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10 stappen voor de CKV onderzoeksopdracht

Brainstormen over kunst, nieuwsgierigheid en onderzoek
  Onderwerp vaststellen

Onderzoeksvraag bedenken en vaststellen
Specifieke vragen vaststellen
Verwachtingen noteren

Conclusies trekken, verwoorden en verbeelden

Informatie analyseren

Onderzoeksplan maken

Presentatie geven

Logboek bijhouden

Verslag maken

Zoekacties en kijkopdrachten: informatie verzamelen

Reflectie

1

2

7

6

3

8

4

9

5

10

Beste CKV leerling,

Dit boekje is een hulpmiddel bij de onderzoeksopdracht voor CKV. Voor dit vak moet je zelf 
onderzoek doen. Wat je onderzoekt heeft iets met kunst te maken: muziek, beelden, film, 
digitale kunst, architectuur, fotografie en nog veel meer.

Je docent vertelt je hoe het onderzoek op jouw school is geregeld.

1.  Mag je zelf een onderwerp bedenken? Begin dan bij stappen I en 2. Kies bewust! 
 Zoek een onderwerp dat jou echt aanspreekt. Gebruik pagina 4 om iets te bedenken.
2. Als het onderwerp en de specifieke vragen al vaststaan, begin dan bij stap 3.  

Onderzoek is een proces. Stap voor stap leg je het hele onderzoekspad af.  

Succes met deze opdracht.

Nieuwsgierigheid en een 

onderzoekende houding staan 

voorop bij CKV. Wie, wat waar, 

hoe, waarom, hoezo, welke, dat 

zijn vaak de eerste woorden van 

een onderzoeksvraag. 

Overzicht

Fase 1

2

3

4

5

1 Oriëntatie
Onderwerp
Algemene vraag
Specifieke vragen
Verwachtingen

Fase 2

2

3

4

1 Opstarten en plannen
Planning
Logboek
Afspraken maken

Fase 3

2

3

4

5

1 Bronnen en informatie
Zoekacties
Verzamelen
Analyseren
Conclusies

Fase 4

2

3

4

1 Presenteren en vastleggen
Presentatie ontwerpen
Presentatie geven
Verslag maken

Onderweg met onderzoek

Fase 5

2

3

4

1 Reflectie
Dit heb ik gedaan
Dit heb ik geleerd
Wat goed ging
Verbeterpunten

5

6
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Opstarten Plannen & logboek

Voor een onderzoeksopdracht van ± 20 uur is het nodig om eerst een 
goede planning (A en B) te maken. Daarna ga je voor het proces een 
logboek (C) bijhouden. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen.

B  Algemeen 

Invullen aan het begin van de opdracht.
B  Algemeen 

Invullen aan het begin van de opdracht.

A  Planning 

Invullen aan het begin van de opdracht.

A  Planning 

Invullen aan het begin van de opdracht.

Wie doet het onderzoek?

Invullen aan het begin van de opdracht.

C  Logboek/werkschema 

Het logboek/werkschema vul je gaandeweg in. Zo zie je wat je hebt gedaan. En wat je nog moet doen. Voor je docent ook handig om je stapsgewijs 
goed te begeleiden. Gebruik je planning( A en B) voor je logboek (C). Zie pagina 29 voor een ingevuld voorbeeld. Invullen tijdens het onderzoek.

C  Logboek/werkschema 

Invullen tijdens het onderzoek.

week/datum/tijd

Informatie moet verzameld zijn op

Werk aan presentatie moet klaar zijn op

Presentatie vindt plaats op

Verslag moet ingeleverd worden op 

week/datum/tijd

Informatie moet verzameld zijn op

Werk aan presentatie moet klaar zijn op

Presentatie vindt plaats op

Verslag moet ingeleverd worden op 

Naam Klas

Toelichting, voorbeelden

Onderwerp In 2 – 6 woorden je onderwerp beschrijven. Bijvoorbeeld: Computers en muziek
Geef je onderzoek een (voorlopige) titel. Bijvoorbeeld: Robotmuziek

Algemene onderzoeksvraag Meestal is deze vraag te algemeen om te kunnen onderzoeken. 
Kunnen robots muziek componeren?

Bronnen

Daarom zijn deelvragen nodig. Dit zijn specifieke vragen die wel te onderzoeken zijn. Deze 
beginnen vaak met woorden als: wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom.
Wordt er nu al muziek gecomponeerd door computers/robots?
Is muziek door robots gemaakt van door mensen gemaakte muziek te onderscheiden?
Wie zit hierachter?
Waarom gebeurt dit?
Wat zijn de verschillen?
Wat denken componisten?
Is dit belangrijk voor de toekomst van muziek?

Praktische of creatieve presentatie
Voor CKV heel belangrijk! Het gaat om een praktische en/of creatieve verwerking van je 
onderzoeksvraag. Tijdens de presentatie laat je hier iets van zien (of horen).
Wat zou een passende praktische activiteit bij Robotmuziek kunnen zijn?

Verwachtingen
Wat denk je dat de antwoorden zullen zijn? 
Belangrijk om in het begin hierover iets op te schrijven. 
Later kom je hierop terug, als je conclusies trekt.

Toelichting, voorbeelden

Onderwerp

Algemene onderzoeksvraag

Bronnen

Praktische of creatieve presentatie

Verwachtingen

Taak Zie invulblad Wie Wanneer
datum/week

Afgerond
datum/week

Paraaf

Bijhouden logboek              Invulblad 2 weken 
3 en 8

week

Informatie verzamelen Invulblad 3 en 4 weken 
4 en 5

week 

Informatie analyseren Invulblad 5 week 5 week 

Conclusies trekken Invulblad 6 en 7 week 5 week 

Presentatie plannen Invulblad 8 week 6 week 

Presentatie geven Invulblad 9 week 7 week 

Reflectie Invulblad 12 week 7 week 

Verslag Invulblad 10 & 1 1 week 7 week 

Evaluatie docent week 7 week 

Taak Korte omschrijving Wie Wanneer
datum/week

Afgerond
datum/week

Paraaf

Bijhouden logboek              

Informatie verzamelen

Informatie analyseren

Conclusies trekken

Presentatie plannen

Presentatie geven

Reflectie

Verslag af

Evaluatie docent

Invulblad 2
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De eerste stappen  Informatie verzamelen 

Onderzoek betekent informatie verzamelen. 
Je zoekt bronnen die je helpen met het antwoord op je vraag.  

Deze bronnen kan je overal vinden. Zie pagina 10.

Invulblad 3

Achtergrond informatie opzoeken.

Achtergrond informatie goed bestuderen 
en gebruiken voor de volgende stappen.

Een checklist maken voor bezoeken
en interviews.

Relevante achtergrond informatie 
overzichtelijk noteren.

Bezoeken en interviews afspreken.

Heb je meer bronnen nodig?

Stap 1

Stap 3

Stap 5

Stap 2

Stap 4

Stap 6

Onderwerp

Onderzoeksvraag/vragen

Waar kan ik de informatie vinden?

Taakverdeling, als je samen werkt

Afspraken

Bezoeken

Interviews

De belangrijkste bronnen
De volgende bronnen gaan we gebruiken...

1

2

3

4

5

6
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Conclusies verbeelden Conclusies in beeld brengen Invulblad 7

Je conclusies kan je in beeld brengen door foto’s, stills uit een film, een poster, enz te gebruiken.
Cognitive organizers zijn ook handig om je conclusies duidelijk te maken.

Museum
medewerker

Straat
kunstenaar

Internet
bronnen

Volgens

Volgens een muzikant

Volgens

Volgens een politicus

Volgens

Volgens een beeldhouwer

Vraag

Hoe ziet het
straatbeeld

van 2050 eruit?

Volgens

Volgens een architect



20 © edumap.nl 21Praktijkboek CKV onderzoek© edumap.nl

Presentatie ontwerpen Presentatie in beeld Invulblad 9

Zes mogelijkheden om je presentatie vorm te geven.

Denk aan deze zaken:
Hoe maak je je presentatie interessant? 
Het mag creatief zijn. Neem de tijd om de presentatie goed voor te bereiden.
Kies een geschikte en aansprekende presentatievorm. 

Storyboard

Kahoot!

Mindmap

Lipdub

Vlog

Scene

Presentatievorm  

Introductie (basisinformatie, onderwerp, vraag, conclusie)

Nodig voor de presentatie
Bijvoorbeeld beamer, PC, smartboard, instrument, kleding, stiften, enz, enz

Maak hier een schets van je presentatie
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Verslagen, een overzicht Checklist eindverslag Invulblad 10

Bij elk onderzoek hoort een eindverslag. Daarin kan je lezen en zien waar het onderzoek over ging en wat het heeft opgeleverd. 
Hieronder zie je de indeling van een CKV verslag, met een voorbeeld uit de praktijk en de beoordeling van het onderzoek.
Een goed onderzoeksverslag voor CKV hoeft niet heel uitgebreid te zijn.
Het kan in 500-700 woorden. Op de pagina rechts kan je eerst de belangrijkste punten in kaart brengen.

Verslag

Onderwerp

Vraag en verwachting

Antwoord

Proces: hoe is het onderzoek 
verlopen?

Werkplan: wat heb je gedaan, 
stap voor stap?

Presentatie, wat en hoe 

Bronnen, lijst met alle 
relevante bronnen (tenminste 6 
verschillende bronnen, hooguit 2 
internet bronnen).

Ref lectie

Deel vragen

Voorbeeld verslag

Onderwerp: 
Michael Jackson’s muziekvideo 
Thriller

Vraag: Waarom en op welke 
wijze is deze muziekvideo 
zo invloedrijk geweest? 
Verwachting: Michael Jackson 
was toen al... populair; iedereen 
deed hem na.

Antwoord: Unieke aanpak, 
zeer populair, veel geld in 
gestopt, opkomst MTV, artistieke 
innovaties

Presentatie: V log gemaakt 
en aan de klas laten zien, 
met 3 vragen, interviews en 
verbeelding van de antwoorden.

Werkplan en proces... 

Bronnen: Internet, interviews, 
Popacademie, muziek docent 

Evaluatie: Dit was een leuke 
opdracht. Ik wist niet veel over 
Michael Jackson. Maar ik vond 
het lastig om genoeg bronnen te 
vinden. ik zou mezelf eerst een 
7,7 geven. Helaas is het een 
6,4 geworden. Mijn presentatie 
had beter gekund, vindt mijn 
docent. Die liep uit en was te 
veel ‘informatieoverdracht’, te 
weinig creatief.

Onderwerp

Algemene vraag

Conclusies

Bronnen

Samenwerking

Presentatie

Reflectie: dit had beter gekund

Gebruikt logboek

Reflectie: dit ging goed

Totaal aantal punten: 15

15 van de in totaal te behalen 25 punten: 6,4

Onderwerp en vraag: 4 p

Antwoord op de vraag: 2 p

Presentatie: 1 punt

Afspraken, logboek, 
verzorging 3 p

Bronnen: 4 p

Voorbeeld 
beoordeling per 
categorie 
maximaal 5 punten per categorie 

Instructies: Ben je klaar om je verslag te schrijven? Mis je niks? Controleer dat met dit schema.
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