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CKV Leerjaar: 4vwo 

Periode: 1 en 2 
Lesstof: VERKENNEN (CKV); VERBREDEN (KUNST, DE IDEALE 
STAD; FILM; DIMENSIES); VERDIEPEN (HERONTWERPEN; 
ONDERZOEKEN; CREEREN).  

Doelen PTA OPDRACHT: Herontwerpen van de ideale stad Tilburg 
in de toekomst en dit in een filmessay uitdrukken en 
visueel vormgeven met filmische middelen op een 
originele/innovatieve manier. Daarvoor moet je dit 
kunnen/kennen: 
De leerling kan:  

- Verkennen → kan zich oriënteren op het vak CKV; 
kunst; architectuur en stedenbouw; film; en de ideale 
stad van de toekomst. Zich inlezen.  

- Kunst analyseren en daarbij   kunstbegrippen 
toepassen (film, beeldende kunst, architectuur en 
muziek). Met name: Filmvaardigheden in analyseren 
en in zelf maken (creëren) → aspecten, principes en 
strategieën kunnen zien in films (beschouwen) en 
strategieën als basis kunnen nemen en deze 
vormgeven via principes en aspecten om een betoog 
in beeld te brengen  

- Onderzoeken → verkennen, verbreden (inclusief een 
dimensie), verdiepen en verbinden in het hele 
creatieve onderzoeksproces van sem 1.   

- Denken vanuit verschillende perspectieven: cc 
(cultuur/architectuur); mm 
(ontmoeting/economisch/sociaal); vv 
(duurzaamheid/technologie- smart) 

- Een filmproduct creëren:  Visie vormen en 
vormgeven → concept ontwikkelen, onderbouwen en 
dan visualiseren (film). Film als creatief proces en 
product → Wat er is (“feit”) EN wat er nog niet is 
(“fictie”) 

- Samenwerken 
- Flexibel zijn/creatief en kritisch denken: hierop 

testen de PO PTA 1 taken → wij als docenten reiken 
leerlingen tussentijds steeds nieuwe/extra 
invalshoeken of problemen aan waarop zij weer 
moeten inspelen met hun project/film. 

- Presenteren 
- Zelf-evalueren en reflecteren in kunstdossier 

- Verkennen, uitvoeren en reflecteren - Culturele 
activiteiten (handelingsdeel)  

CKV 4 vwo 
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Evaluatie - P.T.A. praktische opdracht waarin ook kennis getoetst 
wordt (periode 1 - weging 1). Kunstbegrippen (beeldend, 
architectuur en film), de eigen dimensie voor de culturele 
activiteit, kunst analyseren en een eerste versie (Pitch) van 
het filmproject presenteren (week 44). Dan moet al het 
filmmateriaal en het onderzoek compleet zijn. De Pitch is 
een pttx met daarin in beeld gebracht: het ideaal; het 
betoog; de strategie om het te visualiseren in filmbeelden; 
en de aspecten en principes die daarbij horen. De Pitch is 
eigenlijk een soort storyboard waarmee je het eindproduct 
heel gedetailleerd in beeld brengt zoals je het gaat 
monteren.  
- Deelname aan culturele activiteit en/of excursie(s) in 
Tilburg (Handelingsdeel)  
- Filmproduct: voorbeoordeling week 48 (ruwe montage 
presenteren aan de docent)  
- P.T.A. werk (week 50 weging 2) Filmproductie met geluid 
en muziek wordt gepresenteerd aan de klas, aan het eind 
van de eerste periode. Daarin wordt ook het 
onderzoeksproject belicht vanuit een dimensie. Daarnaast is 
het kunstdossier (in teams/class notebook of boek) 
compleet; er is ook een zelfevaluatie en reflectie 
opgenomen in het 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.  
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CKV PLANNING PER LES – PERIODE 1 EN 2 (bij de hele groep of 1/3 e groep) 

 
1. VERKENNEN (LES/UITLEG) – Wat is CKV? Wat is kunst? Waarom zijn idealen in de kunst 

en van kunstenaars zo belangrijk (ook om te begrijpen)? Hoe geven kunstenaars (inclusief 

architecten, ontwerpers en filmmakers) vorm aan de ideale stad van de toekomst? Korte 

toelichting op eindopdracht semester 1 voor CKV – filmproject.  

VERKENNEN (OPDRACHT) – Leerlingen bekijken eerst individueel en daarna in groepjes 

van 4 lln, een aantal vernieuwingen in de stad Tilburg: de lochal; de spoorzone; het 

spoorpark; de Piushaven; de plannen voor het stadsforum en schrijven individueel op 

groene kaartjes wat zij interessante/goede vernieuwingen vinden; op rode kaartjes wat zij 

nog zouden willen verbeteren; op gele kaartjes wat zij nu nog missen in de stad (met het 

oog op de toekomst). Nadat zij alles ingevuld hebben, gaan zij met elkaar vergelijken. Ze 

gaan kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn en wat kan verklaren dat zij van 

mening verschillen hierover (culturele achtergrond; smaak; interesses etc). Dit noteren zij 

in hun kunstdossier. Daarna gaan zij analyseren welke toekomstvisie voor de stad Tilburg 

zij kunnen afleiden uit de nieuwe projecten en zij gaan nadenken welke idealen zij zelf 

hebben (op blauwe kaartjes). Een verslag + de kaartjes komen in het kunstdossier. 

2. KUNST ANALYSEREN (LES/UITLEG)-  De docent geeft een les over FILM analyseren.  

KUNST ANALYSEREN EN KUNSTBEGRIPPEN TOEPASSEN (OPDRACHT) – Leerlingen 

gaan in duo’s een videoclip/film analyseren. In een powerpointfilmpje van 1 minuut werken 

zij de kern van hun analyse uit: 1 dia bevat het geanalyseerde fragment (op een technisch 

goede manier opgenomen in de pptx-presentatie!) en zij voorzien dit fragment van hun 

analyse (aspecten, principes en strategieën). Op de tweede dia leggen zij uit waarom de 

filmmaker/regisseur voor deze cinematografie; montage; art direction en geluid heeft 

gekozen en welke betekenis(sen) hij/zij daarmee heeft willen uitdrukken. Het pptx-filmpje 

wordt via streams in class notebook gezet in een gezamenlijk gedeelte.  

3. ONDERZOEKEN EN FILM MAKEN (MINI-EXCURSIE NAAR TILBURG) – Groep B (helft 

van de klas) gaat eerst mee met MKM (= LES/UITLEG 3). De andere groep (A) gaat werken 

in groepjes van 3 of 4 leerlingen aan een filmopdracht. Na het eerste lesuur draaien we om. 

Dan krijgt groep A de uitleg en gaat B aan de filmopdracht werken.  

4. MONTEREN IN DE LES EN PRESENTEREN (OPDRACHT) – de film die jullie gemaakt 

hebben, ga je allemaal INDIVIDUEEL in deze les monteren en uploaden naar een 

inleverpunt (= 1 minutenfilmpje) en daarna presenteren (in het tweede lesuur) aan de 

anderen. Je ontvangt feedback van andere leerlingen en van de docent op je film.  

5. HERONTWERPEN EN VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN DENKEN- DE IDEALE 

STAD TILBURG IN DE TOEKOMST (LES/OPDRACHT) - Nu gaan we analyseren en 

onderzoeken wat nu precies een ideale stad in de toekomst zou kunnen zijn. We bekijken 

dat samen vanuit drie profielen (CC-MM-VV, zie p. 14) en we bekijken het vanuit een aantal 

dimensies. Ook gaan we inlezen: we lezen informatie over Tilburg maar ook over visies op 

steden in de toekomst; visies op duurzaamheid; visies op creativiteit en innovatie in steden 

etc. We werken hierbij eerst nog in duo’s, later – bij het eindproduct - werken we in 

groepjes van min 3 en max. 4 leerlingen. In het tweede lesuur gaan we combinatie-groepen 

maken van min 3 of max 4 leerlingen die samen gaan werken aan de pitch (in week 

44 af) en aan het eindproject (de film). De groepen worden samengesteld op basis van 

verwante ideeën over de ideale stad Tilburg in de toekomst.  

6. FILMPRODUCT CREEREN. Aan het eind van deze les (WEEK 44) MOET DE PITCH AF 

ZIJN (dat is een powerpoint van max 3 min.). Jullie gaan nu samen werken aan het 

filmen op locatie. Je moet veel/rijk filmmateriaal ‘schieten’ en goed nadenken over de 

storyline/het betoog dat jullie willen visualiseren. Werk dus allemaal mee aan het opnemen 

(filmen, geluid, stills, etc.) Je kunt de filmanalyse-wijzer bekijken om daaruit je strategie te 

halen en daarbij passende filmische principes en film-aspecten te selecteren waarop je de 

aandacht legt. Denk ook na over de manier waarop je architectuur en de stedelijke ruimte 

in beeld brengt; denk na over het beeldritme (evt. op basis van vooraf geselecteerde 

muziek); denk heel goed na over de verhaallijn/het betoog en hoe je dat goed in 

filmbeelden visualiseert zodat anderen het verhaal ook kunnen volgen. Dat is best moeilijk!  
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7. PRESENTEREN van De PITCH voor de klas; EVALUEREN EN FEEDBACK GEVEN 

(WEEK 46). Jullie presentaties gaan we nu bekijken klassikaal. In feite is je 

powerpointPitch een hypothese (wat verwachten jullie als eindproduct te gaan vertonen 

over een aantal weken, wat zijn jullie strategieën, hoe ga je dit filmisch op een originele en 

goede manier in beeld brengen; hoe breng je het betoog en jullie visie helder in beeld? ). Je 

krijgt feedback van klasgenoten en van de docent. LET OP: De powerpoint PITCH wordt als 

filmpje (samen gemaakt en gepresenteerd door ALLE groepsleden) vooraf gemaakt en via 

streams in class notebook gezet. (Nadere info daarover volgt nog) 

8. VERBETERPLAN MAKEN (ZELF EVALUEREN EN REFLECTEREN) Op basis van de 

feedback op jullie PITCH gaan jullie nu een aantal verbeterpunten formuleren. Deze 

verbeterpunten moeten zowel gaan over de filmische vormgeving (aspecten, principes en 

strategieën) als over de verhaallijn/het betoog. Jullie gaan een plan maken hoe je extra 

materiaal kunt opnemen, zodat je film sterker wordt. Jullie gaan ook een planning maken.  

FLEXIBEL ZIJN EN CREATIEF EN KRITISCH DENKEN. De docent geeft jullie nu een 

extra opdracht (PTA onderdeel) dat je in het filmproject moet gaan verwerken. Wat dat is 

horen jullie pas in deze les. We doen dit om jullie uit te dagen om flexibel te zijn en creatief 

en kritisch te denken. Dat werkt ook zo bij echte kunst/architectuur/filmprojecten. Ook dan 

moet je als maker kunnen inspelen op veranderingen die tijdens het traject ontstaan. Dit is 

dus een toets om jullie creativiteit vast te stellen.  

9. VOORBEOORDELING FILMPROJECT = RUWE MONTAGE AAN DOCENT 

PRESENTEREN (= WEEK 48) Je hebt bij aanvang van de les een presentatie van 3 min. 

voorbereid waarin je de ruwe montage van je film laat zien en je levert op schrift de 

definitieve versie van je betoog, je verhaallijn en je storyboard in. Ook reik je de planning 

en het plan van aanpak voor de laatste lessen voor de eindpresentatie in. 

10. FILM PRODUCT MAKEN – EXTRA OPNAMES MAKEN/MONTEREN ETC. 

FLEXIBEL ZIJN EN CREATIEF EN KRITISCH DENKEN. De docent geeft jullie nu een 

extra opdracht (PTA onderdeel) dat je in het filmproject moet gaan verwerken. Wat dat is 

horen jullie pas in deze les. We doen dit om jullie uit te dagen om flexibel te zijn en creatief 

en kritisch te denken. Dat werkt ook zo bij echte kunst/architectuur/filmprojecten. Ook dan 

moet je als maker kunnen inspelen op veranderingen die tijdens het traject ontstaan. Dit is 

dus een toets om jullie creativiteit vast te stellen. 

11. EINDMONTAGE MAKEN EN PRESENTATIE VOORBEREIDEN (WEEK 50). Aan het eind 

van de les moet het filmproject helemaal af zijn. In week 1 en 3 gaan we alle filmprojecten 

presenteren en bekijken. Je kunstdossier moet ook af zijn: daarin evalueer je jouw eigen 

inbreng in het project; je denkt na over wat je geleerd hebt van alle 

onderdelen/lessen/opdrachten en waar je nog verbeterpunten hebt. Je evalueert ook in 

hoeverre het filmproject geslaagd is en hoe je het zou kunnen verbeteren.  

12. FILMPROJECTEN PRESENTEREN EN BEKIJKEN (FEEDBACK GEVEN).  

13. FILMPROJECTEN PRESENTEREN EN BEKIJKEN (FEEDBACK GEVEN).  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



7 

 

CKV PLANNING PER LES BIJ A EN B GROEPEN (indien er halve groepen zijn) 

 
1. A_VERKENNEN (LES/UITLEG) – Wat is CKV? Wat is kunst? Waarom zijn idealen in de 

kunst en van kunstenaars zo belangrijk (ook om te begrijpen)? Hoe geven kunstenaars 

(inclusief architecten, ontwerpers en filmmakers) vorm aan de ideale stad van de toekomst? 

Korte toelichting op eindopdracht semester 1 voor CKV – filmproject.  

A_FILM ANALYSEREN (LES/UITLEG)-  De docent geeft een les over FILM analyseren.  

 

B_VERKENNEN (OPDRACHT) – Leerlingen bekijken eerst individueel en daarna in groepjes 

van 4 lln, een aantal vernieuwingen in de stad Tilburg: de Lochal; de spoorzone; het 

spoorpark; de Piushaven; de plannen voor het stadsforum en schrijven individueel op groene 

kaartjes wat zij interessante/goede vernieuwingen vinden; op rode kaartjes wat zij nog 

zouden willen verbeteren; op gele kaartjes wat zij nu nog missen in de stad (met het oog op 

de toekomst). Nadat zij alles ingevuld hebben, gaan zij met elkaar vergelijken. Ze gaan 

kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn en wat kan verklaren dat zij van mening 

verschillen hierover (culturele achtergrond; smaak; interesses etc). Dit noteren zij in hun 

kunstdossier. Daarna gaan zij analyseren welke toekomstvisie voor de stad Tilburg zij kunnen 

afleiden uit de nieuwe projecten en zij gaan nadenken welke idealen zij zelf hebben (op 

blauwe kaartjes). Een verslag + de kaartjes komen in het kunstdossier. 

B_KUNST ANALYSEREN EN KUNSTBEGRIPPEN TOEPASSEN (OPDRACHT) – Leerlingen 

gaan in duo’s een videoclip/film analyseren. In een powerpointfilmpje van 1 minuut werken 

zij de kern van hun analyse uit: 1 dia bevat het geanalyseerde fragment (op een technisch 

goede manier opgenomen in de pptx-presentatie!) zij voorzien dit fragment van hun analyse 

(aspecten, principes en strategieën). Op de tweede dia leggen zij uit waarom de 

filmmaker/regisseur voor deze cinematografie; montage; art direction en geluid heeft 

gekozen en welke betekenis(sen) hij/zij daarmee heeft willen uitdrukken. Het pptx-filmpje 

wordt via streams in class notebook gezet in een gezamenlijk gedeelte. 

2. (Nu krijgt B_VERKENNEN (LES/UITLEG) en B_FILM ANALYSEREN (LES/UITLEG) en 

A maakt VERKENNEN (OPDRACHT) en KUNST ANALYSEREN EN KUNSTBEGRIPPEN 

TOEPASSEN (OPDRACHT)  

3. ONDERZOEKEN EN FILM MAKEN (MINI-EXCURSIE NAAR TILBURG) – Groep B (helft 

van de klas) gaat eerst mee met MKM (= LES/UITLEG 3). De andere groep (A) gaat werken 

in groepjes van 3 of 4 leerlingen aan een filmopdracht. Na het eerste lesuur draaien we 

om. Dan krijgt groep A de uitleg en gaat B aan de filmopdracht werken. Ook al werken we in 

twee halve groepen: deze excursie vindt buiten plaats en doen we allemaal (al delen we de 

groep wel op in tweeën).  

4. MONTEREN IN DE LES EN PRESENTEREN (OPDRACHT) – de film die jullie gemaakt 

hebben, ga je allemaal INDIVIDUEEL in deze les monteren en uploaden (1 minutenfilmpje) 

en daarna presenteren (in het tweede lesuur) aan de anderen. Je ontvangt feedback van 

andere leerlingen en van de docent op je film. (Een gedeelte van de leerlingen werkt online; 

een ander gedeelte van de leerlingen werkt op school in de klas – bij het presenteren werken 

we ook gedeeltelijk in de les en online – we zorgen zo dat we samen kijken/samen werken 

ook al zijn een aantal leerlingen niet fysiek in de les aanwezig. Elke leerling die thuiswerkt 

heeft 1 leerling-collega die in de les is, zo kan de info uit de les door iedereen gedeeld 

worden en kan de docent vragen van leerlingen die thuis werken beantwoorden. In het 

tweede lesuur gaan we combinatie-groepen maken van min 3 of max 4 leerlingen die samen 

gaan werken aan de pitch (in week 44 af) en aan het eindproject (de film). De 

groepen worden samengesteld op basis van verwante ideeën over de ideale stad Tilburg. 

5. HERONTWERPEN EN VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN DENKEN - DE IDEALE 

STAD TILBURG IN DE TOEKOMST (LES/OPDRACHT) - Nu gaan we analyseren en 

onderzoeken wat nu precies een ideale stad in de toekomst zou kunnen zijn. We bekijken dat 

samen vanuit drie profielen (CC-MM-VV, zie p. 14) en we bekijken het vanuit een aantal 

dimensies. Ook gaan we inlezen: we lezen informatie over Tilburg maar ook over visies op 

steden in de toekomst; visies op duurzaamheid; visies op creativiteit en innovatie in steden 

etc. We werken hierbij eerst nog in duo’s, later – bij het eindproduct - werken we in groepjes 

van min 3 en max. 4 leerlingen. Het duo bestaat uit 1 leerling die fysiek in de les aanwezig is 

en 1 leerling die online in de les aanwezig is. Jullie werken samen aan deze opdracht.  
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6. FILMPRODUCT CREEREN - Aan het eind van deze les (WEEK 44) MOET DE PITCH AF 

ZIJN (dat is een powerpoint van max 3 min. ). Jullie gaan nu samen werken aan het 

filmen op locatie. Je moet veel/rijk filmmateriaal ‘schieten’ en goed nadenken over de 

storyline/het betoog dat jullie willen visualiseren. Werk dus allemaal mee aan het opnemen 

(filmen, geluid, stills, etc.) Je kunt de filmanalyse-wijzer bekijken om daaruit je strategie te 

halen en daarbij passende filmische principes en film-aspecten te selecteren waarop je de 

aandacht legt. Denk ook na over de manier waarop je architectuur en de stedelijke ruimte in 

beeld brengt; denk na over het beeldritme (evt. op basis van vooraf geselecteerde muziek); 

denk heel goed na over de verhaallijn/het betoog en hoe je dat goed in filmbeelden 

visualiseert zodat anderen het verhaal ook kunnen volgen. Dat is best moeilijk!  Deze les 

werken jullie zelfstandig in je groepje van 3 of 4 leerlingen.  

7. PRESENTEREN van de PITCH voor de klas; EVALUEREN EN FEEDBACK GEVEN (WEEK 

46). Jullie presentaties gaan we nu bekijken klassikaal. In feite is je powerpointPitch een 

hypothese (wat verwachten jullie als eindproduct te gaan vertonen over een aantal weken, 

wat zijn jullie strategieën, hoe ga je dit filmisch op een originele en goede manier in beeld 

brengen; hoe breng je het betoog en jullie visie helder in beeld? ). Je krijgt feedback van 

klasgenoten en van de docent. Indien mogelijk reserveren we de collegezaal en komen we 

met de hele klas bij elkaar hiervoor. Als dat niet kan dan werken we met de helft van het 

groepje dat fysiek aanwezig is en de andere helft van het groepje dat online aanwezig is. LET 

OP: De powerpoint PITCH wordt als filmpje (samen gemaakt en gepresenteerd door 

ALLE groepsleden) vooraf gemaakt en via streams in class notebook gezet. (Nadere 

info daarover volgt nog) 

8. VERBETERPLAN MAKEN (ZELF EVALUEREN EN REFLECTEREN) Op basis van de 

feedback op jullie PITCH gaan jullie nu een aantal verbeterpunten formuleren. Deze 

verbeterpunten moeten zowel gaan over de filmische vormgeving (aspecten, principes en 

strategieën) als over de verhaallijn/het betoog. Jullie gaan een plan maken hoe je extra 

materiaal kunt opnemen, zodat je film sterker wordt. Jullie gaan ook een planning maken.  

FLEXIBEL ZIJN EN CREATIEF EN KRITISCH DENKEN. De docent geeft jullie nu een extra 

opdracht (PTA onderdeel) dat je in het filmproject moet gaan verwerken. Wat dat is horen 

jullie pas in deze les. We doen dit om jullie uit te dagen om flexibel te zijn en creatief en 

kritisch te denken. Dat werkt ook zo bij echte kunst/architectuur/filmprojecten. Ook dan 

moet je als maker kunnen inspelen op veranderingen die tijdens het traject ontstaan. Dit is 

dus een toets om jullie creativiteit vast te stellen. 

9. VOORBEOORDELING FILMPROJECT = RUWE MONTAGE AAN DOCENT PRESENTEREN 

(WEEK 48) Je hebt bij aanvang van de les een presentatie van 3 min. voorbereid waarin je 

de ruwe montage van je film laat zien en je levert op schrift de definitieve versie van je 

betoog, je verhaallijn en je storyboard in. Ook reik je de planning en het plan van aanpak 

voor de laatste lessen voor de eindpresentatie in.  

10. FILM PRODUCT MAKEN – EXTRA OPNAMES MAKEN/MONTEREN ETC. 

FLEXIBEL ZIJN EN CREATIEF EN KRITISCH DENKEN. De docent geeft jullie nu een extra 

opdracht (PTA onderdeel) dat je in het filmproject moet gaan verwerken. Wat dat is horen 

jullie pas in deze les. We doen dit om jullie uit te dagen om flexibel te zijn en creatief en 

kritisch te denken. Dat werkt ook zo bij echte kunst/architectuur/filmprojecten. Ook dan 

moet je als maker kunnen inspelen op veranderingen die tijdens het traject ontstaan. Dit is 

dus een toets om jullie creativiteit vast te stellen. 

11. EINDMONTAGE MAKEN EN PRESENTATIE VOORBEREIDEN (WEEK 50). Aan het eind 

van de les moet het filmproject helemaal af zijn. In week 1 en 3 gaan we alle filmprojecten 

presenteren en bekijken. Je kunstdossier moet ook af zijn: daarin evalueer je jouw eigen 

inbreng in het project; je denkt na over wat je geleerd hebt van alle 

onderdelen/lessen/opdrachten en waar je nog verbeterpunten hebt. Je evalueert ook in 

hoeverre het filmproject geslaagd is en hoe je het zou kunnen verbeteren.  

12. FILMPROJECTEN PRESENTEREN EN BEKIJKEN (FEEDBACK GEVEN).  

13. FILMPROJECTEN PRESENTEREN EN BEKIJKEN (FEEDBACK GEVEN).  

Ivm corona: als er kleinere klassen gevormd worden, schakelen we mogelijk om naar dit schema.  
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JAARPLANNING 2020/2021 V4..                            (om zelf in te vullen) 
VAK CKV                      DOCENT: Mkm              LESUUR:…..            LOKAAL:…… 
Week Data week In de les:  Huiswerk voor de volgende les:  Rekening houden met:  

35 24 - 28 aug 
WEEK 1.1 
 
CKV les 0 

 
 
 
 
 

 Ma 24 kennismaking vanaf 13 u 
Di 25 en Wo 26  intro (klas 1 t/m 6) 

36 31 aug - 4 sep 
WEEK 1.2 
 
CKV les 1 

 
 
 
 
 

   

37 7 - 11 sep 
WEEK 1.3 
 
CKV les 2 

 
 
 
 

 Herkansingen PTA 5h, 5v, 6v (1e, 2e, 
3e uur)   

38 14 - 18 sep 
WEEK 1.4 
 
CKV les 3 

 
 
 
 
 

 Kennismakingsgesprekken in week 
38 

39 21 - 25 sep 
WEEK 1.5 
 
CKV les 2/3 
(uitloop) 

 
 
 
 
 

 Do 24 inhaalmoment/ bijzondere 
herkansingen PTA 5h, 5v, 6v (1e en 
2e lesuur)  

40 28  sep - 2 okt 
WEEK 1.6 
 
CKV les 4 

 
 
 
 
 

 
 

41 5 – 9 okt 
WEEK 1.7 
 
CKV les 5 

 
 
 
 
 

  

42 12 - 16 okt 
WEEK 1.8 

PWW/ SE 1  Se1 / Pww1 

WEEK 43 Herfstvakantie  - einde roosterblok 1 

  
Week Data week In de les:  Huiswerk voor de volgende les:  Rekening houden met:  

44 26 - 30 okt 
WEEK 2.1 
 
CKV les 6 

 
 
 
 
 

 Di 27 okt inhaal pww1 OB / 
studiedag  

45 2 - 6 nov 
WEEK 2.2 

Activiteitenweek  Activiteitenweek  
Inhaalreisweek 6v en 5h (o.v.) 
  

46 9  - 13 nov 
WEEK 2.3 
 
CKV les 7 

 
 
 
 
 

  

47 16 - 20 nov 
WEEK 2.4 
 

 
 

 Ma 16 t/m vr 20: 
Leerlingbesprekingen  (40 min. 
rooster  
Ma 16 nov – 6v VO solliciteert 
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CKV les 8  
 
 

Di 17 5h – VO solliciteert  
Vr 20 5h – VO solliciteert  

48 23 – 27 nov 
WEEK 2.5 
 
CKV les 9 

 
 
 
 
 

 Wo 25 Herkansingen pww - inhaal 
PTA (andere lln studievrij) 

49 30 nov - 4 dec 
WEEK 2.6 
 
CKV les 10 

 
 
 
 
 

 
 

50 7 - 11 dec 
WEEK 2.7 
 
CKV les 11 

 
 
 
 
 

   

51 14 - 18 dec 
WEEK 2.8 
 
CKV les 11* 

 
 
 
 
 

 Do 17 kerst FancyFair 
Vr 18 – kerstactie/13.00 kerstlunch 
 
* Bij CKV lessen op vrijdag vervalt 
de les waarschijnlijk.  

WEEK 52, 53  Kerstvakantie 
  
Week Data week In de les:  Huiswerk voor de volgende les:  Rekening houden met:  

1 4 – 8 jan 
WEEK 2.9 
 
CKV les 12 

 
 
 
 
 

  

2 11- 17 jan 
WEEK 2.10 
Einde 
roosterblok 2 

PWW/ SE 2   SE 2/PWW2 (ma t/m v)  

3 18 - 22 jan  
WEEK 3.1 
 
CKV les 13 

 
 
 
 
 

  Inhalen PWW 2 OB 
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INTRODUCTIE: WAT IS CKV? 

 
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 

mini-excursie in Tilburg waar we de stad en de architectuur, de kunst en cultuur 

van de stad gaan verkennen en verfilmen. Ter voorbereiding daarvan gaan we in 

de lessen kijken hoe je nu eigenlijk de betekenis van kunst en cultuur kunt leren 

'lezen' in filmbeelden, gebouwen en beelden. Daarnaast 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 

denken na over de ideale wereld of de ideale stad van de toekomst. 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.  
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KUNST EN CREATIVITEIT IN DE STAD (TILBURG) 

Misschien sta je er niet zo bij stil, maar jouw leven in de toekomst zou 

waarschijnlijk voor een groot gedeelte in stedelijke omgevingen plaats kunnen 

vinden. 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. Maar hoe ziet het leven in steden in de toekomst eruit?  

 

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. (Meer info, p. 17 t/m 20) 

 

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/jullie 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 TILBURG 

Daarbij nemen we Tilburg, de ideale stad van de toekomst als uitgangspunt. 

Allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, architectuur en 

kunst, zie je in deze stad. We gaan daarom op een mini-excursie naar TILBURG.  

 

VOORBEREIDING EINDPROJECT: FILMPRODUCT CREEREN 

Daarvoor gaan we een filmproject eerst inhoudelijk goed voorbereiden. Eerst ga 

je kennis opdoen over film analyseren; over wat stedelijke ontwikkelingen van 

nu en de nabije toekomst zijn. Daarna krijg je een aantal ‘toets’opdrachten 

waarbij we je flexibiliteit en creativiteit toetsen door je aanvullende opdrachten 

te laten doen.  

 

FILM MAKEN = VELDONDERZOEK VANUIT EEN ONDERZOEKENDE 

HOUDING 

Deze mini-excursie in Tilburg 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 route, een planning, een betoog/visie op de ideale 

stad Tilburg in de toekomst; 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 dimensie (zie hieronder) te hebben bepaald. Je dient daarbij de 

ideale stad van de toekomst te bekijken vanuit de drie CKV profielen (CC-MM-

VV) -uitleg zie volgende pag. 

 

 

DE CKV DIMENSIES:  

• 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 

• Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair 

• Lokaal en globaal  

Meer info over deze dimensie kun je in het boek ‘Contrast’ vinden, dat ligt in het 

leslokaal.  
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DRIE CKV PROFIELEN: CC – MM - VV 

CC - CREATIVITEIT & CULTURELE CONTEXT (= alfa → taal, kunst en 

cultuur) Het accent in dit profiel ligt op de individuele creatieve processen van 

(autonome) kunstenaars (vormgevers, componisten, dansers, schrijvers, 

filmmakers etc) in de context van verschillende tijden, plaatsen, functies en 

culturen. Vakmanschap en ambachtelijkheid in je kunstvorm zijn een drijfveer 

voor kunstenaars, maar ook oog hebben voor innovatie van/in je kunstvorm. 

Bijvoorbeeld door te kijken naar andere kunstvormen of door terug te kijken in 

de kunst en cultuurgeschiedenis en dan vooruit te denken over hoe het nog 

mooier of beter zou kunnen. Vanuit dit profiel kijk je naar a) creativiteit in de 

praktijk van kunstenaars en b) naar artistieke creatieve processen in de context 

van de kunst/cultuurgeschiedenis en c) daarnaast over de manieren waarop je 

over kunst kunt nadenken/reflecteren. Kunst analyseren & 

bronnenonderzoek zijn vaardigheden die passen bij het profiel van CC.   

 

MM - MAKERS & MAATSCHAPPIJ (= gamma → mens en maatschappij )  

Je ziet in de kunst vaak maatschappelijke thema’s of vraagstukken 

(duurzaamheid, diversiteit bijv.). Het accent in dit profiel ligt daarom op de 

maatschappelijke context van kunst. Om de maatschappij of wereld te kunnen 

verbeteren kijken zij kritisch naar de huidige wereld en maatschappij. Vervolgens 

denken zij na over hoe zij de wereld zouden kunnen verbeteren (herontwerpen). 

Kunstenaars werken hierbij vaak samen met anderen (of dat nu burgers of 

andere kunstenaars zijn) om zo de maatschappij of wereld te veranderen. Dit 

samenwerken in een creatief proces heet ‘co-creatie’. Omdat er veel 

samengewerkt wordt in dit profiel zijn communicatieve en interactieve aspecten 

van kunst belangrijk (dialoog, interactie). Vanuit dit profiel kijk je naar a) 

creatieve processen van (groepen) kunstenaar(s e.a.) en b) naar creatieve 

processen in de context van de maatschappij (sociaal, politiek, geografisch, 

economisch etc) en c) daarnaast over de manieren waarop je de wereld kritisch 

en empirisch kunt onderzoeken. Kritisch denken en (empirisch) 

onderzoeken passen bij het profiel van MM.  

VV - VERNIEUWING & VINDINGRIJKHEID (= beta → natuur en 

gezondheid en natuur en techniek) In de kunst is er vaak sprake van 

grensoverschrijdingen met andere gebieden (wetenschap, technologie, biologie 

etc). In dit profiel ligt het accent op creatieve designprocessen van kunstenaars 

en vormgevers in de context van innovatie in wetenschap, kunst en toegepaste 

vormgeving (d.w.z.: architectuur, design, mode, game-design, grafisch design, 

webdesign, maar ook kunstenaars/vormgevers die met innovatieve technieken of 

media bezig zijn of met biologische processen). Vanuit dit profiel kijk je naar: a) 

hoe innovatie tot stand komt in kunst, design & technologie en b) naar de manier 

waarop de functie of het doel bereikt wordt via creativiteit (=probleemoplossend 

vermogen) en c) naar de manieren waarop je vernieuwingen kunt onderzoeken, 

bijvoorbeeld door prototypes te maken, die te testen en dus te experimenteren. 

Creatief denken en een open en onderzoekende houding passen bij dit 

profiel van VV.  
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EINDOPDRACHT: FILMPRODUCTIE OVER HET LEVEN IN ‘FUTURE CITIES’. 

 
'HERONTWERP TILBURG: DE IDEALE STAD VAN DE TOEKOMST' 
 

Je gaat de ideale stad Tilburg in de toekomst herontwerpen en je drukt dit 

in een filmessay uit (verhaal) en je geeft het visueel vorm met behulp van 

de filmische middelen op een originele/innovatieve manier. Je gaat samen 

met de groep (min. 3 en max 4 lln) een toekomstperspectief schetsen van het 

leven in de stad in de toekomst (ca. 2030). 

 

1. Je gaat met je groepje nadenken over deze vraagstukken:  

• "HOE KUNNEN WE NOG BETER LEVEN IN DE STAD IN DE 

TOEKOMST" 

• en "WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR EN CREATIVITEIT IN 

DEZE INNOVATIE GERICHT OP EEN BETERE WERELD?"  

2. Via de opdrachten in de les en in de stad Tilburg krijg je daarvoor 

ervaringen, inzichten, informatie en inspiratie aangereikt.  

3. Je leest alles door wat je aangereikt krijgt en maakt de opdrachten 

per les.  

4. Op basis daarvan ga je dieper nadenken (= kritisch en creatief denken) en ga 

je een toekomstbeeld verfilmen:  

a. dat is een visueel/filmisch essay (verhaal) en dit verhaal is duidelijk 

voor de kijker 

b. in dit filmisch essay laat je zien dat je onderzoek gedaan hebt naar 

de toekomstmogelijkheden (wat zijn specifieke aandachtspunten, denk 

aan de UNESCO punten en de aangereikte voorbeelden uit de lessen) en 

dat je kennis van zaken hebt (over architectuur en ruimtelijke ordening 

in de stad, over het specifieke gebied dat je gaat herontwerpen, over 

andere projecten in Tilburg etc) 

c. de film laat zien dat je met film op innovatieve manieren kunt 

werken (filmische middelen: art direction; cinematografie; 

geluid/muziek; montage; theatervormgeving)  

d. in de film belicht je jullie plan/visie, daarnaast vanuit één CKV 

dimensie (schoonheid-lelijkheid; feit-fictie; traditie-innovatie etc)  

e. in het vooronderzoek en in de film, kijk je vanuit de drie profielen (CC, 

VV of MM).  

f. je laat een open, onderzoekende en actieve houding zien: Tijdens 

de excursie(s) en als huiswerk verzamel je materiaal (films, foto’s, 

informatie etc.) waarmee je de film kunt maken. Je maakt daarnaast 

mogelijk ook schetsen, maquettes en visualisaties van jullie 

toekomstbeeld zodat je dit goed verduidelijkt aan de kijker.  
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BEOORDELINGSEISEN PRODUCT, PROCES EN ONDERZOEK:  
 

1. VERHAAL/VISIE/BETOOG ZICHTBAAR GEMAAKT. Het verfilmen van 

een verhaal is moeilijker dan je misschien denkt. Dit vergt oefenen, 

experimenteren en goed voorbereid zijn (planning, inhoudelijke ideeën, 

taakverdeling, kritisch kijken of het ook echt zichtbaar gemaakt is wat 

jullie uit willen drukken in je verhaal). We kijken dus of het verhaal in de 

film echt duidelijk is gemaakt.  

2. DE FILMISCHE EN FILMTECHNISCHE KWALITEIT. Bij de eerste 

opdracht heb je leren film analyseren. In deze eindopdracht demonstreer 

je jouw filmanalyse vaardigheden in de filmische vormgeving, de 

beeldende vormgeving, de muzikale vormgeving.  

3. ORIGINALITEIT VAN DE FILM. Hebben jullie een eigen en originele film 

gemaakt? Daarop letten we bij de beoordeling.  

4. BREED EN GEDEGEN VOORONDERZOEK. Je hebt gedegen 

vooronderzoek gedaan over de visie op Tilburg in de toekomst; over 

stedelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en diversiteit en de rol die kunst, 

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

Tilburg in de toekomst. Je hebt verschillende informatiebronnen 

geraadpleegd en met elkaar vergeleken zodat je goede informatie hebt 

verzameld (over heden, verleden en toekomst). Ook het gebied waarvoor 

je het herontwerp maakt, heb je grondig bestudeerd. Daarbij kun je 

denken aan bronnenonderzoek maar ook veldonderzoek of interviews. Dit 

zit in je kunstdossier.   

5. GEFILMD VANUIT DE DRIE PROFIELEN (CC, MM EN MM) . Om je 

filmproductie te kunnen maken, dien je een eigen toekomstvisie te 

ontwikkelen en onderzoeken. Je bestudeert het UNESCO rapport (culture, 

urban future) en je haalt daaruit relevante kennis die je kunt gebruiken 

om een eigen standpunt te ontwikkelen. Voordat je gaat filmen in Tilburg, 

bespreek je jullie toekomstvisie met je groepsgenoten goed door en 

bepaal je vooraf goed welke opnames (foto’s/film/geluid/locaties) je 

daarvoor (& op welke manier en wanneer) moet maken. Iedereen draagt 

daaraan bij.      

6. DE VISIE BELICHT VANUIT EEN CKV DIMENSIE. Vanuit een specifieke 

CKV dimensie ga je jullie visie belichten, en ga je dus ook naar de stad 

Tilburg kijken en ga je de gebouwen/kunstwerken bekijken en bestuderen 

die iets over de stad, de urbane (= stedelijke) ruimte vertellen.  

7. COMPLEETHEID KUNSTDOSSIER. In class notebook verzamel je alles. 

Wat je als groep verzamelt, zet je in de groepspagina. Daarbij geef je 

steeds duidelijk aan wie wat verzameld heeft. Bij de beoordeling kijken we 

naar de groepsbijdragen maar ook naar ieders individuele bijdragen. 

8. 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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UNESCO: 17 DUURZAAMHEIDSDOELEN VOOR DE TOEKOMST 

 
 
EEN VAN DE UNESCO DUURZAAMHEIDSDOELEN IS '11. SUSTAINABLE CITIES AND 
COMMUNITIES'. DE UNESCO HEEFT HIEROVER EEN RAPPORT GEPUBLICEERD 'CULTURE, 
URBAN, FUTURE' 

 
     
 
 
 

http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/global-Report_en.pdf
http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/global-Report_en.pdf
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HIERONDER LEES JE EEN ARTIKEL OVER DAT RAPPORT 
 

UNESCO REPORT SAYS CULTURE MAKES CITIES SAFER AND STRONGER 

BY Lisa Contag | October 18, 2016  

 

 
Screenshot from Reza's UNESCO video "Culture - the Soul of Cities" 
 

(via Unesco) 
 

The UNESCO makes a strong case for systematically fostering culture in 
city planning in its new “Global Report, Culture: Urban Future,” launched 
on October 18 at the Third United Nations Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development (Habitat III) in Quito, Ecuador. The 
report complements the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable 

Development, which aims to ensure “inclusive, safe, resilient and 
sustainable human settlements and cities” around the globe. 
 

“The world is projected to have 41 mega cities by 2030, each home to at least 10 
million people. Massive and rapid urbanization can often exacerbate challenges 

for cities creating more slums and poor access to public spaces as well as having 
a negative impact on the environment. This process often leads to a rise in 

unemployment, social inequality, discrimination and violence,” an official 
UNESCO statement explains. According to the report’s findings, the best measure 
to prevent such negative effects, is to fully integrate cultural components into 

urban strategies from the start. 
 

In more than 100 case studies, the survey analyzes the situations, risks, and 
potentials for cities in a number of regional contexts, with a particular interest 
also in Africa and Asia, where urbanization is expected to continue increasing 

rapidly in the next decades. 

http://www.blouinartinfo.com/news/story/1637170/unesco-report-says-culture-makes-cities-safer-and-stronger?utm_source=Blouin+Artinfo+Newsletters&utm_campaign=d8661d3e70-Big+Clicks+10.21.2016&utm_medium=email&utm_term=0_df23dbd3c6-d8661d3e70-81827589
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“Culture lies at the heart of urban renewal and innovation. This Report provides a 
wealth of insights and concrete evidence showing the power of culture as a 

strategic asset for creating cities that are more inclusive, creative and 
sustainable,’’ Irina Bokova, Director-General of UNESCO noted in a statement, 

stressing that “culture gives cities social and economic power,” especially with 
the help of the creative industries. 
 

As an example, the report refers to Shanghai, China, which has held the status 
of a UNESCO Creative City of Design since 2010, and is considered “one of the 

world’s major creative centers, with more than 7.4% of residents employed in 
the creative industries.” 
Cities in conflict and post-conflict situations, such as Samarra, Iraq, which was 

confronted with the destruction of a number of invaluable sites such as the Al-
Askari Shrine in 2006, are also taken into consideration and seem to benefit 

similarly. “Reconstruction and rehabilitation efforts have demonstrated the ability 
of culture to restore social cohesion between communities and improve 
livelihoods, paving the way for dialogue and reconciliation,” the authors explain. 

 
The authors identify three prerequisites for culturally diverse, safe, and thriving 

cities: that people-centered cities are culture-centered spaces; that quality urban 
environments are shaped by culture, and that sustainable cities need integrated 
policy-making that builds on culture. 

 
To reach these goals, the report makes 12 recommendations, listed in full length 

below: 
 

1. Enhance the liveability of cities and safeguard their identities 

2. Ensure social inclusion in cities through culture 
3. Promote creativity and innovation in urban development through 

culture 
4. Build on culture for dialogue and peace-building initiatives 
5. Foster human scale and mixed-use cities by drawing on lessons 

learnt from urban conservation practices 
6. Promote a liveable built and natural environment 

7. Enhance the quality of public spaces through culture 
8. Improve urban resilience through culture-based solutions 

9. Regenerate cities and rural-urban linkages by integrating culture 
at the core of urban planning 

10. Build on culture as a sustainable resource for inclusive economic 

and social development 
11. Promote participatory processes through culture and enhance the 

role of communities in local governance 
12. Develop innovative and sustainable financial models for culture 

 

To read more about the UNESCO recommendations click here. (zie ook volg pag) 
To view the full “Global Report, Culture: Urban Future”, click here.  

Find out more about the United Nations’ Sustainable Development Goals here.  
Bekijk deze video op youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvOCk8lsvlE 

 
 
 
 

http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/recommendations-en.pdf
http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/global-Report_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.youtube.com/watch?v=lvOCk8lsvlE
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UNESCO aanbevelingen (global report on culture for sustainable urban 

development) 

 

1. ‘Mens-gerichte’ steden zijn cultuur-georiënteerde plekken 
1.1 Bevorder de leefbaarheid van steden en bewaak hun identiteiten: Het behouden en het 

bewaken van stedelijk cultureel erfgoed in al haar vormen zou opgenomen moeten worden in 

mens-gerichte stedelijke vernieuwingsstrategieën om steden zo leefbaarder te maken terwijl 

tegelijkertijd de identiteiten van steden en de stedelijke cultuur zo behouden kunnen worden.  

1.2 Zet in op sociale verbondenheid in steden door cultuur: Vanuit het oogpunt van de zich 

ontwikkelende identiteiten van steden, zouden beleidsmakers proactief beleid moeten ontwikkelen, 

gericht op erkenning en bevordering van culturele diversiteit als een middel voor sociale 

verbondenheid in steden.  

1.3 Stimuleer creativiteit en innovatie in stedelijke ontwikkeling door cultuur: creativiteit en 

innovatie – inclusief digitale technologieën – zouden beschouwd moeten worden als een bron voor 

duurzame stedelijke ontwikkeling en als een middel om de levendigheid van/in wijken te vergroten.  

1.4 Bouw voort op cultuur als een goede basis voor dialoog en als een initiatief tot 

vreedzaamheid. Cultuur zou als een kerncomponent beschouwd moeten worden in de context van 

stedelijke initiatieven, om dat daarmee sociale verbinding en wederzijds begrip vergemakkelijkt 

worden. Op die manier kan een tegenwicht geboden worden aan geweld en onveiligheid: zo draagt 

cultuur bij aan meer vreedzaamheid in steden.  

2. Kwaliteitsvolle stedelijke omgevingen worden gevormd door cultuur 
2.1. Stimuleer de menselijke maat en multifunctionele steden door lessen te trekken uit 

stedelijke conservatie-praktijken. De geschiedenis van het stedelijk cultureel erfgoed laat 

voorbeelden zien waarin de menselijke maat centraal stond en waarin meerdere functies 

gecombineerd werden. Deze voorbeelden zijn ook interessant met het oog op het integreren van 

culturele en natuurlijke bronnen. Lokale autoriteiten zouden hun stedelijke 

ontwikkelingsstrategieën opnieuw moeten bezien om zo waardevolle inzichten op te doen uit de 

cultuurhistorische kennis.  

2.2. Stimuleer een leefbare gebouwde en natuurlijke omgeving: Stedelijk cultureel en natuurlijk 

erfgoed zou bewaakt moeten worden om op die manier mensen en gemeenschappen te verbinden 

aan hun eigen stedelijke omgeving. 

2.3. Bevorder de kwaliteit van de publieke ruimte door cultuur: De planning, de vormgeving en 

het gebruik van de publieke ruimte zou een geïntegreerde culturele aanpak moeten laten zien, 

waarin erfgoed en cultuur en creatieve activiteiten ontwikkeld kunnen worden die zo de sociale 

inclusie bevorderen.  

2.4. Verbeter de stedelijke weerbaarheid door cultuur-gebaseerde oplossingen: Lokale 

autoriteiten zouden in hun stedelijke strategieën, erfgoed en traditionele kennis op moeten nemen, 

om zo omgevingsgerichte aandachtspunten (zoals duurzaamheid) aan te pakken.   

3. Duurzame steden vergen geïntegreerd beleid met cultuur als basis 
3.1 Vernieuw steden en de landelijke omgevingen van steden, door cultuur als de basis op te 

nemen van de stedelijke ruimtelijke ordening: Bewaak cultureel erfgoed en stimuleer 

creativiteit zodat deze geïntegreerd worden in stedelijke vernieuwingsstrategieën: van de planning 

tot de implementatie. De tastbare en de immateriële culturele bronnen van kleine gemeenschappen 

zouden bewaakt moeten worden om zo economische en sociale voordelen te creëren in de bredere 

regionale context. 

3.2 Bouw op cultuur als een duurzame bron voor inclusieve economische en sociale 

ontwikkeling: beleidsmakers zouden culturele verheffing moeten beschouwen vanuit het oogpunt 

van lokale economische en sociale ontwikkelingen en zouden de voordelen voor de gemeenschap 

en voor individuen moeten benadrukken. Nationale en lokale autoriteiten zouden daarnaast ook 

indicatoren en dataverzamelingen moeten aanleggen om de impact van cultuur op een lokaal 

niveau te meten om zo hun beleid te verbeteren en verfijnen.   

3.3 Bevorder burgerparticipatie-processen door cultuur en verbeter de rol van de 

gemeenschappen in lokaal beleid en bestuur.  Op cultuur gebaseerd stedelijk bestuur omvat 

betrokkenheid, samenwerking en coordinatie en synergie tussen verschillende betrokken partijen 

op alle niveaus. Sterkere regionale samenwerking en partnerschap zou bevorderd moeten worden 

tussen steden om daar samen profijt van te kunnen hebben.  

3.4 Ontwikkel innovatieve en duurzame financiële ondersteuning voor cultuur: lokale 

bestuurders zouden moeten aansturen op voldoende financiele ondersteuning voor cultuur, omdat 

het een middel is dat bij kan dragen aan economische en sociale ontwikkeling evenals aan de 

leefbaarheid van steden.  
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EXTRA INFORMATIE OVER ONDERZOEKEN: 

 
1. COMMUNICEREN EN FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN: 

2. BRONNENONDERZOEK/LITERATUURONDERZOEK DOEN 

3. EMPIRISCH ONDERZOEKEN 

4. DESIGN THINKING (CYCLUS)  

5. RUBRICS: CREATIEF EN KRITISCH DENKEN 

6. ONTWIKKELEN VAN CREATIEVE VAARDIGHEDEN 

7. KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN: 

8. GESPREKS-GEREEDSCHAPPEN EN SPEL/SPREEKREGELS: 
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1. COMMUNICEREN EN FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN: 
 

Met elkaar samenwerken houdt in dat je soms ook feedback aan elkaar moet 

geven. De ene keer is dat feedback die je aan elkaar wilt geven om een beter 

product te maken of om alles op tijd af te hebben, de andere keer vraagt de docent 

of je feedback wilt geven. Misschien zou je soms ook wel eens feedback van 

anderen willen hebben. Hierbij een korte uitleg over het geven en ontvangen van 

feedback. Om te beginnen even een stukje uit de communicatietheorie van Schulz-

von Thun. Dit is hele belangrijke – algemeen erkende – theorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof Schulz onderscheidt vier aspecten aan een boodschap die van de zender naar 

de ontvanger gaat:  

1- het zakelijke aspect, datgene waaraan de boodschap refereert, ofwel de 

inhoud van de boodschap, de 'feiten' 

2- het expressieve aspect, hoe wordt de informatie door de zender 

overgebracht, met welke expressie  

3- het relationele aspect, informatie wordt gekleurd door de relatie die de 

ontvanger met de zender heeft – dus hoe kijkt de ontvanger naar de zender 

4- het appellerende aspect, het doel waarmee de zender zijn informatie 

overbrengt en de invloed die de zender daarmee wil uitoefenen op de ontvanger  

Deze aspecten zijn in alle vormen van communicatie aanwezig, probeer er maar 

eens bewust op te letten. Veel communicatie problemen ontstaan doordat zender 

en ontvanger zich vaak helemaal niet bewust zijn hiervan. Dezelfde boodschap kan 

in andere omstandigheden, met een andere intonatie, totaal anders uitgelegd 

worden! Of de zender geeft een totaal andere boodschap dan de ontvanger 

ontvangt. Miscommunicatie is het gevolg, en dat is erg vervelend bij samenwerking 

in een team. Mensen worden boos op elkaar, begrijpen elkaar niet goed, en vaak 

kost het veel (kostbare) tijd en energie om alles op te lossen.  

 

Hoe kun je nu met het geven van feedback, opletten dat je het goed doet en dat je 

voorkomt dat er miscommunicatie ontstaat. Hierbij volgen de regels die heel 

gemakkelijk te leren zijn en je nu en in de toekomst heel erg kunnen helpen bij het 

samenwerken met anderen. 
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FEEDBACK GEVEN AAN ANDEREN: 

1: Beschrijf het gedrag dat je hebt waargenomen.  

a: Geef aan wat je hebt waargenomen, niet wat je erover hebt gedacht of 

geïnterpreteerd.  

b: Doe dat zo snel mogelijk nadat je het gedrag hebt waargenomen. 

c: Breng je feedback specifiek en beperkt je tot de feiten. 

d: Geef het gevoel aan dat het gedrag bij jou heeft opgeroepen. 

e: Maak gebruik van ik-boodschappen in plaats van jij-boodschappen. 

f: Ga na of de ontvanger de feedback heeft begrepen en heeft herkend. 

En vooral: Toon respect voor elkaar.  

Hulpvragen hierbij zijn: 

- Wie waren erbij betrokken? 

- Wat gebeurde er precies? 

- Waar gebeurde het? 

- Wanneer deed de situatie zich voor? 

- Hoe deed de ander dat? 

- Hoeveel keer heb je dat waargenomen? 

2: Zowel de ontvanger als de gever van de feedback moet zijn voordeel kunnen 

doen met het commentaar, moet er belang bij hebben. 

3: Geef ondersteunende feedback als je positief gedrag wilt benoemen en geef 

negatieve feedback als je iemand wilt corrigeren. 

4: Geef alleen commentaar op punten waar de ander iets aan kan veranderen.  

 

FEEDBACK ONTVANGEN VAN ANDEREN: 

1: Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jou als persoon 

2: Schiet niet onmiddellijk in de verdediging, uit je emoties of rem je emoties af 

3: Probeer de feedback te begrijpen. Vraag door naar wat de ander precies bedoelt. 

4: Toon waardering voor de feedbackgever. 

5: Beoordeel de feedback. 

6: Doe iets met de feedback. 

7: Sta open voor complimenten, doe niet alsof ze niet belangrijk zijn.  

En vooral: Toon respect voor elkaar.  

 

Bron: M. Koopmans. Feedback. Commentaar geven en ontvangen. Zaltbommel, 

2007 
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2. BRONNENONDERZOEK/LITERATUURONDERZOEK DOEN 

Wat als de gemeenschappelijke basiskennis van het geesteswetenschappelijk 

onderzoek aangemerkt kan worden, zijn de volgende elementen:  

1 de onderzoeksvraag, probleemstelling;  

2 het vinden van relevante literatuur: het bibliografisch apparaat 

(sneeuwbalmethode, systematische methode, het selecteren van literatuur);  

3  het oriënterend lezen van de literatuur (gedrukte en elektronische 

informatie; beoordelen informatie op Internet via inhoud en vorm);  

4 het  vastleggen van de gebruikte literatuur (bibliografische conventies).  

Elk wetenschappelijk onderzoek, van welke omvang ook, is begonnen met het 

formuleren van een onderzoeksvraag of probleemstelling. Hiermee direct 

verbonden is de voorkennis. Iedere onderzoeker beschikt immers over voorkennis 

over het onderwerp dat hem of haar interesseert. Deze kan variëren van heel 

beperkte tot bijzonder gespecialiseerde kennis; ook de aard van de voorkennis kan 

heel verschillend zijn. Een beginnend onderzoeker beschikt over voorkennis die 

voornamelijk afhankelijk is van scholing, ervaring en interesse. Meestal vormt deze 

voorkennis ook de aanleiding en de motivatie om aan de studie te beginnen. Vanuit 

deze voorkennis kun je tot een vraagstelling over de materie komen.  

 Een probleem- of vraagstelling kan kort omschreven worden als het poneren 

van een vraagstuk. Als we zonder hele specifieke kennis over een onderwerp ons 

baseren op een vermoeden dat er ergens iets over te onderzoeken valt, dan 

spreken we van een vooronderstelling. Deze is niet alleen afhankelijk van de 

voorkennis, maar is ook vaak waardegebonden, dat wil zeggen: de vraag is vanuit 

bepaalde normen geformuleerd.  

Om bovenstaande te illustreren volgt hieronder een aantal voorbeelden van 

probleemstellingen uit diverse gebieden:  

a. wat is literatuur?  

b. tijdens de Renaissance was er sprake van een ‘universeel kunstenaar’; 

waren de kunstenaars dus vroeger creatiever dan nu?  

c. waarom gaan mensen naar de film?  

d. hoe kwam Emile Zola tot het naturalisme?  

e. behoren de kitscherige beelden van Jeff Koons tot het domein van de 

beeldende kunst?  

Om wat voor soort vragen draait het hier? Er zijn vragen die beginnen met een 

vragend voornaamwoord (hoe, wat, waar, waarom) en vragen die dat met een 

werkwoord doen. Deze laatste groep vragen leidt in de praktijk meestal tot een 

ontkenning of een bevestiging van de vraag, voorzien van een reeks argumenten. 

Men noemt dit wel een gesloten vraag. Vragen met een vragend voornaamwoord 

noemt men open vragen.  

 Vraag a is duidelijk een open vraag. Vraag b gaat uit van een 
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vooronderstelling (de universele kunstenaar uit de Renaissance is waarschijnlijk 

creatiever dan de hedendaagse); daarna volgt pas de eigenlijke vraag. Welk 

antwoord verwacht deze vragensteller? Kennelijk is het de bedoeling dat er met een 

bevestiging of ontkenning, uitgebreid met redenen, op geantwoord wordt, 

bijvoorbeeld: ja, Da Vinci was creatiever dan Karel Appel, omdat… Of: nee, 

Michelangelo was vanwege zijn hang naar de Oudheid veel beperkter dan de 

hedendaagse kunstenaar die van de hele geschiedenis gebruik kan maken. De 

vraag naar de creativiteit is dus een gesloten vraag. Hoe kwam Emile Zola tot het 

naturalisme?, is een vraag waarop geen bevestigend of ontkennend antwoord is te 

geven. Bovendien begint de vraag met een vragend voornaamwoord en is dus een 

open vraag.  

Ook naar inhoud kunnen vragen van elkaar onderscheiden worden. Vraag a houdt 

zich bezig met een kwestie die net zo breed is als de vraag naar wat het menselijk 

leven is, wat kunst is enzovoort. Door deze omvang en reikwijdte is de vraag niet 

erg geschikt als onderzoeksvraag. Vraag b over de creativiteit van de 

Renaissancemens is interdisciplinair, omdat ze drie vakgebieden op elkaar betrekt: 

de sociologie, de kunstgeschiedenis en de psychologie. De psychologie omdat 

creativiteit een psychologisch begrip is dat op de Renaissance wordt geprojecteerd; 

sociologisch omdat er een vooronderstelling in zit die alle Renaissancemensen 

creatief maakt; en kunsthistorisch omdat de vragensteller feitelijk aan veelzijdige 

kunstenaars denkt, zoals de ‘uomo universale’,  Leonardo da Vinci.  

 Vraag c over de motivatie van mensen om naar de film te gaan, is een open 

vraag die niet gebaseerd is op (veel) voorkennis, omdat het een heel algemene 

notie is. Waar richt de vraag zich op? Op motieven waarom mensen – een heel 

algemeen gedefinieerde groep – naar de film gaan. De vraag naar de motivatie van 

een groep mensen behoort tot het psychologische of sociologische terrein, en niet 

per se tot bijvoorbeeld de filmwetenschap. Door de vraag te beperken tot een 

bepaalde groep mensen en tot een bepaald type films (speelfilm, documentaire), 

kan er mogelijk een bruikbaarder vraag bedacht worden. Vraag d over Zola’s relatie 

tot het naturalisme is een open vraag. Maar er zit de vooronderstelling in 

opgesloten dat een deel van Zola’s werk tot het naturalisme gerekend wordt. Hoe 

hij tot het naturalisme kwam is een vraag waarin veel facetten een rol spelen: 

historische gebeurtenissen, vriendschappen, discussies, literaire kritiek et cetera.  

 

Het stellen van een goede, dat wil zeggen: bruikbare, onderzoeksvraag is niet altijd 

eenvoudig. Sommige vragen zijn veel te breed, andere zijn weer veel te smal. 

Daarnaast speelt de beschikbare tijd een rol. Een onderzoeker die een proefschrift 

voorbereidt, heeft lang de tijd om literatuuronderzoek te doen. Een beginnend 

onderzoeker, zoals een propedeusestudent Geesteswetenschappen, moet zijn 

literatuuronderzoek zo snel maar toch zo adequaat mogelijk doen. Dit heeft 

natuurlijk consequenties voor de vraagstelling. Des te gerichter de vraag des te 

gerichter kan er naar relevante literatuur gezocht worden. Een vraag wordt 

gerichter wanneer de vraag zich bijvoorbeeld beperkt tot 1) het eigen vakgebied, 2) 

een bepaalde periode of locatie, 3) een bepaald taalgebied, 4) een omschreven 

groep mensen of objecten et cetera.  
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Daarnaast dient de vragensteller zich bewust te worden van de aard van de vraag. 

Deze kan beschrijvend zijn, verklarend of interpretatief, en waarderend of 

evaluerend, of een combinatie van deze elementen. Beschrijvend heeft meestal 

betrekking op vragen naar de opeenvolging van gebeurtenissen, de verschillende 

aspecten, onderdelen of eigenschappen van een zaak, een gebeurtenis, een 

kunstwerk, een institutie et cetera. (Voorbeeld: hoe zit de Tweede Kamer in 

elkaar?) Verklarend of interpretatief is een vraag wanneer naar oorzaken of 

redenen wordt gevraagd voor bepaalde gebeurtenissen. (Voorbeeld: welk verband 

bestaat er tussen de aanleg van de boulevards in Parijs door Hausmann en de 

veranderde opvattingen over militaire strategieën in de negentiende eeuw?) 

Evaluerend of waarderend is een vraag die zich richt op de opvattingen over 

bepaalde zaken in een bepaalde tijd. (Voorbeeld: hoe keken de Romantische 

natuurfilosofen tegen de opkomst van de landschapsschilderkunst aan?) In het 

algemeen zijn vragen op geesteswetenschappelijk gebied een combinatie van deze 

drie soorten vragen.  

 

Zodra de probleemstelling vorm gaat krijgen, zal er gericht onderzoek naar 

beschikbare literatuur gedaan moeten worden.  

Sonderen, P. (2002). Wetenschappelijk onderzoek. 
http://cf.hum.uva.nl/nhl/academische%20vaardigheden/wetenschappelijk_onderzoek.htm   

 

Op deze website kun je over de volgende stappen van het uitvoeren van literatuuronderzoek meer goede informatie vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cf.hum.uva.nl/nhl/academische%20vaardigheden/wetenschappelijk_onderzoek.htm
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3. EMPIRISCH ONDERZOEKEN 

 

 
 

De fases van de empirische cyclus 

 

Waarneming en onderzoeksvraag 

De empirische cyclus begint met een waarneming. Zo’n waarneming kan zowel 

direct (eigen ervaring) of indirect (ergens iets over gelezen of gehoord) zijn. Uit 

deze waarneming volgt dan een onderzoeksvraag, die door middel van onderzoek 

beantwoord moet worden. 

Wanneer honden voedsel eten neemt hun speekselproductie toe. Dit heet een 

ongeconditioneerde reflex. Een onderzoeker verwondert zich erover dat zijn honden 

al een verhoogde speekselproductie hebben vlak voordat hij ze eten geeft. Hij 

vraagt zich af of het mogelijk is om een aangeleerde speekselreflex bij honden te 

realiseren. Hieruit volgt de onderzoeksvraag: ’Is het mogelijk om met een neutrale 

stimulus een reflex te realiseren bij honden?  

 

Inductiefase en onderzoekshypothese 

Na de waarneming en de onderzoeksvraag is de volgende stap in de empirische 

cyclus het formuleren van een onderzoekshypothese. De onderzoekshypothese is 

een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag en geeft weer wat logischerwijs 

verwacht wordt op basis van eerdere bevindingen en waarnemingen beschreven in 

de literatuur. 

De onderzoekshypothese moet falsificeerbaar zijn. Dit betekent dat er een dataset 

(waarnemingen, gegevens en uitkomsten van een experiment) mogelijk moet 

kunnen zijn die de theorie weerlegt. Een goed geformuleerde onderzoekshypothese 

is in principe met een enkele waarneming te falsificeren. 

De fase waarin de onderzoekshypothese opgesteld wordt, heet de inductiefase 

waarbij van het bijzondere/specifieke (een beperkt aantal waarnemingen) naar een 

algemeen geldende theorie (onderzoekshypothese) gegaan wordt. 

Vanuit de waarneming dat honden reflexmatig reageren op de aanwezigheid van de 

onderzoeker nog voordat hij ze voert, is het vermoeden (oftewel de 
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onderzoekshypothese) dat honden geconditioneerd kunnen worden zodat ze bij een 

nieuwe neutrale stimulus reageren met een verhoogde speekselproductie.  

Falsificeerbaar: Wanneer honden geen verhoogde speekselproductie laten zien na 

het herhaaldelijk aanbieden van de neutrale stimulus is de theorie weerlegd.  

 

Deductiefase en voorspellingen 

Op basis van de onderzoekshypothese wordt een onderzoek opgezet dat de 

hypothese kan testen. Gegeven de hypothese, worden dan bepaalde resultaten uit 

het onderzoek verwacht. De resultaten die verwacht worden, worden samengevat 

tot de voorspelling, en hiermee kan de onderzoekshypothese bevestigd of 

verworpen worden. 

De fase waarin van een algemene onderzoekshypothese naar een specifiekere 

voorspelling gegaan wordt, is de deductiefase. Er wordt dan een concrete definitie 

gegeven van wat onderzocht gaat worden, waarbij exact aangeven wordt wat 

gemanipuleerd en/of gemeten wordt. Dit heet operationalisering. In de praktijk 

moet goed nagedacht worden over welke uitkomsten van het onderzoek voorspeld 

worden en wanneer deze wel of niet uitgekomen zijn. De voorspelling moet dus 

heel concreet zijn. Het is mogelijk om bij één onderzoekshypothese meerdere 

voorspellingen te formuleren. Alle voorspellingen moeten toetsbaar zijn. 

Vanuit de onderzoekshypothese dat honden geconditioneerd kunnen worden om op 

een neutrale stimulus te reageren, wordt een experiment opgezet. Hierbij krijgen 

honden herhaaldelijk voedsel aangeboden waar een neutrale stimulus aan vooraf 

gaat. Deze neutrale stimulus is een rinkelende bel. Tijdens dit proces wordt continu 

de speekselproductie van de honden gemeten.  

De voorspelling is dat honden na verloop van tijd een verhoogde speekselproductie 

laten zien al na het horen van een bel, ook wanneer hierna geen eten wordt 

aangeboden aan de honden. De bel zorgt dan voor een geconditioneerde reflex bij 

de honden.  

 

Toetsingsfase en resultaten 

In de toetsingsfase wordt nagegaan of de resultaten van het experiment 

overeenkomen met de voorspellingen. Deze fase bestaat in de wetenschap uit het 

uitvoeren van het onderzoek door middel van een experiment of door middel van 

analyse van bestaande data uit wetenschappelijke literatuur. Bij het ontwerpen van 

een experiment is het belangrijk dat er controlemaatregelen worden genomen. 

Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat andere factoren dan de uitgekozen 

variabele, invloed hebben op het toetsen van de voorspellingen. In de toetsingsfase 

wordt naast het doen van de experimenten vaak ook statistiek toegepast. 

Het experiment houdt in dat de speekselproductie van honden continu wordt 

bijgehouden tijdens het aanbieden van het voedsel met daaraan voorafgaand de 

rinkelende bel. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de speekselproductie 

na verloop van tijd toeneemt bij honden al na het horen van de bel. Wanneer dit 

lang genoeg wordt volgehouden, is de speekselproductie bij het horen van de bel 
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even hoog als de oorspronkelijke speekselproductie tijdens het eten van het 

voedsel.  

 

Evaluatiefase en nieuwe waarneming 

In de laatste fase worden de resultaten van het onderzoek bekeken en worden er 

conclusies getrokken. Aan de hand van de voorspellingen en of deze wel of niet zijn 

uitgekomen, wordt duidelijk of de onderzoekshypothese voor dit experiment juist 

was of weerlegd kan worden. In de evaluatiefase wordt bekeken hoe reëel 

verklaringen zijn en hoe reëel alternatieve hypothesen zijn. 

Vaak komen er tijdens het evalueren nieuwe vragen op die getest moeten worden. 

Zo worden er dus voortdurend denkstappen gezet in de cirkel van de empirische 

cyclus, steeds gebaseerd op concrete (nieuwe/aanvullende) waarnemingen. Elke 

conclusie en nieuwe onderzoeksvraag brengt de wetenschap weer een stapje 

verder, als in een opwaartse spiraal. 

In het voorbeeld komt de onderzoeker tot de conclusie dat het mogelijk is om 

honden te conditioneren tot het geven van een reflex op een neutrale stimulus. 

Deze reflex wordt de geconditioneerde reflex genoemd en het proces van aanleren 

heet klassieke conditionering. Dit is een antwoord op de onderzoeksvraag. Hierna is 

de onderzoeker echter nog niet klaar. Er ontstaan nieuwe vragen uit dit onderzoek 

zoals of klassieke conditionering ook mogelijk is bij mensen, en of het bijvoorbeeld 

toegepast kan worden op het voelen van pijn. Dit levert nieuwe hypotheses op. Met 

de waarnemingen uit dit experiment zijn dus nieuwe vragen ontstaan waarnaar 

onderzoek gedaan kan worden.  

Bron: De website Practicum Academische Vaardigheden van Robert van Wijk, Susanne Hendrickx en Lisa van Pappelendam is in licentie gegeven volgens 

een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techyourfuture.nl/files/gfx/imagemanager/20150410_figuur_2_Empirische_cyclus_met_interactievragen.jpg  

http://practicumav.nl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.techyourfuture.nl/files/gfx/imagemanager/20150410_figuur_2_Empirische_cyclus_met_interactievragen.jpg
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4. DESIGN THINKING (CYCLUS)  

 
 
DESIGN THINKING STAPPENPLAN:  

 

 
 

DESIGN THINKING – HOE WERKT HET?  
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5. RUBRICS: 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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6. ONTWIKKELEN VAN CREATIEVE VAARDIGHEDEN 

 

- 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
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7. 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 in ‘class notebook’ in de les 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 in teams/class notebook 

• VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina in class notebook 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 typen heeft de voorkeur. Je mag e.e.a. schrijven en 
dan fotograferen en in class notebook zetten, maar dan moet je het ook 
netjes en verzorgd vormgeven op de pagina.  
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8. 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.  
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