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Dit cursusboek hoort bij de studiedag Bouwkunst in de CKV les.
De kunstdiscipline bouwkunst/architectuur is een keuzediscipline binnen het CKV examenprogramma
havo/vwo. Daarnaast is bouwkunst een vast onderdeel van het CZP1 en het CZP2. Bouwkunst kanook
onderwerp zijn van de grotere onderzoeksopdracht van Domein C. Bouwkunst wordt op veel scholen bij CKV
als DISCAP behandeld.
Zoals bij alle CKV kunstdisciplines is het doel gerichter en bewust (beschouwend) kunst en cultuur te leren kijken.
Op de usb stick staat onder andere informatie over bouwkunsteducatie, bouwkunst in de CKV les en
lesvoorbeelden uit de praktijk.
Op websites kernvakckv.nl en CKVnu.nl staat veel meer informatie CKV en cultuureducatie.

Afkortingen
CZP

Het CZP 1 en het CZP samen. Cultureelzelfportret – een beschrijving van persoonlijke culturele
en kunstzinnige ervaringen.

CZP1

Domein A. Het begin van CKV - Cultureelzelfportret deel 1 (ook: kunstautobiografie of verkenning).

CZP2

Domein D. De afronding van CKV - Cultureelzelfportret deel 2 (ook balans, reflectie of verbinding).

CA

Alle culturele activiteiten, ook CAPs.

CAP

Culturele activiteit van professionals (bij elke discipline hoort een CAP).

DIS

Zeven kunstdisciplines worden in de eindtermen expliciet genoemd.

DISCAP

Domein B. Discipline (DIS) met bijbehorende CAP (dus: DISCAP). Havisten moeten 3 DISCAPs
doen, vwo’ers 4.

Onderz

Domein C. Grotere onderzoeksopdracht (denk aan 20-30 slu’s).

Mini-onderz Mini-onderzoeken kortere (2-4 slu’s) onderzoeksopdrachten.
Presen

Presentatie van Domein C, het onderzoek.

Doc

Documenteren van de eindtermen is verplicht. Meestal is dit een kunstdossier, schriftelijk of digitaal.

Reflect

Reflecteren of reflectie (beschouwen of beschouwing).

Dimen

Dimensies of thema’s (kunnen een rol spelen in CKV).

PA’s

Praktische activiteiten.

PO’s

Praktische opdrachten (examenonderdelen van veel vakken, voor CKV is Onderzoek een PO).
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Op deze studiedag staat bouwkunst centraal. Bouwkunst is een onderdeel van de CKV. Een DISCAP is een
kunstdiscipline inclusief kunstzinnige activiteit. Wat doe je concreet in de DISCAP lessen en hoe doe je
dat? Hoe organiseer je een DISCAP voor bouwkunst? Hoe geef je handen en voeten aan ‘de onderzoekende
houding’ bij bouwkunst? Wat is een mini-onderzoek? Ook is er aandacht voor de individuele onderzoeksopdracht bij bouwkunst.

Agenda
1 Kennismaking

2 Inleiding

3 Verkenningen CZP1 voor Bouwkunst

CZP 1

DISCAP 1

4 Verbreding 1 DISCAPs, voorbeeldles

DISCAP 2
Lunch

DISCAP 3
5 Verbreding 2 DISCAPs, nabespreking voorbeeldles, tips

DISCAP 4
(vwo)

6 Verdieping Onderzoeksopdrachten voor Bouwkunst

7 Verbinden CZP2 voor Bouwkunst

8 Afronding

Onderzoeksopdracht

CZP 2
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INHOUD cursusboek

Deel 1

CKV algemeen

Deel 2

Bouwkunsteducatie

Deel 3

Verkennen, CZP1

Deel 4

Verbreden, de DISCAPs

Deel 5

Verdiepen, onderzoeksopdracht

Deel 6

Verbinden, CZP2

Deel 7

Achtergronden, bronnen, leessuggesties

Diverse mini-gidsen uit de Praktijkboeken CKV
Bouwkunst analyseschema KPC model
De eindtermen van CKV
Veel voorbeelden in deze reader komen uit de Praktijkboeken voor CKV, J. Mulder, EDUMAP 2018

Op de usb-stick
•
•
•
•
•

Opdrachten, presentaties en nog meer uit de praktijk van CKV docenten
Handouts en ander materiaal
Dit cursusboek
Presentatie van de studiedag
Diverse cursusboeken voor CKV
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Deel 1 Algemeen

CKV havo/vwo kent vier domeinen. Deze domeinen spelen ieder een eigen rol in het CKV curriculum.
De rode draad voor alle CKV domeinen is 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.
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Organisatie
Op de meeste scholen staat CKV op het lesrooster. Havo heeft meestal 2 lesuren per week, vwo bijna 3 uur.
Overzicht van CKV havo-vwo
documenteren
nieuwe CAPS

verkennen
ver…

verbreden

CKV

verdiepen

cijfer
CZP

verbinden

aan het begin
aan het eind

onderzoek

presentatie

architectuur
beeldende kunst en vormgeving

CKV disciplines

Feit en fictie

film

Ambachtelijk en industrieel

nieuwe media

Amusement en engagement

dans

Digitaal en analoog

muziek
theater

Individueel en coöperatief
thema’s

Traditie en innovatie
Herkenning en vervreemding
Autonoom en toegepast
Lokaal en globaal
Schoonheid en lelijkheid
mono,inter, multidisciplinair

De CKV docent
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De doorsnee CKV docent geeft aan twee klassen les, maar er zijn ook docenten met veel meer klassen.

Kenmerken van CKV in de jaren 20
-

DISCAPs: verdieping van de culturele ervaringen van 3 (havo) of 4 (vwo)
CZP1 en CZP2: de centrale rol van het cultureel zelfportret
een creatieve en onderzoekende houding van de leerling stimuleren
een goede aansluiting met CKV in de onderbouw
verdieping door middel van onderzoek
inhoudelijk verschil tussen havo en vwo
documentatie

Achtergrond en toelichting
Vanaf 2017-18 geldt het nieuwe examenprogramma voor CKV op havo en vwo.
Het CKV programma heeft tot doel bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding te stimuleren.
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.
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. Het havo/vwo PTA kent een eindcijfer. 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. zijn deze collega's verantwoordelijk voor het geheel. Het is van groot belang dat alle
betrokken docenten goed zijn ingevoerd in de doelstellingen, de didactiek en de planning. De bevoegdheidseisen
zijn na 1998 niet veranderd. Samen
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Deel 2 Bouwkunsteducatie
Uitgangspunten en doelen

• Bouwkunstonderwijs staat nog in de kinderschoenen
• Uiteindelijk gaat het altijd om het trainen van de blik
• Een bewuste blik kun je trainen
• Hoe bewuster je naar een gebouw kijkt, hoe interessanter hij wordt
• Een ‘creatieve’ kijkhouding ontwikkelen
• Leerlingen ook praktisch aan de slag gaan – iets maken als onderdeel van een DISCAP
• Het kwartje laten vallen
• In het ideale geval is bouwkunsteducatie: de leerling in een scherpzinnige beschouwer veranderen

Bouwkunst in de CKV les
Bouwkunst is een keuzediscipline binnen het examenvak CKV.
Een bewuste en actieve kennismaking met bouwkunst is een speerpunt van CKV. Het kan in alle 4 domeinen
van CKV een rol spelen. Het is sowieso een onderdeel van het CZP1 en het CZP. Het kan het onderwerp van een
groter onderzoek (Domein C) zijn. En het kan in Domein B 1 van de 3 of 4 kunstdisciplines zijn die met enige
verdieping aan de orde moeten komen.
Niet alle scholen behandelen bouwkunst als kunstdiscipline (DISCAP). Op een school in Wispel is bouwkunst
(naast beeldend en dans) wel een van de vier vaste DISCAPs die jaarlijks wordt gegeven/aangeboden. Op de
buurschool in Bronkhorst doen ze niks met bouwkunst, maar hebben ze film, muziek en theater als vaste
DISCAPs. Bronkhorst heeft niets tegen bouwkunst, zouden het juist graag willen. Maar ze kunnen niet alles
met verdieping aanbieden.
CKV docenten/secties maken inhoudelijke keuzes en kunnen binnen de beschikbare tijd (lesuren en slu’s) van
CKV langs niet alles aanbieden, hoe graag men dat misschien ook zou willen. Het is belangrijk om de tijd in de
gaten te houden. 120 slu’s voor havo en de 16o slu’s voor vwo moet men verdelen over deze vaste onderdelen:
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.
Bouwkunst en CZP1 (verkennen) Het CZP1 is aan het begin van het vak. Het gaat om een verkenning van het
cultureel referentiekader van de leerling. Vaak betreft dit korte opdrachten of vragen waar de leerling aan
moet geven wat zijn ervaringen met kunst en cultuur zijn. Een verkenning van de gebouwde omgeving hoort
hier vanzelfsprekend bij.
Bouwkunst als DISCAP (verbreden)
Per DISCAP van pakweg 20-25 slu’s komt een kunstdiscipline ‘met enige verdieping’ aan de orde. Een CAP (culturele activiteit van een professional) is een vast onderdeel van elke DISCAP. Voor beeldend is dit vaak museumbezoek, voor film gaat de klas naar een bioscoop. Voor bouwkunst kan men het dichtbij huis zoeken, in de
eigen gebouwde omgeving. Of met de klas naar een specifiek bouwwerk ergens anders gaan.
Een school kan kiezen om bouwkunst als DISCAP aan te bieden. Ik denk dat iets minder dan 200 havo-vwo
scholen (van de in totaal 500) jaarlijks bouwkunst als DISCAP structureel (elk jaar opnieuw) aanbiedt.
Voor elke DISCAP geldt in het klein: verkennen, verbreden, verdiepen (mini-onderzoek) en verbinden)
Bouwkunst als onderzoeksopdracht (verdiepen)
Leerlingen kunnen een bouwkunstonderwerp kiezen voor hun onderzoeksopdracht. Maar ze kunnen natuurlijk
net zo goed iets anders kiezen. Het gaat om een individueel onderzoeksopdracht over een CKV onderwerpen
van zo’n 20-30 slu’s. Leerlingen mogen samenwerken, maar kunnen in principe ook wel alleen werken aan deze
opdracht.

Bouwkunst en CZP2 (verbinden) Alle leerlingen moeten ter afronding van het examenvak CKV een CZP2 maken. Dit gebeurt ook op alle scholen, als onderdeel van terugblikken (reflecteren) op ervaringen en vooruitkijken op wat er nog kan komen. Vaak betreft dit korte reflectieopdrachten of presentaties van toekomstverwachtingen t.a.v kunst en cultuur.
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Deel 3 Verkennen
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 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. Voor 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?

Eindtermen voor domein A: verkennen, het CZP1
Domein A: verkennen, cultureel zelfportret deel 1
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,
verkennen

Volgens de eerste twee eindtermen gaat het om eigen ervaring,
kennis en opvattingen van de leerlingen, vooral met betrekking tot
de 7 kunst 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

B OUWKUNST IN DE CKV LES

12

Per DISCAP ook een CZP1 en een CZP2
Niet alleen voor het hele vak CKV maakt de leerling een CZP, dat kan ook per DISCAP.
Hieronder, voor de DISCAP bouwkunst, staan wat suggesties uit het Praktijkboek CKV bouwkunst en series, 2018.

Verkennen voor de leerling, algemeen

Bouwkunst verkennen
Hoe begint een module, (of DISCAP of lesblok) over bouwkunst? Ook op het DISCAP niveau met een
verkenfase. Hieronder staat een introductie uit het Praktijkboek Bouwkunst (2018). De eerste 4 stappen
behoren tot de ‘verkenfase’.
Beste CKV leerling,
Dit werkboek gaat om kennismaken met de architectuur, de kunst van het bouwen. De focus ligt op Westerse gebouwen,
architecten en bouwstijlen vanaf 1860. Welke sociale functies hebben ge- bouwen? Welke middelen gebruikt een architect?
verhaal. Welk verhaal zit achter je schoolgebouw, je woning, de bibliotheek? Als laatste opdracht maak je een eigen bouwzuil, met gebouwen, architecten en bouwstijlen die jou aanspreken. Hoe zit een gebouw in elkaar? Welke bouwstijlen bepalen het beeld van de stad en het platteland? Architectuur vertelt een

1 Orië ntatie op bouwkunst
2 Verkenningen: de gebouwde omgeving
3 Bouwkunstzuil
4 Orië ntatie
5 Goed en actief waarnemen/beschouwen
6 Verder kijken
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7 Analyse schema
8 Begrippen
9 Actief onderzoeken

Als je buiten om je heen kijkt dan
zie je huizen, kantoren, luxe
villa’s, winkels, scholen en nog
veel meer. Allemaal gebouwen iemand heeft ontworpen. Ken je
zo’n ruimtekunstenaar?
Wat vind jij een mooi of bijzonder
gebouw? Welke gebouwen en
bouwstijlen spreken je aan? Wat
is goede architectuur? Waarom
zijn sommige gebouwen bijzonder
en opvallend? Wanneer is een gebouw ook een kunstwerk? Wat is
het verschil tussen bouwkunde en
bouwkunst? Wie heeft jouw
school ontworpen? Je woning? De
openbare bibliotheek? Wat komt
eerst, vorm of functie? Wat zijn de
verhalen achter gebouwen?
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Deel 4 Verbreden

In dit deel staat algemene informatie over DISCAPs en mogelijkheden om bouwkunst als DISCAP te
organiseren.
Praktijkvoorbeelden staan op de usb stick.
Een aantal voorbeelden wordt ook tijdens de studiedag gepresenteerd.
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 (DIS) hoort een culturele activiteit van een professional (CAP). Dat is de strekking van de
eindtermen van Domein B, verbreden. 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 (dimensies) te gebruiken als uitgangspunten voor de CAP’s en de
disciplines. Er worden zelfs 11 thema’s genoemd. Dit zijn niet meer suggesties voor het indelen van leerstof.

culturele activiteiten
DISCAPS
Verbreden
thema’s

disciplines

theorie
begrippen

naar eigen inzicht invullen
invalshoeken/dimensies

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. Niet alle 7 disciplines hoef je te behandelen. Er is veel te weinig tijd om alle 7
disciplines verdiepend te bespreken. Voor de havo gaat het om 3 DISCAPS, voor het vwo 4. Meer
disciplines mag je best behandelen, maar hoe doe je dat in de beschikbare tijd?
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.
Mimi-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 begeleid.
Hoe? De theorie over bijvoorbeeld bouwkunst (of bij beeldend of architectuur) laten toepassen op een CAP.
Begin klein, met een korte bouwkunst of een scene uit een serie of bouwkunst.
B OUWKUNST IN DE CKV LES
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Cultureel Referentiekader verbreden
Eindtermen voor domein B: verbreden, CAPs, theorie en thema’s
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:
De leerling moet minstens drie à vier keer in een of andere vorm zijn ervaring en beschouwing moeten documenteren.

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- multien interdisciplinair

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.

‘Aangeboden in een levensechte, professionele context’: leerlingen moeten 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 bouwkunsthuizen.
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Bouwkunst verbreden
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Begin dichtbij huis
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Deel 5 Verdiepen

In dit Deel staat algemene informatie over bouwkunst en onderzoek

Bouwkunstonderzoek – een creatieve en onderzoekende houding
Bij de kunstdisciplines van CKV staat je eigen nieuwsgierigheid voorop. Waar wil je meer van weten?
Bij bouwkunsts en tv-series valt ontzettend veel te ontdekken. Hieronder staan allerlei suggesties voor kleine
en wat grotere onderzoekende
activiteiten. Wil je meer over een onderwerp weten, ga dan gericht te werk. Doe eerst wat vooronderzoek en
bedenk welke vragen je hebt.

Waarom wilde OCW alweer een onderzoeksopdracht in het nieuwe CKV? Het vak moest meer diepgang krijgen
en onderzoek speelt daarbij een centrale rol. 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

B OUWKUNST IN DE CKV LES

24

B OUWKUNST IN DE CKV LES

25

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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Deel 6 Verbinden – CZP2

In dit Deel staan diverse voorbeelden voor afsluitende opdrachten
•
voor DISCAPs
•
voor het onderzoek
• Voor de afronding vak CKV
Ter afsluiting van een DISCAP kan de school standaardvragen/opdrachten gebruiken. Hieronder een voorbeeld
voor meerdere DISCAPs.
Verbinden gaat over de vragen:
Wat wilde ik leren? Wat verwachtte 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?
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Domein D is niet iets nieuws. 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.

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

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 bouwkunst, een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie
van deze vormen.
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Deel 7 Diversen
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BOUWKUNST analyseschema-het KPC model

(met dank aan het ‘oude’ KPC, helaas niet meer actief) Hieronder het overzicht. De uitwerking per onderdeel staat op de usb-stick.
INHOUD

Voorstelling, betekenis, boodschap
Bedoelde betekenis van de kunstenaar (of opdrachtgever) gelet op tijd en plaats
Betekenisgeving/interpretaties door de beschouwer

Voorstelling

A

onderwerp,
thema, titel
ontwikkeling

sfeer, spanning
Boodschap
basismateriaal
interpretatie
Abstrahering
manier van
spelen
soort bouwkunst

VORM
Middelen
acteurs
spel
verhaalelementen

kader

camera, fotografie

Samenhang
regieconcept
vormgeving
enscenering

Waar gaat de bouwkunst over?
Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, sfeer, de bouwkunst zelf, titel
Wat wordt er verteld? Wat is het onderwerp? Waar gaat het over?
Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, emotie, sfeer, titel
Welke situaties en gebeurtenissen spelen zich af?
Waar gebeurt het? Wanneer?
Welke personages spelen er in mee?
Wat gebeurt er met die personages?
Wat doen die personages? Waarom?
Wat is de sfeer? Wisselt die?
Is er spanning, een conflict, een hoogtepunt?
B
Wat heeft de regisseur met de bouwkunst te vertellen?
Boodschap, visie
Waar zijn de bouwkunstmakers van uitgegaan: een toneeltekst (welke, van wie,
van wanneer?)
Een eigen thema, eigen ervaringen of verhalen, beelden, een locatie?
Vanuit welke opvatting of interpretatie hebben de bouwkunstmakers of de regisseur gewerkt?
C
In hoeverre suggereert de bouwkunst de werkelijkheid?

A
a1
a2

a3
B
b1
b2
C

Wordt er natuurlijk, gestileerd of op een andere manier gespeeld?

c1

Genres: Docudrama, animatiebouwkunst, speelbouwkunst, tv-bouwkunst, clips
Thriller, komedie, western, avonturen, drama, science fiction,
parodie

c2

Het waarneembare
D
Waarmee is de bouwkunst gemaakt binnen de kadrering?

D

Houding, mimiek, beweging, gebaar
Stemgebruik
Kostuum, grime
Karaktertrekken, motieven, emoties, handelingen
Acties en interacties
Ontwikkeling van de acteur, ontwikkeling van de omstandigheden
Instelling, scènes, actie, shot
Teksten, beelden & geluiden, montage
Geluiden: vooraf <> synchroon <> achteraf
Verhaallijn: lineair, cirkelend, spiralend
Ingrepen in de tijd: fragmenten, gelijktijdigheid, tijdsprongen, flashback, flash forward
Vertelperspectief: kennisvoorsprong of achterstand
Locatie, speelvlak
Decor, rekwisieten, licht, kleur
Geluid/klank/muziek: ondersteunend <> tegengesteld
Indeling van het speelvlak, verplaatsingen van de acteurs, verplaatsing van het kader
Standpunt: kikker-, ooghoogte-, vogelperspectief
Kader: close-up, medium, totaal: rijder, zoomen, scherpstelling
Camerabeweging: horizontaal, verticaal
Subjectieve camera <> objectieve camera
Trucage, special effects
E
Hoe zijn de middelen geordend (in tijd en ruimte)?

d1

De ideeën en uitgangspunten van de regisseur en/of producent.

e1

Het gebruik van de middelen door de vormgevers: producent, scenarioschrijver, regisseur, cameraman, acteur, art-direction (decor-, kostuum-, licht-, geluid/muziek), editor.
De wijze waarop de middelen zijn samengevoegd tot instellingen, scènes en acties.

e2
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montage

De wijze waarop beelden en geluiden volgens het scenario zijn gerangschikt tot de bouwkunst/rolprent

De eindtermen voor CKV
Deze 11 eindtermen voor het CKV examenprogramma.
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A:

verkennen

Domein B:
Domein C:
Domein D:

verbreden
verdiepen
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
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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:
-

1

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

Architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, bouwkunst, 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:
•
•
•
•

7.

8.

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.
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.
De kandidaat kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe geëigende
vorm, zoals een presentatie, tentoonstelling, verslag, debat, beeld, bouwkunst, 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 bouwkunst, 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 slaagzakregeling.
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Bronnen
Voorkant Praktijkboek Bouwkunst: 3d Print Canal House, DUS architecten
Algemeen Nederlands Woordenboek, Schoonheim et al, 2017
BNA – Bond van Nederlandse Architecten
De taal van de architectuur, Emily Cole, 2016
Een traditie van verandering, Ton Verstegen en Dolf Broekhuizen, 2009
Huizen architectuurgids, Will Jones
Kijkwijzer voor Architectuur, Museum de Fundatie, Zwolle
Kunst ABC, meer dan 1000 termen, Brongers en Raemaekers, 2004
Lexicon voor de kunstvakken, van Boesschoten et al, 2002
Moderne en hedendaagse kunst begrijpen, Phillips, 2012
Overzicht kunstanalyse modellen, Universiteit van Amsterdam, 2012
Ruimte en leren, Herman Hertzberger, 2008
The Lego Architect, Tom Alphin, 2015
20 Coolest Houses In The World (youtube)
Wiktionary, Nederlands talig
www.architectenweb.nl
www.architectuur.nl
www.ensie.nl
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joostdevree.nl
www.kunstbus.nl
www.vandale.nl
www.woorden.org
www.bouwkunst.ahk.nl
www.youtube.com (veel filmpjes over architectuur)

B OUWKUNST IN DE CKV LES

