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HET NIEUWE CKV  IN DE PRAKTIJK	
 

 
 
 

Deze reader hoort bij de terugkomdag het nieuwe CKV in de praktijk. 
 
Het nieuwe examenprogramma is in het schooljaar 2017-18 ingegaan voor alle ± 500 havo/vwo scholen 
voor CKV in de Tweede Fase van havo en vwo. 
 
In deze reader staan vooral voorbeelden uit de jonge praktijk. 
 
 
 
 
 

Onderdelen van CKV vanaf 2017-18 
 

  
 
De website kernvakckv.nl is een handige bron van informatie. 
De webpagina’s van deze 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op de CD-rom bij deze studiedag staan courante documenten van veel scholen.  En veel meer relevante 
informatie voor het vak CKV,  en ook andere onderwerpen met betrekking tot cultuureducatie. 
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HET NIEUWE CKV IN DE PRAKTIJK  
terugkomdag  
 
Vrije Universiteit Amsterdam   
2019 
 
 Agenda 

Vandaag staat de praktijk centraal. Wat doet men en hoe doet met dat?  Hoe organiseert 
men de DISCAPs? Het onderzoek? Alles mbt het cijfer? Waar loop je tegenaan?  Hoe 
geef je handen en voeten aan ‘de onderzoekende houding’. 

1 Kennismaking – eerste ervaring 

 

2 Inleiding - organisatie, knelpunten, vragen 

 

3 Domein A verkenning - CZP1, verkenning/kunstautobiografie 

 

4 Domein B verbreding – DISCAPs 

  

5 Domein C verdieping – Onderzoeksopdracht 

  

6 Domein D verbinding - CZP2/eindreflectie  

  

7 Beoordeling  

PTA, combinatievakcijfer, rapportcijfers, overgangsrapport, weging 
onderdelen/domeinen, rubrics 
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INHOUD 
  
   

   

Katern 1   Algemeen  

 
 
 
 
 
Katern 2    Beoordelen, PTA, documenteren 
 
 
 
 
 
 
Katern 3 Verkennen 

 
 
 
 
 
 
Katern 4    Verbreden 
 
  
 
 
 
 
Katern 5   Verdiepen 
 
 
 
 
 
 
Katern 6  Verbinden 
 
 
 
 
 
 
Powerpoint   
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Inleiding 
 

In deze reader staan voorbeelden uit de praktijk van het nieuwe CKV.  
Het gaat vooral om de praktische en inhoudelijke informatie over de invulling het vak, met name van de 
vier nieuwe Domeinen, de beoordeling en wat meer algemen zaken.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Deze 4 domeinen  staan nu centraal bij CKV. 
 

 
verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden 

 
 
 
 
Ook het doel van CKV is nieuw: de rode draad voor alle domeinen van CKV is nu het stimuleren van een 
creatieve en onderzoekende houding. Daarbij hoort: de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelen en eigen 
vragen leren stellen over kunst en kunstbeleving. 
 
  
 
 
  

 
  

verkennen	

verbreden	

verdiepen	

verbinden	
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Kenmerken van het nieuwe vak CKV 
 

- verdieping van de culturele ervaringen (CAPs) van de leerling 
- een creatieve en onderzoekende houding van de leerling stimuleren  
- nieuwe eindtermen   
- nieuw PTA 
- een cijfer dat als combinatievakcijfer meetelt in de slaag-zak regeling 
- een goede aansluiting met CKV in de onderbouw 
- het grote belang van het cultureel zelfportret (CZP 1 en CZP2)   
- verdieping door middel van onderzoek 
- inhoudelijk verschil tussen havo en vwo 
- documentatie 
- DISCAPs 

 
 
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 
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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.  
 
De leraar  is nooit klaar met eigen 'bildung' 
 

 
 
 

 

CKV oud en nieuw

nieuw: creatieve, onderzoekende houding

nieuw: combinatiecijfer

nieuw: cijfer SE 

nieuw: cijfer overgang

nieuw: PO’s

nieuw: CAPs

nieuw: onderzoeksopdracht

nieuw: mini-onderzoekjes

nieuw: 3 of 4 DISCAPs, koppeling disciplines/
CAPs

nieuw: alle eindtermen

oud: de oude eindtermen

oud: ovg, handelingsdeel

oud: verslagen per CA

oud: 6/8 CA's

oud: PA's

oud en nieuw: eindtermen

oud en nieuw: documentatie

oud en nieuw: examenvak SE

oud en nieuw: PTA

oud en nieuw: studielast 

oud en nieuw: CZP1 en CZP2

oud en nieuw: de docenten 
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Beeld van CKV in 2020 

 
 

In 2020 hebben de  meeste h/v scholen goed geregeld 
 

• Onderzoeksopdracht: onderzoek en presentatie onderzoek 

• Aansluiting bij  onderzoek (PO’s1) van andere vakken 
• Eindcijfer CKV combinatiecijfer/onderdeel slaag-zakregeling 
• PTA gebaseerd op de 4  domeinen 
• DISCAPs: de 7 disciplines van de eindtermen met bijbehorendes CAPs 

Minimaal: 3 disciplines voor havo, 4 disciplines voor vwo 
• Minimaal: 3 CAPs havo, 4 CAPs vwo 
• CZP1 - kunstautobiografie 
• CZP2 – balans opmaken/reflectue 
• Documentatiesysteem voor de 4 eindtermen 

 
 

 Verschillen havo/vwo 
 havo vwo 
 

aantal uren studiebelasting 
 

120 
 

 
160 

 
 

aantal disciplines minimaal 
 

• architectuur   
• beeldend 
• film 
• dans 
• theater 
• muziek 

• nieuwe media 

 
 
  
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 

aantal CAP’s minimaal2 
 

        kenmerken van deze culturele    
        activiteiten   

• nieuw 
• levensecht 
• professioneel 
• kunstzinnig 

 
 
 
 
 

3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

theorie 

Documentatie en analyse 
 

CAPs documenteren maar 
ook  analyseren en 

contextualiseren aan de 
hand van discipline 

Documentatie en analyse 
 

CAPs  documenteren maar 
ook kritisch  analyseren en 

contextualiseren aan de hand 
van discipline 

 
	 																																																								
1

 PO’s= praktische opdrachten	
2 Per discipline een CAP (zie eindtermen en toelichting op de eindtermen), maar de school mag uiteraard meer CA’s en CAPs verplichten.	
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 Schoolvoorbeeld:  CKV h/v op het Zondervan 

 
  
 
  

Zondervan DISCAPs

3 vaste DISCAP disciplines:  beeldend, film, 
toneel; 1 wisseldiscipline: bouwkunst of muziek

standaard indeling DISCAP 
periode

naast de DISCAPs minimaal 1 of 2 individuele CAPs 
(in de onderzoeksperiode) 

parallelle planning per DISCAP periode

aandachtspunten: 

goede onderlinge afstemming

strakke jaarplanning

waar mogelijk 
standaardformulieren 

rol CKV in rapportvergaderingen

reflectie-opdrachten ook bij DISCAPs

makkelijker te plannen: CAPs voor museum, 
film, bouwkunst

podiumkunsten, 1 x per cohort, 
CAPs soms lastig te plannen in 
vaste  DISCAP periode 

mini-onderzoekjes of onderzoekende 
opdrachten bij elke DISCAP

alle DISCAPs even veel lestijd, 
per DISCAP 20 slu’s

 
Zondervan College, Wispel Overijssel, CKV 2017-18

Zondervan SG
ckv 2017+

3 docenten

6 ckv klassen: 3x havo, 2x 4 vwo, 
1x 5 vwo

Havo: 2 lesuren in de 4e klas

Vwo: 2 lesuren in de 4e klas, 2 
lesuren tot de kerst in de 5e klas

Vwo: 7 blokken van 20 uur

Havo: 6 blokken van 20 uur

Zondervan CKV blokken

blok 1  CZP1

blok 2 CZP2

blok 3 onderzoek

blokken 4 t/m 6/7  DISCAPs
Zondervan weging

alle blokken tellen even zwaar 
mee in de weging voor het 
eindcijfer

per rapportperiode 2 blokken

CKv cijfer op alle rapporten

Zondervan CZP
CZP1 standaard 3-5 lessen in 
september

CZP2 standaard 2-4 lessen ter 
afsluiting

Zondervan 
onderzoeksopdracht

sluit aan bij schoolpraktijk andere 
vakken

20 slu’s

standaard stappenplan 
onderzoek

vwo: onderzoek in 5 vwo

standaardverslag

logboek stuurt het proces
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 Katern 1   Algemeen  
 
 In deze katern 

 
Ø De vier Domeinen en de eindtermen 
Ø Schoolvoorbeelden van Weert, Maastricht,, Venlo en Leerdam 

 
Vooraf 
De nieuwe en de oude eindtermen voor het schoolexamenprogramma CKV staan allebei in dit 
hoofdstuk. Wat een verschil! De eindtermen voor het nieuwe CKV gelden voor de vierde klas havo 
en vwo vanaf het schooljaar 2017-18. 
  
De Vernieuwingscommissie CKV spreekt van het nieuwe vak CKV1. Dit is niet teveel gezegd. CKV 
moest van OCW vernieuwen, moderniseren en door middel van creatief onderzoek verdiepen. De 
uitgangspunten van het vak zijn meer dan een vernieuwing. Ze zijn helemaal nieuw. 
Doel van CKV: een creatieve en onderzoekende houding stimuleren. Het onderzoeksproces is een 
rode draad.  Het stuurt alle 4 domeinen van de eindtermen. 
 
De nieuwe eindtermen (dit examenprogramma bevat 430+ woorden) sluiten niet aan op het oude 
CKV examenprogramma (152+ woorden).  Ze sluiten eigenlijk veel meer aan bij de eindtermen van 
het examenvak Kunst algemeen, bekend onder de afkorting KUA. 
Met name de 11 thema’s oftewel dimensies lijken veel op de invalshoeken van KUA.  
 

 

 
Onderdelen van het nieuwe vak CKV, volgens de nieuwe eindtermen 

 
 

Alles moet gedocumenteerd2 worden.    
 
 

	 																																																								
1

 Advies, p8 en p20	
2

 Zie hoofdstuk 8 voor meer over documenteren, dossier	
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De eindtermen voor het schoolexamen vanaf 2017-18 
 
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”   WEERT 
 
1.0 Uitgangspunten 

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

tingen 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. Hande-
lingsdelen 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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Maastricht	

Ontwerponderzoek	een	goed	voorbeeld!	

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

geving,	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	be-

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

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

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

zoek.	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	drijf-

veren	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	ge-

komen?)	

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	kunste-

naars.		

		

		

		

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 pro-

ces 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 (pri-

maire) 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                       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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Reader CKV 4 Havo 2017-2018    LEERDAM 
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, Maatschappij-
leer, 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 cultu-
rele 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 cul-
turele 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 ach-
terin 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? 
 

v Je zoekt zoveel mogelijk informatie over de voorstelling op die je gaat bezoeken 
v Je schrijft in 100 woorden op wat je van de voorstelling verwacht. 

 
Wat moet je doen na de voorstelling? 

Ø Vul de kunstwijzer in van de desbetreffende discipline, let er hierbij op dat je de vraag in het antwoord ver-
werkt. 

Ø 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 geko-
zen 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 moe-
ten 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+reflec-
tie 
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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Katern 2   Beoordelen, PTA, enz 
 

 
In deze katern:  

Ø algemene informatie 
Ø voorbeelden uit de praktijk van diverse scholen 

 
 

 
Vanaf 2017-18  is  een afsluitend cijfer voor het CKV schoolexamen wettelijk verplicht, net als bij andere 
vakken.    
 
 
 
Waar kan je cijfers voor geven? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

cijfers voor CKV

  cijfers per CKV onderdeel

‘losse’ disciplines

DISCAPs

CZP1 

‘losse’ CAPs en CA's

wegingdocumentatie

CZP2

thema’s

onderzoeksopdracht

schooleigen onderdelen

 per module, lesblok
weging

module 3

module 4
module 1

module 2

dossiercijfer
één eindcijfer voor het hele 

kunstdossier

geen deelcijfers, geen weging

overgangsrapport   

rapportcijfers

kerstrapport

paasrapport

overgangsrapport

weging

eigen invulling   
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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	
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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.   
 

	 																																																								
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	
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Documenteren/dossier 

 
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 

 
 



31 

HET NIEUWE CKV  IN DE PRAKTIJK	
 

	 																																																								
Verdeling opdrachten en weging havo vwo  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 
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Programma van toetsing en afsluiting 
Studie:Havo 4 Vak:Culturele en kunstzinnige vorm 
P25 cultureel zelfportret 1 
Verslag 
Schriftelijk 
Moment: Periode 1 weging 5 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: beschrijving ervaringen op het gebied van kunst 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein A 
P26 culturele activiteit 1 
Verslag 
Schriftelijk 
Moment: Periode 1 weging 15 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: culturele activiteit is het bezoeken van een CAP en daarvan een 
verslag maken. 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein A + B 
P27 culturele activiteit 2 
Verslag 
Schriftelijk 
Moment: Periode 2 weging 15 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: culturele activiteit is het bezoeken van een CAP en daarvan een 
verslag maken. 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein A + B 
P28 praktische opdracht kunst 
Presentatie 
Mondeling 
Moment: Periode 3 weging 25 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: onderzoek naar een kunstdicipline 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein C 
P29 culturele activiteit 3 
Verslag 
Schriftelijk 
Moment: Periode 3 weging 15 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: bezoeken van een CAP en daarvan een verslag maken 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein A + B 
P30 CZP2 en reflectie 
Presentatie 
Mondeling 
Moment: Periode 3 weging 25 
Wijze van toetsing: 
Weegfactor: 
Tijdsduur: 
Type toets: 
Uitgebreide info: Mondeling waarbij de ontwikkeling op het gebied van kunst dit 
jaar centraal staat. 
Refelectie over wat geleerd is tijdens de CZP en de CAP's. 
Herkansing: Nee 
Eindtermen Domein C + D	
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schoolexamen VWO  ATHENEUM       

 
Programma van toetsing en afsluiting voor het vak CKV  
 

1. Gebruikte methode: eigen materiaal 

 

2. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier met de onderdelen: twee Culturele     
            Zelfportretten (aan het begin en eind van het schooljaar), vier kunstdisciplines, twee kleine   
             onderzoeksopdrachten, een grote onderzoeksopdracht en vier DISCAPS (culturele activiteiten  
             binnen een kunstdiscipline). De kandidaat documenteert de diverse onderdelen in het 
             kunstdossier. 
 

2.1 Praktische opdrachten (POSE) volgens de onder punt 4 gegeven omschrijving. 

 

 2.2 Handelingsopdrachten (HOSE). 

Volgens de onder punt 5 gegeven omschrijving worden de handelingsopdrachten 

uitgevoerd in de vorm van een portfolio. Dit betekent dat er in de loop van het jaar 

verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden, die vooral gericht zijn op 

persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Het portfolio is een groeidocument dat in klas 

4 zal worden afgesloten met een eindgesprek. Voor de opdrachten in het 

handelingsdeel worden voor het examendossier cijfers toegekend. 

 

3. Berekening eindcijfer CKV: 

  

3.1 Het eindcijfer van het vak is het gewogen gemiddelde van alle onderdelen, waarbij 

het cultureel zelfportret deel 1 (CZP 1) de weging 1 krijgt, cultureel zelfportret deel 2 

(CZP 2) de weging 2 krijgt, culturele activiteiten professioneel (DISCAP) de weging 3 

krijgt en onderzoeksopdracht klein de weging 1 krijgt en onderzoeksopdracht groot 

de weging 3 krijgt. Hiermee worden de vier domeinen binnen het vak CKV 

afgetoetst. 

 

  3.2  Het eindcijfer voor het vak CKV wordt opgenomen in het 

combinatiecijfer. Onder het combinatiecijfer vallen de volgende vakken/ onderdelen: 

Godsdienst/ levensbeschouwing, Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. In 

het combinatiecijfer tellen alle vakken/ onderdelen even zwaar mee. De leerling mag 

voor geen van de vakken/ onderdelen lager dan een vier scoren. 

 

4.   Praktische opdrachten 
 

Rapportperiode: 1        
Werkperiode: september / oktober 

Uiterlijke inleverdatum rapport 1 

 

Onderdeel: Binnen meerdere disciplines en thema’s ervaringen 
opdoen en opdrachten uitvoeren uit de verschillende domeinen. 

 

Inhoud/stofomschrijving: 

a: Inlevermoment CZP 1 nader te bepalen door docent 

b: Inleveren Onderzoeksopdracht klein 1 

c: inleveren documentatie kunstdiscipline. Onderwerp kunstdiscipline 

vast te stellen door de docent. 

 

Weging 

 

Verslag 

 

a: 1 

b: 1 

Beoordeling Cijfer 

Herkansbaar Ja 
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schoolexamen Havo    NIEUW     

 
Programma van toetsing en afsluiting voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 
 

1. Gebruikte methode: eigen materiaal 

 

2. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier met de onderdelen: twee Culturele     
            Zelfportretten (aan het begin en eind van het schooljaar), vier kunstdisciplines, een kleine   
             onderzoeksopdracht, een grote onderzoeksopdracht en drie DISCAPS (culturele activiteiten  
             binnen een kunstdiscipline). De kandidaat documenteert de diverse onderdelen in het 
             kunstdossier. 
 

2.1 Praktische opdrachten (POSE) volgens de onder punt 4 gegeven omschrijving. 

 

 2.2 Handelingsopdrachten (HOSE). 

Volgens de onder punt 5 gegeven omschrijving worden de handelingsopdrachten 

uitgevoerd in de vorm van een portfolio. Dit betekent dat er in de loop van het jaar 

verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden, die vooral gericht zijn op 

persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Het portfolio is een groeidocument dat in klas 

4 zal worden afgesloten met een eindgesprek. Voor de opdrachten in het 

handelingsdeel worden voor het examendossier cijfers toegekend. 

 

3. Berekening eindcijfer CKV: 

  

3.1 Het eindcijfer van het vak is het gewogen gemiddelde van alle onderdelen, waarbij 

het cultureel zelfportret deel 1 (CZP 1) de weging 1 krijgt cultureel zelfportret deel 2 

(CZP 2) de weging 2 krijgt, culturele activiteiten professioneel (DISCAP) de weging 3 

krijgt en onderzoeksopdracht klein de weging 1 krijgt en onderzoeksopdracht groot 

de weging 3 krijgt. Hiermee worden de vier domeinen binnen het vak CKV 

afgetoetst. 

 

  3.2  Het eindcijfer voor het vak CKV wordt opgenomen in het 

combinatiecijfer. Onder het combinatiecijfer vallen de volgende vakken/ onderdelen: 

Godsdienst/ levensbeschouwing, Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. In 

het combinatiecijfer tellen alle vakken/ onderdelen even zwaar mee. De leerling mag 

voor geen van de vakken/ onderdelen lager dan een vier scoren. 

 

4.   Praktische opdrachten 
 

Rapportperiode: 1        
Werkperiode: september / oktober 

Uiterlijke inleverdatum rapport 1 

 

Onderdeel: Binnen meerdere disciplines en thema’s ervaringen 
opdoen en opdrachten uitvoeren uit de verschillende domeinen. 

 

Inhoud/stofomschrijving: 

a: Inlevermoment CZP 1 nader te bepalen door docent 

b: inleveren documentatie kunstdiscipline. Onderwerp 

kunstdiscipline vast te stellen door de docent. 

 

 

 

Weging 

 

Verslag 

 

 

      1 

  Cijfer 

Herkansbaar Ja 
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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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Katern 3   Verkennen  
 

Ø voorbeelden uit de praktijk van diverse scholen 
Ø algemene infor 

  
 
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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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, beel-

dende 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? 
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5. Muziek 
 

o Naar welke muziek luister je graag? 
o Wie of wat vind je een goede zanger, zangeres, muzi-
kant, 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 her-

inneren? Wat vond je ervan? 
o Als je nou zou mogen kiezen, naar wat voor theatervoorstelling zou je dan gaan? (Kijk bij-

voorbeeld 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	
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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Katern 4   Verbreden 
 
In dit katern staat algemene informatie over de DISCAPs 
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. 

 

 
 
 

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. 

 
 
 

     

 

Verbreden

DISCAPS

culturele activiteiten 

disciplines
theorie

begrippen

thema’s
naar eigen inzicht invullen

invalshoeken/dimensies
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Cultureel Referentiekader verbreden 
 
 
 

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’s1 

 
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   

 
 

 
 

	 																																																								
1

 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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Katern 5   Verdiepen 

 
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. 

  
 

 
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? 
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Eindtermen voor domein C, de onderzoeksopdracht 

 
 

 
 
Toelichting  op domein C1 
 
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.2 
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. 

	 																																																								
1

Advies, p 17	
2

 Advies, p 9	

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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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.”1 
 

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 
 

  

 
 

	 																																																								
1

 Advies, p 11	
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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?  
 

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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Katern 6   Verbinden 
 
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 D1 
  
 
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. 

 
    
  
 

 
	 																																																								
1

 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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Bespreekpunten reflectie, verbinden, CZP2 

 
Reflectie bij CKV gaat over ervaringen, conclusies, meningen en verwachtingen. En over de persoon die 
reflecteert. 
Reflectie is de motor van CKV. 
 

1. Laat het CZP2 – verbinden -  een afsluitende CKV opdracht zijn. 

2. Stel vast hoe je het noemt: eindverslag, reflectieverslag, balansverslag, CZP2.  

3. Wat is het doel van reflectie? 

4. Trek er genoeg tijd voor uit.  

5. CZP2 gebruiken voor het eindgesprek over CKV.  

6. Maak de beoordelingscriteria  vooraf bekend en bespreek deze met de kandidaten. 

7. CZP2 een PO laten zijn. 

8. CZP2  als onderdeel van een ‘blok’ (zie hoofdstuk 2). 

9. Stel duidelijke deadlines. 

10. CZP2 apart opnemen in het PTA. 

11. CZP2 beoordelen (met een cijfer en een weging). 

12. Werk met een vaste indeling, bijvoorbeeld met reflectievragen over 

 

a)  CZP1 

b) culturele activiteiten, disciplines, thema’s 

c) de onderzoeksopdracht 

d) inzichten 

e) positieve ervaringen 

f) minder positieve ervaring 

g) leerwinst 

h) toekomst perspectieven 

 

13. Mag creatief  en aansprekend zijn. 

14. Maak een handleiding voor het CZP2. 

15. Kies voor een duidelijke documentatievorm. 

a) gesprek 

b) film 

c) een presentatie 

d) (digitaal) dossier 

e) combinatie van deze mogelijkheden 
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Overleg 1  verkennen en verbreden 
Eerst even een voorstelronde, daarna elke vraag aan de orde stellen. Denk aan de tijd! Niet te lang bij een vraag 
 stil blijven staan. 

 
CZP, DISCAPs, disciplines, CAPs  en thema’s         (voor alle domeinen geldt: verdieping en documentatie)          
      
1  CZP1   

 
1) Hoe ziet je CZP1 er nu uit?  
2) Hoe kan het CZP1 ook een onderzoekende houding stimuleren? 
3) Hoe ‘verdiep’ je het CZP1? 
4) Hoe ga je het ‘documenteren’? 
5) Cijfers geven voor het CZP1? 

  verkennen 

2 Culturele activiteiten  van profs, levensecht 
 De school moet nu minimaal 3/4 CAPs regelen, per discipline een CAP. 

1) Wat betekent deze verplichting voor jouw school? 

2) Hoe stimuleer je met de CAPs een onderzoekende houding? 

3) Ga je voor iedere discipline een CAP klassikaal organiseren? 

4) Wil je per CAP/discipline (ook) mini- onderzoeksvragen stellen?  

5) Ga je nog individuele CA’s en CAPs verplichten?  

6) Moeten leerlingen dit jaar individueel CAPs ondernemen? 

7) Moeten de leerlingen voor elke CAP een verslag of andere verwerking maken? 

 

  verbreden 

3 Disciplines  nu en in de toekomst 
  De school moet dan minimaal 3/4 disciplines verdiepen 
 

1) Hoe kunnen de  disciplines een onderzoekende houding stimuleren? 

2) Welke disciplines behandel je (theorie*) gedurende meer dan 2 of 3 weken  dit schooljaar?  

3) Welke 3/4 disciplines komen  (theorie*) aan de orde in de toekomst? 

4) Welke disciplines komen misschien niet aan de orde? 

5) Wil je per discipline (ook) mini-onderzoeksvragen stellen? 

6) *theorie: begrippenkader, analyse, achtergrond 

7) Spelen de 11 thema’s/dimensies zoals feit/fictie een rol in je CKV programma? 

 

verbreden 

  



64 
 

HET NIEUWE CKV  IN DE PRAKTIJK	
 

 
Overleg 2  verdiepen en verbinden 
 
de ‘grote’ onderzoeksopdracht,  CZP reflectie, cijfer, documentatie                           
 
1 Wat stel je je concreet voor bij de ‘grote’ onderzoeksopdracht 

Allereerst: wat is de zin van deze opdracht?  
1) een beetje academisch, zoals vaak een PWS 
2) meer een PO, zoals bij andere examenvakken 
3) meer praktijk onderzoek 
4) sociaal relevant 
5) iets dat leerlingen vooral samen doen 
6) vooral een doe onderzoek 
7) duidelijk verschil tussen havo/vwo 

verdiepen 

  2 Onderzoek, in het CKV examen   
  

1) Aan welke exameneisen (PTA voorwaarden)  moet de onderzoeksopdracht voldoen? 
a. Denk aan studielasturen, documentatie (verslag) onderzoeksvraag, uitvoeren 

van het onderzoek, conclusies, presentatie. 
 

b. Zou het een PO kunnen zijn? (PO: praktische opdracht) 
 

2) In welke periode van het CKV curriculum moet dit onderzoek plaatsvinden? 
Halverwege?  Aan het eind?  

 
3) Zijn er voor vwo aanvullende eisen? 

 
  

 

verdiepen 
 

3    CZP 2   Reflectie, balansverslag, eindverslag  in het CKV examen  
 

 
1) Wat is het belang van het CZP2? 
2) Wat verbindt het CZP2? 
3) Hoeveel tijd trek je uit voor het CZP2? 
4) Geef je een cijfer voor het CZP2? 
5) Telt het CZP2 mee in de weging van het combinatievakcijfer? 

 
  

 verbinden 

  4   Cijfer en documentatie voor CKV 
 

Voor het nieuwe PTA geef je cijfers. Welke onderdelen spelen daarbij een 
rol? Wat is  een goede weging voor de verschillende onderdelen van het 
nieuwe examen? 
 

1) CAPs 
2) CZP1 en CZP2 
3) Onderzoeksopdracht 
4) Disciplines 
5) Thema’s 
6) Andere onderdelen 

 
Laat je leerlingen zelf een dossier maken voor CKV? Hoe en waar bewaar je 
de documenten van de 4 domeinen? 

 
    

    
   cijfers, pta,   
   documenteren 
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in de praktijk
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1

Agenda

Kennismaking

Inleiding

A Verkennen

B Verbreden

C Verdiepen

D Verbinden

Beoordeling 2



wie,	waar,	wat,	hoe,	hoeveel,		
wanneer

Wie	ben	je?
Waar	geef	je	les?	School/plaats	van	de	school
Welke	andere	vakken	geef	je?
Hoe	lang	geef	je	al	CKV?
Hoeveel	CKV	collega’s	heb	je?
Hoeveel	CKV	klassen	telt	de	school?
Hoeveel	lesuren	staat	er	op	het	rooster	voor	CKV?
Wat	zou	je	van	je	CKV	collega’s	willen	weten?

HEEL	KORT:	
Met	de		invoering	van	de	nieuwe	eindtermen	gaat	het

uitstekend,	goed,	redelijk,	matig	slecht 5

Vier	CKV	domeinen

6



Legoblokjes	CKV	h/v

7

DISCAP	1
CZP 1

Onderzoeksopdracht
DISCAP	2

DISCAP	3

DISCAP	4	
(vwo)

CZP 2

Havo	-vwo	Domein	A,	verkennen	
CZP1

De	kandidaat	kan…

de	eigen	ervaringen,	interesses,	kennis	en	opvattingen	beschrijven

gedocumenteerd	vastleggen

8

CZP	1



Bespreekpunten verkennen
CZP1

Doel	van	CZP1? Beoordeling	CZP1		

Hoeveel	lestijd/slu’s? CZP1 een	SE	cijfer?	Meenemen	
in	de	weging?

Opbouw?	Vaste	indeling? Hoe documenteren?

Dynamisch	of	statisch?

Havo	-vwo	Domein	B,	verbreden
DISCAPs

De	kandidaat	kan…

CAPs levensecht	leren	beschouwen	en	waarderen

Drie/vier	kunstdisciplines	beschouwen

-Bij	elke	discipline	hoort	minimaal	één	CAP		(DISCAP)

-Thema’s	mogen	een	overkoepelende	rol	spelen

- Verdiepen,	verkennen	en	verbinden,		ook	bij	de	DISCAPs

gedocumenteerd	vastleggen

10

DISCAP	1

DISCAP	2

DISCAP	3

DISCAP	4	
(vwo)



Bespreekpunten verbreden
CAPs,	disciplines,	themas

Doel	van	DISCAPs Welke	disciplines	behandel	je?

Hoeveel	DISCAPs? Welke	disciplines?

Organisatie	DISCAPs Welke	CAPs

Hoeveel	lessen	per	DISCAP? DISCAP	en	mini-onderzoek

Verslagen/documenteren jaarplanning DISCAPs
11

Domein	C,	verdiepen	
de	onderzoeksopdracht		

De	kandidaat	kan,	individueel	of	samen…

een	artistiek	creatief	proces	 onderzoeken

kenmerken:	nieuwsgierigheid,	dieper	kijken,	activeren,	procesdenken
gedocumenteerd	vastleggen

12

Onderzoeksopdracht



Bespreekpunten verdiepen
onderzoeksopdracht

Doel	van	onderzoeksopdracht? Wanneer (welke	periode)?

Hoeveel	slu’s/lestijd? Samenwerking	leerlingen?

Organisatie	onderzoek Ook	‘vrije’	onderwerpen?

Weging	in	het	SE Altijd	een	relatie	met	een DISCAP?

Welke	afsluitende	
presentatievorm(en)? Aansluiting	andere	vakken?

Beoordeling,	waar	let	je	op? Hoe	documenteren? 13

Domein	D			verbinden
CZP2		reflectieverslag	balansverslag

De	kandidaat	kan…

Ervaringen	en	inzichten	benoemen

Aangeven	wat	dit	voor	zijn	toekomst	kan	betekenen

gedocumenteerd	vastleggen

14

CZP	2



Bespreekpunten verbinden	
CZP2, reflectie achteraf,	reflectieverslag,	balansverslag,	eindverslag

Doel	van	CZP2? Beoordeling	CZP2		

Hoeveel	lestijd/slu’s? CZP2,	wel of	niet	een	SE	cijfer?	
Meenemen	in	de	weging?

Vaste vragen,	
opdrachten? Opbouw?	Vaste	indeling?

Relatie met	CZP1 Hoe documenteren?

15

Gemiddeld en	uitzonderingen
• 9-10	ckv	klassen	per	school

• havo	1,8	lesuur	(95%+	alleen	4	havo)

• vwo	2,3	lesuur		(70%	alleen	4	vwo)

• docent	heeft	vaak	2-3	ckv	klassen

• uitzondering:	60	scholen	maar	1	ckv	docent

• uitzondering:	50	scholen	maar	1	lesuur	voor	ckv	havo 16




