
Cohort-PTA vak voor havo 2020-2022 CKV 

 

Het vak …. wordt gegeven in  

Havo 4  2020-2021 

Havo 4  2021-2022 

 

Verdeling van het SE over de lesjaren     

Havo 4   100 % 

 

Gebruikte methode is:  

 

Palet Mono voor de filmlessen en Contrast als methode voor algemeen gebruik 

 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
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1 421 SEP Module 1 (zie 
toelichting bij 
opmerkingen) 
 

verkennen 
 
verbreden 

n.v.t. n.v.t. 25% 25% nee 

1 422 SEP Kunstenautobiografie verkennen n.v.t. n.v.t. 25% 25% nee 

2 441a SEP Onderzoek: verslag 
van verdiepend 
onderzoek 
naar kunstdiscipline 

naar keuze. 

Verdiepen 

verbinden 

n.v.t. n.v.t. 25% 25% nee 

2 441b SEP Mondeling: 
presentatie 
onderzoek en 
afrondend 
gesprek over 

modules en 

projectdag 

Verdiepen 

verbinden 

n.v.t. n.v.t. 25% 25% nee 

 



 

Opmerkingen: 

 

Module 1 - De leerlingen volgen een lessenserie over één kunstdiscipline. Wij bieden de volgende 

disciplines aan:   

• Architectuur (eindproduct is het digitaal ontwerpen van een eigen huis) 

• Muziek (eindproduct is een hoorspel) 

• Beeldende kunst algemeen (eindproduct varieert van een foto-opdracht tot beeldhouwwerk) 

• Film (eindproduct is een stop-motion filmpje en bijbehorend storyboard) 

 

Tijdens de lessenserie wordt een aantal aspecten van de kunstdiscipline belicht en aangeleerd. 

Er worden zowel schriftelijke als mondelinge en creatieve opdrachten gegeven. Deze worden veelal 

ondersteund met theorie uit de gebruikte methode alsmede audio en videofragmenten.  

Elke lessenserie wordt afgesloten met een eindproduct voor een cijfer dat meetelt in het PTA.  

 

Kunstenautobiografie - In je kunstautobiografie laat de leerling zien hoe hij/zij 

tot nu toe met de verschillende kunstvormen in aanraking is gekomen en wat 

hij/zij daar van vond. 

De leerling kan dat doen door bijvoorbeeld over de eerste belangrijke herinnering aan kunst te 

vertellen. Ook kunnen de belangrijkste kunstontmoetingen worden beschreven of een favoriete 

kunstwerk. De kunstenautobiografie wordt gemaakt in de vorm van een PowerPoint die uit minimaal 

vijf uitgebreide dia’s bestaat: 

 

1. Dia 1: Introductie dia: 

Een pakkende opening met iets van jezelf (hoeft niet over kunst/cultuur te gaan) 

2. Dia 2: Mijn (eerste) herinnering: 

Verbeeld (en beschrijf in het kort) jouw eerste positieve 

herinnering die met kunst en cultuur te maken heeft gehad en 

wat die ontmoetingen met kunst voor jou betekende. Ook 

andere (latere) herinneringen of indrukken mag je kort 

beschrijven en laten zien. 

3. Dia 3: Je muziekfavoriet 

Verbeeld (en beschrijf in het kort) waarom je een bepaald 

muziekstuk, zanger, songtekst, groep, instrument zo bijzonder 

vindt. Je kunt het dus benaderen vanuit het passief luisteren 

naar muziek, maar ook vanuit het actief er mee bezig zijn (of 

beide). 

 

 



4. Dia 4: Je favoriete kunstdiscipline/ je favoriete kunstwerk: 

De disciplines waaruit je kiest zijn: dans/ballet, toneel, cabaret, 

musical, opera/operette, schilderijen, beeldhouwkunst, 

videokunst, architectuur, film, toegepaste kunst, literatuur, 

gedichten, happening/evenement; geen muziek (zie dia 3). 

Verbeeld (en beschrijf) van je gekozen discipline of favoriet 

waarom je het zo bijzonder vindt. Noem bij je discipline een 

favoriet kunstwerk of kunstenaar (bijv. artiest, filmster) of genre 

(bijv. fysiek cabaret, love story, absurd theater, enz.). 

5. Dia 5: Kunst en Ik: 

Hier verbeeld (en beschrijf) je wat jij hebt met kunst: wat 

betekent kunst voor jou? Doet kunst jou iets en wat dan? Doe je 

zelf aan kunst? Ben je creatief? Is je familie kunstzinnig; waar 

houd je op het moment het meest van? Waarover zou je meer 

willen weten? Heb je “kunst” op je kamer? Heb je ambities? Volg 

je cursussen, waar ga je naar toe? Is je smaak veranderd in de 

loop der tijd? Wat is de invloed van je ouders etc. 

Laat vooral jouw betrokkenheid bij kunst zien! Waarom denk je 

dat kunst belangrijk is voor de mens in het algemeen? 

Maak er een heel eigen en vooral PERSOONLIJK verslag van. 
 

Onderzoek: 

 

Voor CKV gaan de leerlingen een groot eigen theorie- en/of ontwerponderzoek doen naar aanleiding 
van een kunstdiscipline naar eigen keuze.  
In dat onderzoek kunnen ze gebruik maken van verschillende bronnen, bijvoorbeeld via 
internet. Hij/zij formuleert eerst de onderzoeksvraag en deelvragen en gaat aan de slag meteen plan-
van-aanpak. Omdat het vooral een praktisch gericht onderzoek is gaan ze  in het plan-van-aanpak, 
naast het in grote lijnen beschrijven van het onderzoek, ook de 
praktische onderdelen beschrijven. Voorbeelden van praktische onderdelen: het 
bezoeken van een fotostudio en het interviewen van de fotograaf/ het bezoeken van een 
tentoonstelling/ het interviewen van een designer of architect/ bezoeken van een 
concert etc. In het onderzoek zit minstens 1 praktisch onderdeel. 
Naast de genoemde onderdelen kan de leerling er ook aan denken om zelf aan de slag de gaan, 
ontwerponderzoek, door kleurproefjes te maken en diverse schildertechnieken uit te proberen/ door 
een animatie te maken/diverse zelfportretten te maken in de stijl 
van..../ een eigen website te ontwerpen...etc. 
 
In periode twee begeleiden de docenten het onderzoek in een aantal contacturen en digitaal via o.a. 
Google Classroom. Aan het einde van periode 2 wordt het onderzoek ingeleverd en volgt er een 
mondeling en presentatie. Daarin ligt de leerling de resultaten van het onderzoek toe. Ook wordt er 
teruggekeken op wat de leerling heeft geleerd in de gevolgde modules bij CKV. Tot slot wordt er 
verbinding gelegd met de kunstenautobiografie en kijkt de leerling vooruit naar zijn of haar culturele 
toekomst. 
 


