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CKV 
CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING - 4 VWO 

 

 
'FUTURE CITIES' 

 
 
 

 
De actuele planning met opdrachten en huiswerk kun je vinden op:  

http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm 
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CKV Leerjaar: 4vwo 

Periode: 1 en 2 
Lesstof: VERBREDEN. Kennis van kunst begrippen, dimensies 
van CKV, kunst analyseren, culturele activiteiten, product en 
kunstdossier. 

Doelen De leerling kan:  
- Kunstbegrippen toepassen (film, beeldende 

kunst, architectuur en muziek) 
- Kunst analyseren 
- Onderzoeken van een dimensie  
- Samenwerken 
- Verkennen, uitvoeren en reflecteren - Culturele 

activiteiten (handelingsdeel)  
- Product creëren 
- Presenteren 
- Reflecteren in kunstdossier 

Evaluatie - P.T.A. schriftelijke toets (pww 1 - weging 1)  
Kunstbegrippen (beeldend, architectuur en film), de eigen 
dimensie voor de culturele activiteit, kunst analyseren.  
- Deelname aan excursie (wo 23 okt.) Rotterdam en 
eventueel culturele activiteiten (Handelingsdeel)  
- Filmproduct: voorbeoordeling week 48 
- P.T.A. werk (week 3 inleveren – weging 2) Filmproductie 
met geluid en muziek aan het eind van de eerste periode 
waarin het onderzoeksproject belicht is (project 1, 2 of 3) 
vanuit een dimensie; kunstautobiografie in kunstdossier; 
reflectie op kunstdossier.  

Opmerkingen - De culturele activiteiten bij CKV zijn ‘handelingsdelen’, dat 
wil zeggen dat je moet deelnemen om je P.T.A. voor CKV af 
te ronden.  
- Bij CKV krijg je van je eigen docent informatie over 
opdrachten. Opdrachten maak je in de les. Opdrachten die 
je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Opdrachten 
verzamel je in je kunstdossier. Van het kunstdossier worden 
zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat 
kunstdossier wordt naast de grote opdrachten (toets en 
product) in periode 1 ook beoordeeld in het P.T.A.  

Over de studieplanning:  CKV is een ervaringsgericht vak. Dat houdt in dat je van de docent informatie krijgt 

over opdrachten die moet uitwerken. Opdrachten maak je vaak in de les.  
Opdrachten die je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Als je goed doorwerkt in de les, is het huiswerk 
voor CKV beperkt. Let wel goed op de planning en je eigen planning van grote opdrachten. Alle opdrachten 
verzamel je in je kunstdossier.  
Van het kunstdossier worden zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat kunstdossier wordt naast de grote 
opdrachten (toets en filmproductie) in periode 1 ook beoordeeld in het P.T.A. Onder de planning, lees je de 
beoordelingscriteria voor je houding en inzet in de les; voor de filmproductie en voor het kunstdossier en proces.  

CKV 4 vwo 
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WEEKPLANNING  
 

35. Introductie CKV: Wat is kunst? kunstautobiografie 

36. film analyse begrippenkennis en vaardigheden 

keuze maken voor cc, vv, mm en groepen indelen en subthema kiezen: CC, VV of MM. 

37. Architectuur analyse begrippenkennis en vaardigheden  

38. 1 minutenfilmpje maken in Tilburg 

39. Voorbereiden excursie, gericht op architectuur, beeldende kunst en film  

Start onderzoek eigen subthema  

40. Onderzoeken van eigen subthema m.b.t. Rotterdam en het filmproject, voorbereiden toets 

41. toets PW 1 – gericht op project 1, 2 of 3.  

42. Herfstvakantie 

43. Rotterdamexcursie 

44. Reflecteren op excursie 

45. muziek begrippenkennis en muziek analyseren na de Rotterdamexcursie, gericht op de filmproductie  

46. monteren/ peerfeedback op montage  

47. monteren/ reflecteren kunstdossier 

48. monteren, filmproject: voorbeoordeling filmproject 

49. voorbereiden presentatie 

50. aanpassing/verbeteringen maken en reflectie kunstdossier  

2. filmproject af: klassikaal presenteren  

3. klassikaal presenteren - inleveren kunstdossier  
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INTRODUCTIE 

 
In de bovenbouw krijg je dit nieuwe vak 'CKV'. Nieuw, omdat je het in de 

onderbouw niet gehad hebt en nieuw omdat het vak dit jaar een nieuw 

examenprogramma heeft gekregen. CKV staat voor culturele en kunstzinnige 

vorming. Wat dat precies inhoudt, gaan we in de eerste lessen samen mee-maken.  

 

MEE-MAKEN 

Kunst en cultuur mee-maken is de kern van dit vak. Mee-maken houdt in dat we dit 

jaar culturele activiteiten gaan ondernemen in en buiten de lessen, zoals een 

excursie naar Rotterdam waar we de stad en de architectuur, de kunst en cultuur 

van de stad gaan bekijken. Ter voorbereiding daarvan gaan we in de lessen kijken 

hoe je nu eigenlijk de betekenis van kunst en cultuur kunt leren 'lezen' en zullen we 

ingaan op wat ontwikkelingen in de wereld van nu zijn die gevolgen hebben voor de 

ontwikkelingen in steden en de stedelijke ruimte.  

 

WAT WE VAN JOU VRAGEN 

Dit vak is een vak waarbij je ook maar niet alleen maar leert uit boeken. Je leert 

over de wereld ook, door te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en vooral ook 

te leren van wat kunstenaars over de wereld te zeggen hebben. Jouw eigen 

achtergrond - jouw cultuur - speelt in het kijken en denken over kunst een 

belangrijke rol. We zullen je regelmatig vragen om na te denken over 'het waarom' 

van jouw smaak, jouw opvattingen. Dat vergt een nieuwsgierige en onderzoekende 

houding, waarbij je open (leert) staan voor het nieuwe, het onbekende, het andere. 

Kritisch en creatief leren denken, een open en onderzoekende houding leren 

ontwikkelen en leren communiceren en samenwerken zijn belangrijke doelen van 

dit vak CKV.  

 

KIJKEN NAAR DE WERELD MET EEN FRISSE BLIK 

Kunstenaars kijken met vaak met een frisse blik, vanuit een onverwacht perspectief 

naar de wereld. Zij proberen je andere invalshoeken te laten zien. Kunstenaars van 

nu zijn bezig met hoe we nu beter zouden kunnen leven. Zij verbeelden die wereld 

op allerlei manieren: in verhalen, in beelden, in muziek.  

 

LEREN OVER KUNST = LEREN ANALYSEREN VAN KUNST 

Om die verhalen, beelden en muziek te begrijpen en doorgronden moet je kennis 

opdoen over wat analyseren van muziek, beelden, dans, theater, film inhoudt. Over 

de manier waarop kunstenaars vorm-geven aan hun ideeën. Daarop gaan we in 

de eerste periode trainen. We doen dat aan de hand van allerlei voorbeelden uit de 

kunst en cultuur van nu. Je kunt dan denken aan videoclips, filmfragmenten, 

muziek en beeldende kunst.  

 

De eerste opdracht waarvoor je een cijfer krijgt, is het maken van een inhoudelijk 

goede kunstanalyse. Meer toelichting hierover krijg je in de lessen.  
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KUNST EN CREATIVITEIT IN DE STAD (TILBURG EN ROTTERDAM) 

Misschien sta je er niet zo bij stil, maar jouw leven in de toekomst zal naar alle 

waarschijnlijkheid voor een groot gedeelte in stedelijke omgevingen plaatsvinden. 

De UNESCO1 dat is de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur heeft vorig jaar een rapport uitgegeven over de rol van 

steden in de toekomst en de ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een beter 

leven in die steden.  

 

LEVEN IN MEGASTEDEN: WAT BETEKENT DAT?  

De UNESCO verwacht dat in 2030, wereldwijd in 41 megasteden ongeveer 10 

miljoen inwoners zullen leven. Er is momenteel sprake van een massale en snelle 

urbanisatie, die de nodige uitdagingen en kansen met zich meebrengt. Hoe kunnen 

we nu en in de nabije toekomst goed/beter leven in de stad? Dat is de centrale 

vraag die in dit UNESCO rapport bekeken is in de context van de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen.  

 

JOUW TOEKOMST WORDT NU AL UITGEDACHT EN VORMGEGEVEN 

Jouw leven in de toekomst wordt op dit moment al doordacht en vormgegeven. Je 

kunt dan denken aan manieren waarop je woont, waarop je werkt, waarop je jezelf 

verplaatst maar ook hoe je jezelf vermaakt, hoe en waar je anderen ontmoet, waar 

je eet en drinkt en welke rol kunst en cultuur daarbij zullen gaan spelen. Bij CKV 

gaan we in opdracht 2 bekijken hoe steden vormgegeven zijn in heden en verleden 

en wat jouw visie is op goed leven in steden in de toekomst.   

 

 

                                                      
1 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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CREATIVITEIT EN INNOVATIE IN DE STAD ROTTERDAM 

Daarbij nemen we de stad Rotterdam als uitgangspunt omdat deze stad een 

bijzondere geschiedenis heeft: Rotterdam was een stad van waaruit veel reizigers 

vertrokken naar een nieuw leven, een nieuwe toekomst; Rotterdam is van oudsher 

een belangrijke havenstad en Rotterdam was de stad die in de tweede wereldoorlog 

werd gebombardeerd, waardoor de stad daarna helemaal opnieuw opgebouwd 

moest worden. Rotterdam heeft door deze geschiedenis veel aandacht gehad voor 

de vraag hoe je het leven in de stad op een goede manier kunt inrichten, kunt 

vormgeven. Je ziet dat nu nog steeds als je door de stad loopt. Allerlei nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, architectuur en kunst, zie je in deze 

stad. We gaan daarom op excursie naar Rotterdam.  

 

VOORBEREIDING EXCURSIE: KENNIS & EEN TOETS 

Daarvoor gaan we de excursie naar Rotterdam voorbereiden. Eerst ga je kennis 

opdoen over wat stedelijke ontwikkelingen van nu en de nabije toekomst zijn. 

Daarna krijg je een toets, zodat wij weten dat je die kennis niet alleen onthouden 

hebt, maar ook werkelijk goed begrijpt. Dat is nodig om de excursie goed en zinvol 

te laten zijn.  

 

VELDONDERZOEK VANUIT EEN OPEN EN ONDERZOEKENDE HOUDING 

Op woensdag 25 oktober, de les na de herfstvakantie, gaan we dan naar 

Rotterdam. Deze excursie heeft het karakter van een veldonderzoek. Je gaat 

ervaringen, indrukken én materiaal (goed gemaakte video opnames; 

geluidsopnames; foto's) verzamelen. Dat vergt een grondige voorbereiding waarbij 

je jezelf oriënteert op een route die je gaat lopen; en je weet waarop je zoal zou 

kunnen letten bij het verzamelen van indrukken en materiaal. Je dient dus 

vooronderzoek te hebben verricht en een thema en dimensie (zie volg. pagina) te 

hebben bepaald.   

 
EINDOPDRACHT: FILMPRODUCTIE OVER HET LEVEN IN FUTURE CITIES. 

Tijdens de excursie heb je materiaal verzameld. Je gaat met dat materiaal 

nadenken over deze twee hoofdthema’s:  

1. "HOE KUNNEN WE NOG BETER LEVEN IN DE STAD IN DE TOEKOMST" 

2. en "WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR EN CREATIVITEIT IN DEZE 

INNOVATIE GERICHT OP EEN BETERE WERELD?"  

Via de opdrachten in de les en in de stad Tilburg en in de stad Rotterdam krijg je 

daarvoor ervaringen, inzichten, informatie en inspiratie aangereikt. Op basis 

daarvan ga je verder denken (= kritisch en creatief denken) en ga je een 

toekomstbeeld maken over deze twee hoofdvragen aan de hand van een van de 

subthema’s (CC, VV of MM). Je gaat samen met de groep een toekomstperspectief 

schetsen van het leven in de stad in de toekomst (ca. 2030).  
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DRIE MOGELIJKE SUBTHEMA’S VOOR DE FILMPRODUCTIE ZIJN:  

 

CC: FUTURE CITIES. WE ARE ALL CONNECTED BUT DO WE FEEL LONELY? 

VV: FUTURE CITIES. SHOULD THE CITY BE A DESIGN PROJECT? 

MM: FUTURE CITIES. ARE FUTURE CITIES FOR EVERYONE?  

Maak samen met je groepsleden een keuze voor een van deze thema’s. Beschrijf in 

je logboek, waarom je voor dit thema gekozen hebt als groep.  

 

OPDRACHTBESCHRIJVING  EN KWALITEITSEISEN 

Je gaat deze hoofdthema’s verkennen aan de hand van je eigen thema:  

- 1. "HOE KUNNEN WE NOG BETER LEVEN IN DE STAD IN DE 

TOEKOMST"  

- 2. "WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR EN CREATIVITEIT IN 

INNOVATIE GERICHT OP HET LEVEN IN EEN BETERE WERELD?"  

Deze hoofdthema’s heb je aan de hand van je eigen subthema (CC, VV of MM) heel 

grondig onderzocht. Het onderzoek is inhoudelijk goed uitgewerkt en is qua 

afbeeldingen en teksten ook duidelijk en goed vormgegeven. Je legt dit onderzoek 

steeds vast in je kunstdossier.  

Daarnaast is je visie op de twee hoofdthema’s en het door jullie gekozen 

subthema (CC, VV of MM) goed zichtbaar/voelbaar maakt voor anderen in je 

filmproductie.  

Voor architectuur, beeldende kunst, film als muziek laat je zien dat je de 

kunstanalyse begrippen en vaardigheden hebt ontwikkeld. Daarmee brengen jullie 

je visie op steden van/in de toekomst in deze filmproductie overtuigend en op een 

nieuwe manier in beeld.  

 
SUBTHEMA CC:  FUTURE CITIES – WE ARE ALL CONNECTED BUT DO WE 

FEEL LONELY? denk aan inhoudelijke thema’s als: verbondenheid versus 

eenzaamheid; samenwerken versus individualisme etc.  

 Profiel CC - Creativiteit & Cultuur: Kunst vertelt verhalen (ook over 

culturen en tijden) en in kunst worden emoties en ideeën over de wereld 

uitgedrukt.  

 Dimensie: feit en fictie  

 1 minutenfilm Tilburg, locatie: Spoorpark  

 Rotterdam gebouwen/kunst:  

- vergelijk de architectuur en de (geschiedenis van de) functies van 

‘Hotel New York’ met het ‘World Port gebouw’,  

- bestudeer het kunstwerk van Jeff Wall: ‘Lost Luggage’,  

- breng de markthal goed in beeld 

Deze route is je basis, deze ga je grondig onderzoeken en jezelf erop 

voorbereiden. Tijdens de excursie ga je met een open blik verkennen wat je 

gaandeweg tegenkomt (aan geuren, sferen, kunstuitingen, geluiden, andere 

gebouwen, mensen)  

 Rotterdam: Groep 1 bezoek aan Kunsthal: JOANA VASCONCELOS I'M 

YOUR MIRROR/ JOOST SWARTE/ COUTURISSIMO  
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SUBTHEMA VV:  FUTURE CITIES – SHOULD THE CITY BE A DESIGN 

PROJECT? denk aan inhoudelijke thema’s als: Is alles in steden vormgegeven? 

Moet alles in steden wel ontworpen worden? Hoe belangrijk is innovatie, zoals 

nieuwe technologie, eigenlijk voor steden in de toekomst? Wat betekent het 

‘internet of things’ voor steden in de toekomst.  

 Profiel VV -  Vakmanschap en Vindingrijkheid: Kunst kan door de 

verbinding met technologie en wetenschap een nieuwe wereld creëren.  

 Dimensie: traditie en innovatie –  

 1 minutenfilm Tilburg, locatie: Lochal/bibliotheek.  

 Rotterdam gebouwen en kunst:  

- vergelijk de architectuur en techniek van de ‘KPN-toren’ met de 

Erasmusbrug 

- breng het ‘Centraal Station Rotterdam’ goed in beeld 

- bestudeer het kunstwerk: Cascade van Atelier van Lieshout 

Deze route is je basis, deze ga je grondig onderzoeken en jezelf erop 

voorbereiden. Tijdens de excursie ga je met een open blik verkennen wat je 

gaandeweg tegenkomt (aan geuren, sferen, kunst-uitingen, geluiden, andere 

gebouwen, mensen) 

 groep 2 Kunsthal: JOANA VASCONCELOS I'M YOUR MIRROR/ JOOST 

SWARTE/ COUTURISSIMO.  

 

SUBTHEMA MM:  FUTURE CITIES – ARE FUTURE CITIES FOR EVERYONE? 

Denk aan inhoudelijke thema’s als: Sluiten steden bepaalde (groepen) mensen in of 

uit in de toekomst? Hoe leven mensen samen in steden in de toekomst? Waar en 

wanneer en waarom ontmoeten ze elkaar?  

 Profiel MM - Makende Mensen: Kunst is een spiegel van de wereld, waarin 

je jezelf, de ander en het andere leert zien en begrijpen.  

 Dimensie: Lokaal en globaal 

 1 minutenfilm Tilburg, locatie: Centraal Station Tilburg/Busstation. 

 Rotterdam gebouwen en kunst:  

- Vergelijk de architectuur en de (looproutes en sluiproutes) van/rond 

Park pompenburg/luchtsingel met die van/in de markthal  

- bestudeer het kunstwerk van Zadkine ‘De Verwoeste Stad’  

- Deze route is je basis, deze ga je grondig onderzoeken en jezelf erop 

voorbereiden. Tijdens de excursie ga je met een open blik verkennen 

wat je gaandeweg tegenkomt (aan geuren, sferen, kunst-uitingen, 

geluiden, andere gebouwen, mensen) 

 groep 3 Kunsthal: JOANA VASCONCELOS I'M YOUR MIRROR/ JOOST 

SWARTE/ COUTURISSIMO 
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BEOORDELINGSEISEN PROCES EN ONDERZOEK:  
 

Bij de beoordeling kijken we naar deze aspecten:    

1. BREED EN GOED ONDERZOEK. Je hebt onderzoek gedaan over je thema 

en over stedelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en de rol die kunst, design 

en cultuur spelen in de vormgeving van goed leven in de stad in de 

toekomst. Je hebt verschillende informatie bronnen geraadpleegd (waaronder 

het UNESCO rapport) en je hebt deze bronnen met elkaar vergeleken zodat 

je goede informatie hebt verzameld. Deze informatie heeft betrekking op 

zowel het verleden van de stad Rotterdam als actuele ontwikkelingen.  

2. VERDIEPING VAN JE ONDERZOEKSTHEMA (CC, VV of MM) . Om je 

filmproductie te kunnen maken, dien je het onderzoeksthema (CC, VV of MM) 

op een eigen manier te benaderen. Daarvoor bestudeer je het UNESCO 

rapport (culture, urban future) en je haalt daaruit relevante kennis die je 

kunt gebruiken om er een standpunt over te ontwikkelen. Voordat we op 

excursie gaan naar Rotterdam, bespreek je het standpunt met je 

groepsgenoten en bepaal je vooraf goed welke opnames 

(foto’s/film/geluid/locaties) je daarvoor (& op welke manier) moet maken.    

3. HET THEMA BELICHT JE VANUIT DE DIMENSIE DIE BIJ JE 

ONDERZOEKSTHEMA (CC, VV of MM) HOORT. Vanuit een specifieke 

dimensies ga je het thema belichten, en ga je dus ook naar de stad 

Rotterdam kijken en ga je de zes gebouwen/kunstwerken bekijken en 

bestuderen die iets over de stad, de urbane ruimte vertellen  

4. KUNSTANALYSEVAARDIGHEDEN Bij de eerste opdracht heb je leren kunst 

analyseren. In deze opdracht demonstreer je jouw kunstanalyse 

vaardigheden in de filmische vormgeving, de beeldende vormgeving, de 

muzikale vormgeving.  

5. ONDERZOEKSVERSLAG (GROEPSOPDRACHT MET INDIVIDUEEL 

ZICHTBARE BIJDRAGEN) Deze onderzoeksopdracht is een groepsopdracht 

voor minimaal 4 en maximaal 5 personen. Daarin moet jouw individuele 

bijdrage herkenbaar en zichtbaar aanwezig zijn. Je maakt niet alleen een 

filmproductie, maar maakt dus ook een onderzoeksverslag waarin alle 

onderdelen zoals hierboven genoemd, beschreven zijn in een samenhangend 

verslag en waarvoor ieder groepslid bij elk onderdeel een eigen 

(aangegeven) bijdrage levert.  

6. INDIVIDUEEL REFLECTIEVERSLAG. Je schrijft een individueel 

schriftelijk reflectieverslag over wat je hiervan geleerd hebt, wanneer, 

hoe en waarom. Dit verslag bouw je op, door er regelmatig aan te werken en 

die tussentijdse verslagen plak je steeds in je logboek; het eindverslag is 1 

A4).  
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BEOORDELINGSEISEN FILMPRODUCTIE  
 

KWALITEITSEISEN  

1. Goede verhaallijn = storytelling (kwaliteit van de inhoud van de 

communicatie: betoog+onderbouwing door onderzoek; niveau/diepgang)  

2. Goede & innovatieve audiovisuele vormgeving (kwaliteit van de audiovisuele 

communicatie) 

3. Creativiteit/originaliteit van de presentatie qua vorm en inhoud  

4. Technisch goed uitgewerkt 

5. Onderzoeksniveau - diepgang (kritisch denken, onderzoek doen op basis van 

goede, erkende bronnen, analyseren, evalueren, reflecteren)  

6. Inhoudelijk compleet = inclusief dimensies en kunstanalyses van 3 

kunstdisciplines 

7. Product van co-creatie (samenwerken) 

8. Individuele inbreng in het proces (en procesverslag met verantwoording en 

reflectie) 

9. Planningsvaardigheden 

 

CREATIEF EN KRITISCH DENKEN 

Buisman, M., Van Loon-Dikkers, L., Boogaard, M., & van Schooten, E. (2018). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. 
Eerste resultaten van het OECD-onderzoek: Assessing progression in creative and critical thinking skills in education.  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/25/rapport-over-stimuleren-van-creatief-vermogen-en-kritisch-denken/Kohnstamm+rapport+creatief+vermogen.pdf
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- Van de Kamp, M. T., Admiraal, W. F., and Rijlaarsdam, G. C. W. (2016). Becoming original: effects of strategy instruction. 
Instructional science, 44(6), 543-566. doi.org/10.1007/s11251-016-9384-y https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-
9384-y 
- Van de Kamp, M. T. (2017). Reimagine, redesign and transform. Dissertation. http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-
49d2-98a7-12934d57f416 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y
http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-49d2-98a7-12934d57f416
http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-49d2-98a7-12934d57f416
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KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN: 
 

 ATTITUDE: uit dit logboek dient qua houding duidelijk te zijn dat je moeite 

hebt gedaan voor opdrachten en dat je met een open blik hebt gekeken en 
geluisterd/ hebt gewerkt aan opdrachten. Je laat zien respectvol te kunnen 

zijn.  
 DEADLINES: Je levert opdrachten altijd uitgeprint in de les in, waarin je het 

af moet hebben. Als je ziek bent of om geldige redenen absent bent, en je 

moet iets inleveren dan lever je dat hetzij vooraf in (als je weet dat je niet 
aanwezig kunt zijn in de les) of je levert het de eerste dag dat je weer op 

school bent in.  
 PLANNING en INFORMATIE: De actuele planning en de informatie uit het 

opdrachtenboekje van CKV kun je altijd vinden op 

http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm   
 VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina moet er weloverwogen uitzien qua 

compositie en indeling. Je moet in één oogopslag kunnen zien dat je er echt 
aandacht aan besteed hebt en het visueel doordacht is.  

 VERZORGING: netjes schrijven (handgeschreven) heeft de voorkeur. Je 
mag e.e.a. ook uittypen op de computer, maar dan moet je de pagina's op 
maat uitknippen zodat ze heel netjes en verzorgd ingeplakt kunnen worden.  

 LIJM/VERF: gebruik GEEN natte lijmsoorten en geen verf in je logboek, de 
pagina's gaan daardoor bol staan. Gebruik WEL Pritt-stiften, dunne 

dubbelzijdige tape en als je met verf wilt werken doe dat dan op een los 
blaadje en plak het daarna in. 

 MEENEMEN: Dit logboek/kunstdossier heb je elke CKV les bij je.  
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GESPREKS-GEREEDSCHAPPEN EN SPEL/SPREEKREGELS:  
 

Opgevallen: Wat valt jou op of trekt je aandacht in wat de ander heeft gemaakt, 

geschreven, gezegd? Met andere woorden, wat heb jij in het bijzonder gezien hier? 

Ben specifiek.  

 

Waarderen: Deel met de ander wat je leuk vindt, wat je waardeert of mooi vindt in 

datgene wat de ander heeft geschreven, gemaakt of gezegd. Ben specifiek.    

 

 Stel vragen: Bevraag gericht op meer details. Stel vragen die je een beter idee 

geven over het perspectief van de ander.   

 

 Knippen: Knip en plak een zinsnede/zin die je aanspreekt uit datgene wat de ander 

heeft gezegd of geschreven en stel daarover vragen of geeft aan wat maakt dat je 

datgene wat je hebt uitgeknipt zo interessant of belangrijk vindt.    

 

Verbinden: Maak een verbinding tussen iets uit datgene wat de ander gezegd, 

geschreven of gemaakt heeft en iets dat jij herkent (herinneringen, ervaringen, 

gevoelens of ideeën)    

 

 Uitbreiden: Beschrijf hoe datgene wat gezegd, geschreven of gemaakt is, jouw 

gedachten in nieuwe richtingen heeft gestuurd. Of hoe het je een nieuw perspectief 

op dingen heeft gegeven.  

 

SPELREGELS BIJ HET VOEREN VAN GESPREKKEN:  

 Alle relevante informatie wordt gedeeld  

 De groep zoekt naar overeenstemming  
 De groep neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen  
 Onderbouwing word van je verwacht  
 Uitdagende ideeën mogen  
 Alternatieven worden besproken voordat een besluit wordt genomen  
 Iedereen in de groep wordt aangemoedigd om te praten door de anderen.  

SPREEKREGELS BIJ HET VOEREN VAN GESPREKKEN:  
 Iedereen zou een kans moeten krijgen te praten  
 Naar iedereen zou aandachtig geluisterd moeten worden  
 Aan iedereen zouden deze vragen gesteld moeten worden: 
 Wat denk je?  

 Wat maakt dat je dat denkt/zegt?  
 Kijk en luister naar de persoon waar je tegen spreekt  

 
Na een discussie zou de groep overeenstemming moeten proberen te bereiken over een idee waar 
de groep zich in kan vinden. Er mag altijd verschil van mening zijn, maar soms moet je naar een 
oplossing zoeken waarin iedereen zich wel kan vinden.  


