 
ad lib 

a line of dialogue improvised by an actor during a 
performance; can be either unscripted or 

deliberate;improvisation consists of ad-libbed dialogue (and 
action) that is invented or created by the performer 

 

 
 
 
 
 
 

aerial shot 

 
 
 
 
a camera shot filmed in an exterior location from far overhead 

(from a bird's eye view), as from a helicopter (most 
common), blimp, balloon, plane, or kite; a variation on 

thecrane shot; if the aerial shot is at the opening of a film, aka 
an establishing shot 

Examples: the 
hunting scene 
in Tom Jones 
(1963), the 

helicopter raid in 
Francis Ford 

 
Coppola's Apocalypse Now (1979), the title 

card for Dr. Strangelove, Or: (1964) (see 
above), or the opening aerial shot of 

Manhattan in West Side Story (1961), of 
Polanski's Rosemary's Baby (1968), and 

ofAmerican Beauty (1999). 

 
 
 
 

Alan Smithee film 

 
the pseudonym used by directors who refuse to put their name 
on a film and want to disassociate themselves, usually when 
they believe their control or vision has been co-opted by the 

studio (i.e., the film could have been recut, mutilated and 
altered against their wishes); aka Alan Smithee Jr., Allan 

Smithee, or Allen Smithee 

Examples: Death of a 
Gunfighter (1969), Let's Get 
Harry (1986), The Shrimp on 
the Barbie (1990), and the 

last film with the ironic 
alias: An Alan Smithee Film: 

Burn, Hollywood, Burn 
(1997). 

http://www.filmsite.org/actionfilms.html
http://www.filmsite.org/whos.html
http://www.filmsite.org/whos.html
http://www.filmsite.org/whos.html
http://www.filmsite.org/gone.html
http://www.filmsite.org/gone.html
http://www.filmsite.org/gone.html
http://www.filmsite.org/apoc.html
http://www.filmsite.org/apoc.html
http://www.filmsite.org/apoc.html
http://www.filmsite.org/drst.html
http://www.filmsite.org/wests.html
http://www.filmsite.org/rosem.html
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A-Level (or A-List) 

usually refers to top-tier actors/actresses who are paid 
upwards of $20 million per feature film; can also refer to 

producers, directors and writers who can be guaranteed to 
have a film made and released 

Examples: actors/actresses Tom Hanks, 
Julia Roberts, Brad Pitt, Jodie Foster, or 

directors George Lucas and Steven 
Spielberg 

 
 

allegory 

mostly a literary term, but taken in film terms to mean a 
suggestive resemblance or correspondence between a visible 

event or character in a film with other more significant or 
abstract levels of meaning outside of the film; an extended 

metaphor 

Examples: Metropolis (1927), Animal Farm 
(1955), The Seventh Seal (1957), The 
Piano (1993), Eat Drink Man Woman 

(1994), The Matrix (1999); also Biblical or 
Christ-related allegories. 

 
 
 
 
 
 
 

allusion 

 
 
 
 

 
a direct or indirect reference - through an image or through 

dialogue - to the Bible, a classic, a person, a place, an 
external and/or real-life event, another film, or a well-known 

cultural idea 

Example: In Red 
River (1948), 

Montgomery Clift 
(as Matt Dunson) 
and John Ireland 

(as Cherry 
Valance) show off 
their guns to each 

other and ask: "You know, there are only 
two things more beautiful than a good gun: 
a Swiss watch or a woman from anywhere. 

You ever had a good Swiss watch?" - a 
scene often interpreted as alluding to 

homosexuality 

 

 
 

alternate ending 

 

the shooting (or re-shooting) of a film's ending for its theatrical 
release, usually enforced by the studio for any number of 

reasons (because of test audience preview results, 
controversial or unpopular subject matter, to provide a 'happy' 

ending, etc.). See also director's cut 

Examples: The Magnificent Ambersons 
(1942), Kiss Me Deadly (1955), Invasion of 
the Body Snatchers (1956), Blade Runner 
(1982), Little Shop of Horrors (1986), Fatal 
Attraction (1987), and Army of Darkness 

(1993). 

ambiance the feeling or mood of a particular scene or setting  
 

ambient light 
the natural light (usually soft) or surrounding light around a 

subject in a scene; also see background lighting 
 

 

 
 

ambiguity 

a situation, story-line, scene, or character, etc. in which there 
are apparent contradictions; an event (and its outcome) is 

deliberately left unclear, and there may exist more than one 
meaning or interpretation; can be either intentional or 

unintentional, to deliberately provoke imaginative thinking or 
confusion 

 
 
 
Example: Robert Altman's 3 Women (1977) 

 
 
 
 

 
anachronism 

 
 
 
 
 

an element or artifact in a film that belongs to another time or place; often 
anachronistic elements are called film flubs 

Example: Star Wars Episode II: Attack of the 
Clones (2002), the first feature 'film' shot 
using digital video cinematography, isn't 

really a film - an anachronistic term in this 
case; in the Civil War film, Glory (1989), one 
of the kids in the film wears what appears to 

be a Swatch watch; or in Lawrence of 
Arabia (1962), a U.S. Browning air-cooled 
machine gun is oddly featured before its 

time; or the use of 1873 Colt Peacemakers 
in Red River (1948) 

http://www.filmsite.org/metr.html
http://www.filmsite.org/series-matrix.html
http://www.filmsite.org/redr.html
http://www.filmsite.org/redr.html
http://www.filmsite.org/redr.html
http://www.filmsite.org/magn.html
http://www.filmsite.org/magn.html
http://www.filmsite.org/magn.html
http://www.filmsite.org/kiss.html
http://www.filmsite.org/inva.html
http://www.filmsite.org/inva.html
http://www.filmsite.org/inva.html
http://www.filmsite.org/blad.html
http://www.filmsite.org/blad.html
http://www.filmsite.org/blad.html
http://www.filmsite.org/series-evildead3.html
http://www.filmsite.org/series-evildead3.html
http://www.filmsite.org/series-evildead3.html
http://www.filmsite.org/series-starwars2.html
http://www.filmsite.org/series-starwars2.html
http://www.filmsite.org/series-starwars2.html
http://www.filmsite.org/lawr.html
http://www.filmsite.org/lawr.html
http://www.filmsite.org/redr.html
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Scene analysis Maze Runner 

Opening scene analysis the Maze Runner 

1. Opening scene to The Maze Runner Analysis 

 

2. Visual effects ❖ The first part to the opening scene is the 20th century fox logo being advertised. This shows that this 

film is an American film. ❖ There are no credits at the beginning of the film and immediately turns to a black screen. In 

other films the audience usually see the picture first but in this case you hear the music/sound first. ❖ The first visual 

sight that the audience experiences is a full screen of bared wire and poles, giving the idea to the audience that it is a 

security fence that could be seen as a way of trapping something or someone. ❖ As the opening scene develops, it then 

gives us the first glimpse of the camera focusing in on what we now see is not a fence but a elevator with sounds 

confirming that of a moving elevator. 

 

3. Music/sound of opening scene ❖ The music first played is the sound of the 20th century theme music, which most 

audience are familiar with. ❖ Then next sound will be confusing to the audience as it firstly sounds like chains, there 

are no non diegetic music, but are diegetic sound effects, slowly increasing in volume as the opening scene plays. 

 

4. Introducing the first character ❖ At 44 secs into the opening scene, the first character is revealed to the audience. 

This will give the audience an indication that he will have an important role within the film but not giving any clue to 

who he is. ❖ We see him arising, form the bottom of the screen and immediately we hear him spluttering or engulfing 

air as he rising to the top of the screen. So the audience will be questioning what is happening, who is he and why? ❖ 

With a sudden flash of light we can now see that he is in a moving elevator with the sound confirming this and he is in a 

confined space. ❖ With a medium shot, the audience can clearly see that he is scared, looking around in anticipation, 

panicking with breathing fast and complete surprise to where he is. The music is still telling us that the elevator is 

moving from sound. ❖ In the Maze Runner, there is not enough narrative (codes) for the audience to create a possible 

story line. The produces have done this to make the audience feel like they are the character because, he doesn't know 

where he is, or how he got there. This makes the character confused, as well as the audience. 

 

5. Camera shots ❖ Up until the 1 minute time, the camera shots have similar but then a high angle shot is used, showing 

the audience a bit more of the storyline but still not giving any further information of the location. There is very little 

light but enough from below, revealing to the audience, contents of the elevator by using that high angle shot. ❖ The 

close up shot is then used to slowly introduce the character to the audience, so that they can see his expressions. This is 

then followed with another close up shot of a box, with the sound effects confirming it is an animal believed to be a pig. 

This will confuse the audience to some extreme on why a pig is in a elevator. ❖ A birds eye view from the top of the 

moving elevator is showing that the elevator is a caged one and not solid and then follows the first dialect of the scene. 

❖ As the opening scene develops, a point of view shot is used, this is to make the audience feel that they are in the 

elevator and feel his emotions. It is also clearly showing the elevator is moving upwards heading for a red light, which 

looks like a dead end. ❖ When daylight appears, this is the first opportunity for the audience to see the character fully 

but a close up shot and his reaction to daylight. The camera then changes angle to his point of view, which is also a low 

angle, which is suggesting that they are all looking down on him. 

 

6. Dialect The first dialect that the audience hears is not in the early part of the opening scene but is heard half way 

through and the words spoken is “help”. this indicates the character may be in trouble or trapped confirming the 

narrative. Towards the end of the opening scene, there isn’t any other dialect heard. As the film develops into a 

storyline, this is when a second voice is heard which is indicating a conversation about to happen. 

 

7. Lighting ❖ Throughout the opening scene, there is much lighting used only glimpse of setting which makes is harder 

for the audience to understand the location. Occasionally the scenes have a spotlight, highlighting certain objects or 

images to keep the audience alert. However they can not only see the elevator moving but can hear it and suddenly half 

way through the opening scene the elevator is lit up brightly with a red light. ❖ The red light is indicating danger and 

then immediately the red light turns to green indicating a mystery for the audience to guess what is happening. ❖ The 

whole screen then turns black. Has the character blacked out, has the elevator stopped and the scene stays black for a 

few seconds. This again is keeping the audience in suspense and asking what is happening and keeping them focused on 

the scene. ❖ Daylight then appears, showing that the character is not hurt and the start of the film is now beginning. 

 

8. Genre Theory The genre theory for the Maze Runner is the traditional models, Daniel Chandler. He states that “fixed 

conventions of contents (such as themes or settings) and /or from (including structure or style)” Overall the Maze 

Runner conforms to this theory because of the film is set in one particular place/location. The storyline works round the 

location because its a maze. Barthes genre theory is another theory that this film conforms too. He says that the text is a 

https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-2-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-3-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-4-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-5-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-6-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-7-638.jpg?cb=1445202873
https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-8-638.jpg?cb=1445202873
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ball of thread, which needs to be unravelled, and once they are they encounter a wide range of potential meanings. From 

the Name of the film “The Maze Runner” the audience are open to different types of genres conventions, this is due to 

the beginning of the opening scene doesn't give the audience any indication of the story line or plot. The audience could 

question if its a thriller, action, sci-fi until the ending of the opening scene. The meaning of the opening scene can not be 

established due it continually unraveling after the opening scene. The opening scene explains itself further on in the film 

where the audience are the able to understand the plot. 

 

9. Comparison In the Minority Report, the opening scene sets out the film and helps the audience to get the settings and 

the possibly plot of the story without giving away the main storyline. However this gives enough for the audience to feel 

the atmosphere intended to be created, and gives them insight of what the film is about to unravel. Where as in the Maze 

Runner, there isn't enough for the audience to try and create a storyline/plot before the film develops. This gives the 

audience a sense of confusion but also of mystery and tension. The genre convention in this film is shown by the 

darkness and the isolation in the opening scene which makes this an thriller. In the Minority Report, it is a little harder. 

The genre convention is shown by the blood and scissors which are indicating to the audience that a murder has or is 

going to happen. Which is showing a thriller genre within the opening scene. This is shows the similarities between the 

two films of them being a thriller. 

 

  

https://image.slidesharecdn.com/openingsceneanalysis-151018185509-lva1-app6891/95/opening-scene-analysis-the-maze-runner-9-638.jpg?cb=1445202873
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Neuroarthistory 

From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki 

 

In his new book Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, John Onians argues 

that advances in the scientific study of the brain can add a new dimension to our understanding of art 

– drawing on the writings of philosophers, art historians and writers from across the centuries 

Eric Fernie 

In the introduction to Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki you write that neuroarthistory is not 

a theory, but an approach; its defining feature is a readiness to use neuroscientific knowledge to answer any of the questions 

that an art historian may wish to ask. Would you like to expand on that?  

John Onians 

Art historians have always known that both the making and the experiencing of art rely on the brain, but they rarely ask 

themselves how the brain works. A neuroarthistorian is someone who does. Neuroarthistorians exploit all the tools used by 

other art historians, but they also use an additional tool, neuroscience, to help them to understand all aspects of the making 

and viewing processes. Today there is so much new knowledge in this field that our understanding of art can 

be transformed. 

Eric Fernie 

What new knowledge are you referring to? 

John Onians 

One set of knowledge relates to the overall structure of the brain, the functions of its different areas and how they relate to 

each other. Such knowledge applies to virtually everyone, and can be used to study inborn preferences that are almost 

universal. Another set relates to the way the brain of each individual develops differently, principally because of what is 

known as neural plasticity. 

Eric Fernie 

That sounds intriguing. What is it? 

John Onians 

The basic idea of neural plasticity is that connections between the nerve cells or neurons in our brains are liable to form or 

fall away in response to our changing experiences. Because each of us has had different experiences, we each have 

differently configured neural networks, and, as a result, we all have different abilities and inclinations. 
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