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Overzicht CKV 

 

Blok Onderwerp Kunsten P.O. Inleverdatum 

P.O. 

1. Cultuur en 

identiteit in 

kunst 

Alle kunstvormen Zelfportret 

kunst en 

cultuur 

Maandag 02-

10-2017 

De eerste periode ga je nadenken over wie je bent, hoe je zo geworden bent en hoe je 

uniek bent. Je directe omgeving, de tijd waarin je leeft, de plek waar je leeft, de 

informatie en beelden waaraan je wordt blootgesteld hebben hier allemaal invloed op. Je 

gaat je met name focussen op jou culturele identiteit en ervaringen met kunst en 

cultuur. Dit doe je in de vorm van een zelfportret.  

2. Analyse van kunst Theater en dans Analyse en 

maakopdracht 

theater en dans 

Maandag 13-

11-2017 

3. Moraal in kunst Muziek, mode en 

beeldende kunst 

Analyse en 

maakopdracht 

moraal in kunst 

Maandag 18-

12-2017 

4. Kunst van het 

overtuigen 

Fotografie en grafisch 

ontwerp 

Analyse en 

maakopdracht 

overtuiging in 

kunst 

Maandag 12-

02-2018 

5. Kunstproductie Film en literatuur Filmproductie Maandag 09-

04-2018 

6. Onderzoek van 

kunst 

Alle kunstvormen Eigen onderzoek Maandag 28-

05-2017 en 

presentaties in 

week 22 en 23 
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Studiewijzer blok 11 

 

Week Datum Onderwerp In de les Huiswerk 

34. 24 Augustus Introductie Introductie CKV Vóór 29 Augustus: 

Bijdrage playlist 

What Your Momma 

Gave You 

35. 30 Augustus CKV en kunst • 1. CKV 

• 2. Kunst 

• Bespreken 

opdrachtendos

sier blok 1 

Vóór 1 September: 

afmaken vragen 

hoofdstuk 1 en 2 

 1 September Identiteit in 

kunst 

3. Identiteit in kunst Vóór 5 September: 

afmaken vragen 

hoofdstuk 3 

36. 5 September Cultuur in kunst  4. Cultuur in kunst Vóór 6 September: 

afmaken vragen 

hoofdstuk 3 

 6 September Kunstportfolio Website kunstportfolio 

maken 

 

37. 12 September Kunstportfolio  Website 

kunstportfolio maken 

 

 13 September Kunstportfolio Website 

kunstportfolio maken 

 

38. 19 September Zelfportret Zelfstandig werken 

aan P.O. 1 

 

 20 September Zelfportret Zelfstandig werken 

aan P.O. 1 

Vóór 2 Oktober:  

P.O. 1 af, website 

kunstportfolio 

opgestart 

39. 26 September Start blok 2 

 27 September 

40. 2 Oktober - - INLEVERDATUM 

P.O. 1 

 

 

                                                           
1 De studiewijzer kan mogelijk gewijzigd worden. Volg voor data en huiswerk altijd je docent op. 
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1.  CKV 

 

Opdracht 1. 

Beantwoord de volgende vragen: 

1. Waar staat CKV voor? 

2. Waar denk jij aan bij kunst en cultuur? 

3. Wat verwacht jij te leren in het vak CKV? 

4. Wat doe jij op gebied van kunst en cultuur? 

5. Wat voor vakken heb je gevolgd/ volg je waarbij aandacht is voor kunst en 

cultuur? 

6. Wat zijn jouw sterke punten op het gebied van kunst en cultuur? 

 

Opdracht 2. 

1. Lees tekst 1. Schrijf voor elk van de vier domeinen ten minste drie dingen die je 

kan leren of doen binnen dat domein. Bijvoorbeeld: 

Domein 2. Verbreden. Ik kan naar een klassiek concert gaan, want ik heb nog 

nooit eerder klassieke muziek bezocht. 

2. Kijk terug naar je antwoorden bij opdracht 1.1. Zijn je verwachtingen na het lezen 

van tekst 1 gewijzigd? Zo ja, hoe dan? 

3. Lees tekst 2 en kijk nogmaals naar het kopje “toetsing” bij tekst 1. Wat betekent 

dit voor het vak CKV? 
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Tekst 1. 

 

Bron: LKCA 
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Tekst 2. 

 

Bron: Examenblad 
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2. Kunst 

 

Opdracht 1. 

1. Wat vind jij belangrijk in kunst? Wanneer is iets kunst en wanneer niet? 

2. Wie bepaald wat kunst is en wat niet? 

3. Welke kunstvormen zijn er allemaal? Probeer zoveel mogelijk dingen op te 

schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 1. 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia 

 

Onderzoeksidee 

Onderzoek wat 

kunstenaars en kunstcritici 

gezegd hebben over de 

betekenis van kunst. 

Vergelijk hun meningen 

met elkaar. 
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Bron: verslag van een scholier 

 

Bron: Wolters Kluwers woordenboek 
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Opdracht 2.  

1. Lees tekst 1. Er worden uit drie verschillende bronnen definities van kunst 

gegeven. In hoeverre ben jij het met die definities eens? Geef ook aan waarom. 

2. Kijk nogmaals naar de laatste paragraaf van de tekst van de scholier. Ben jij het 

er mee eens dat vraag naar kunst gestimuleerd kan worden? Welke rol vind jij dat 

de kunstcriticus daarbij heeft? 

3. In alle drie de teksten wordt kunst op de een of andere manier gekoppeld aan 

creativiteit. Hoe definieer jij creativiteit? Welk verband bestaat er tussen kunst en 

creativiteit? 

 

 

  



10 
 

3. Identiteit in kunst 

 

Opdracht 1. 

1. Bekijk de afbeelding op de voorkant. Wat denk jij dat deze afbeelding uitbeeld? 

2. De afbeeldingen uit bron 1 zijn van dezelfde maker. Kijk goed naar de 

afbeeldingen en de teksten. Schrijf in een paar kernwoorden op per afbeelding 

wat je op de afbeelding ziet. Bedenk een verhaal in tien zinnen dat de 

afbeeldingen volgens jou vertellen. 

3. Wat vind je van de afbeeldingen? Zijn ze mooi, lelijk, of iets heel anders? 

Waarom? 

 

Bron 1. 

 

 

Kam Redlawsk, “It’ll be alright”. 
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Kam Redlawsk, “Baby Mine” 

 

Kam Redlawsk, “Oneiros and I” 
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Kam Redlawsk, “What’s everyone staring at?” 

 

Opdracht 2. 

1. Ga naar www.kamredlawsk.com, de website van de artieste die de afbeeldingen 

tekende. Lees de ‘about’ sectie. Ga daarna naar ‘art’. Zoek de afbeeldingen op die 

hier afgedrukt staan en lees door het verhaal heen wat er bij staat. Komt het 

verhaal overeen met het idee dat jij had van de betekenis van de afbeeldingen? 

2. Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 1.3. Is je antwoord veranderd, en zo ja, 

waarom? 

3. Kijk verder naar de art gallery. Kies de afbeelding uit die jou het meest 

aanspreekt. Leg uit waarom. 

 

Opdracht 3. 

Wie ben ik? Hoe ziet mijn leven eruit en hoe is dat zo gekomen? Wie, wat, waarom? 

Allemaal vragen die in verband staan met identiteit. Door de jaren heen hebben 

kunstenaars hun kunst gebruikt om (een deel van) hun identiteit of die van anderen te 

onderzoeken en tot uitdrukking te brengen. Van zelfportret tot tiendelige roman, van een 

bepaalde jurk tot een fotoserie; op allerlei manieren hebben kunstenaars hun belevenis 

van zichzelf en anderen om weten te zitten in beelden of geluiden die met anderen te 

delen zijn. Kunst zegt vaak iets over de maker of de geportretteerde personen, en de 

http://www.kamredlawsk.com/
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manier waarop jij kunst ontvangt zegt tevens iets over jou. Kunst helpt ons onszelf uit te 

drukken en ons levensverhaal te delen. 

1. Vat de kern van deze tekst in enkele woorden samen. 

2. Hoe denk jij dat de identiteit van Kam Redlawsk tot uitdrukking komt in haar 

kunst? 

 

Opdracht 4. 

1. Maak een keuze: bekijk bron 2, lees bron 3 of luister naar het lied Dat Ik Je Mis 

door Maaike Ouboter. Welk verhaal denk jij dat het kunstwerk verteld? Waarom? 

2. Zoek op internet de betekenis van de door jou gekozen bron op. Wat beschrijft 

het kunstwerk? 

3. Kijk wat je kan vinden over het leven van de kunstenaar. Op welke manier drukt 

de maker zijn of haar identiteit uit in het kunstwerk? Komt dit overeen met het 

verhaal dat jij dacht dat het kunstwerk vertelde? 

4. Wat vind jij van het door jou gekozen kunstwerk, en waarom? 

 

 

 

 

Bron 2. 

 

 

Onderzoeksidee 

Onderzoek hoe de 

identiteit van de 

kunstenaar terug komt 

terugkomt in zijn werk. 

Vergelijk dat met het werk 

van andere kunstenaren. 
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Zanele Muholi, expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam 
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Bron 3. 

Bent double, like old beggars under sacks,  

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,  

Till on the haunting flares we turned our backs,  

And towards our distant rest began to trudge.  

Men marched asleep. Many had lost their boots,  

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;  

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots  

Of gas-shells dropping softly behind.  

 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling  

Fitting the clumsy helmets just in time,  

But someone still was yelling out and stumbling  

And flound’ring like a man in fire or lime.— 

Dim through the misty panes and thick green light,  

As under a green sea, I saw him drowning.  

 

In all my dreams before my helpless sight,  

He plunges at me, guttering, choking, drowning.  

 

If in some smothering dreams, you too could pace  

Behind the wagon that we flung him in,  

And watch the white eyes writhing in his face,  

His hanging face, like a devil’s sick of sin;  

If you could hear, at every jolt, the blood  

Come gargling from the froth-corrupted lungs,  

Obscene as cancer, bitter as the cud  

Of vile, incurable sores on innocent tongues,—  

My friend, you would not tell with such high zest  

To children ardent for some desperate glory,  

The old Lie: Dulce et decorum est  

Pro patria mori. 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 
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Opdracht 5. 

1. Lees tekst 3. Kijk terug naar de manier waarop jij de kunstwerken besproken in 

opdracht 1 en 4 uitgelegd hebt vóór je wist waar de kunstwerken precies over 

gingen. In hoeverre zegt jou interpretatie iets over jezelf en jouw 

belevingswereld? Leg uit waarom. 

 

Tekst 3. 

Bron: Mieke van Os 

 

 

Opdracht 6. 

Maak in je werkboek op één of twee pagina’s een collage, tekening of combinatie 

daarvan die iets vertelt over jouw identiteit. Je kunt alles gebruiken wat je wil, 

waaronder oude tijdschriften en gekleurd papier. 

 

  



17 
 

4. Cultuur in kunst 

 

Opdracht 1. 

Onze cultuur vormt een deel van onze identiteit. De culturele achtergrond waar we 

vandaan komen heeft vaak invloed op onze manier van doen en denken. Maar wat is die 

cultuur precies? 

1. Maak een spinnenweb in je werkboek. Bedenk met een klasgenoot zoveel 

mogelijk dingen die te maken hebben met cultuur. 

2. Tot welke cultuur of culturen behoor jij? Voel jij een band met die cultuur? 

3. Heeft jou cultuur invloed gehad op jou identiteit? Waarom wel of niet? 

 

Opdracht 2. 

Tien procent van een ijsberg is zichtbaar, negentig procent zit onder de oppervlakte. 

Wetenschapper David McClelland geloofde dat cultuur dan ook veel op de ijsberg lijkt. Er 

is volgens hem zo iets als oppervlakte cultuur, of de manier waarop cultuur direct 

zichtbaar is, en diepte cultuur, wat bestaat uit alle gedragingen en gedachten die 

daaronder schuil gaan, maar net zo vormend zijn voor onze culturele identiteit. 

1. Bekijk bron 1, waarin een afbeelding van de culturele ijsberg te vinden is. 

Vergelijk de ijsberg met jouw antwoorden bij 1.1. Horen jouw antwoorden 

voornamelijk tot de oppervlakte of diepte cultuur? 

2. Kijk goed naar de voorbeelden van diepte cultuur. Heb jij weleens een situatie 

meegemaakt, bijvoorbeeld op vakantie, waarin zich een grappige situatie, 

misverstand of andere vorm van miscommunicatie voordeed die voortkwam uit 

andere culturele achtergronden? Beschrijf die situatie. Als je niets kunt bedenken, 

zoek dan online naar een verhaal van iemand die iets dergelijks heeft 

meegemaakt en beschrijf die situatie. 

3. Welke connectie denk jij dat er bestaat tussen cultuur en kunst? Leg uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksidee 

Onderzoek hoe de culturele 

achtergrond van een 

bepaalde kunstenaar of 

artiest tot uiting komt in 

enkele voorbeelden van 

diens werk. 
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Bron 1. 

 

Bron: Sheron Long. 

 

Opdracht 3.  

1. Maak een keuze: bekijk bron 2, zoek clips van Matthew Bourne’s Swan Lake op 

YouTube, of beluister het lied ‘St Jimmy’ van Green Day. Op welke manier denk je 

dat de culturele identiteit van de kunstenaar tot uiting komt in diens werk? 

2. Lees kort wat over de kunstenaar en diens kunstwerk. Als dat nodig is, wijzig dan 

je antwoord bij 3.1. 
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Bron 2. 

 

Frida Kahlo, “Zelfportret met ketting van doornen” 
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Frida Kahlo, “Zelfportret op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten” 
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Frida Kahlo, “Zonder hoop” 
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Opdrachtendossier 

 

P.O. 1 Cultureel en kunstzinnig zelfportret 

 

P.O. 1 bestaat uit twee delen: een schrijfopdracht en een maakopdracht. 

 

Opdracht P.O. 1.1: Maakopdracht cultureel en kunstzinnig zelfportret 

Je maakt een opdracht waarin jij op kunstzinnige wijze je (al dan niet culturele) identiteit 

tot uitdrukking brengt. Kies uit één van de volgende opdrachten: 

 

Keuze opdracht 1: Foto remake 

Denk eens terug aan je jeugd. Hoe zag die eruit? Wat was leuk en wat was minder leuk? 

Hoe ben je beïnvloed door je jeugd en je ervaringen? 

 

Om je hierbij te helpen ga je als start opdracht een foto uit je jeugd zoeken en deze 

proberen na te maken. Wat representeert deze foto voor jou? Welke gedachte of 

herinnering komt er bij je naar boven? 

 

Voor voorbeelden, zie http://ckvbroklede.weebly.com/po1-startvragen-wie-ben-ik.html.  

 

Keuze opdracht 2: Selfie series 

De selfie is het moderne zelfportret. Ook als jij geen Van Gogh bent, kun je met een 

selfie nog veel zeggen. Denk na over de persoon die je op dit moment bent. Waar denk 

je veel aan en waarom? Waar houd je je veel mee bezig? Maak een serie van minstens 5 

selfies die dit tot uitdrukking brengen. Als voorbeeld kun je denken aan de manier 

waarop Kam Redlawsk en Zanele Muholi in hoofdstuk 3 of Frida Kahlo in hoofdstuk 4 zich 

tot uiting brachten. 

 

Keuze opdracht 3: Write or sing it 

Er was die éne gebeurtenis of dat specifieke moment. Misschien heeft het je niet 

helemaal gevormd, maar het heeft wel een bijzondere invloed gehad op de persoon die 

jij vandaag bent. Schrijf een gedicht of songtekst waarin je dit uitdrukt. Als voorbeeld 

kun je denken aan het gedicht van Wilfred Owen of de songteksten van Maaike Ouboter 

en Green Day uit hoofdstuk 3 en 5. 

 

Keuze opdracht 4: Do It Yourself 

Natuurlijk is het mogelijk dat je bovenstaande opdrachten leest en denkt, maar dat past 

helemaal niet bij mij. Ik doe het liever anders. Als dat het geval is, zoek dan jou eigen 

http://ckvbroklede.weebly.com/po1-startvragen-wie-ben-ik.html
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kunstvorm of manier om iets specifieks over jou eigen identiteit te vertellen. Leg dit eerst 

voor aan je docent voor goedkeuring. 

 

Opdracht P.O. 1.2: Schrijfopdracht cultureel en kunstzinnig zelfportret 

In deze opdracht schrijf jij een cultureel zelfportret van jezelf, soms ook wel een 

kunstautobiografie genoemd. De opdracht, die de vorm heeft van een aaneengeschreven 

essay met inleiding, middenstuk en slot, is drieledig: 

1. Je geeft een commentaar op de maakopdracht P.O. 1.1. Wat heb jij uitgebeeld en 

waarom? Geef ook antwoord op de vragen gesteld bij de verschillende 

keuzeopdrachten. Als je keuzeopdracht 4 hebt gekozen, geef dan een motivatie 

voor je keuze. 

2. Je beantwoord de volgende vragen: 

a) Wat versta jij onder kunst en cultuur? 

b) Welk verband zie jij tussen kunst en cultuur? 

c) Hoe definieer jij identiteit? Hoe zie je de ‘ik’? 

d) Wat heb jij met kunst en cultuur gedaan in je leven en doe je op dit moment? 

e) Wat zijn jou sterke punten op het gebied van kunst en cultuur en waar wil je 

je juist meer in verdiepen? 

3. Je geeft een voorbeeld van een werk van een kunstenaar, artiest of auteur die jij 

bijzonder vindt en die één of meerdere van jou antwoorden op de vragen 

hierboven illustreert. Leg uit waarom.  

 

Inlevervorm 

De maakopdracht (1.1) kan zowel digitaal via Magister aangeleverd worden of in 

papieren vorm bij de docent. De schrijfopdracht (1.2) wordt digitaal aangeleverd via 

Magister. De schrijfopdracht voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 

1. Foutloos Nederlands; 

2. Pakkende titel en eventueel tussenkopjes; 

3. Lettertype zoals Times New Roman, Arial of Verdana, punt 10, 11 of 12, 

regelafstand 1,5; 

4. Eventuele afbeeldingen hebben een beschrijving en worden toegelicht in de tekst; 

5. Bronvermelding aanwezig indien er bronnen gebruikt worden; 

6. Minstens 750 woorden lang. 

 

Inleverdatum 

De uiterlijke inleverdatum voor de gehele opdracht is op 2 oktober 2017. 
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Beoordeling 

De twee opdrachten worden samen beoordeeld. Voor de opdrachten gelden de volgende 

beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingspunt Beschrijving Te 

behalen 

punten 

Behaalde 

punten 

Creativiteit 

maakopdracht 

De maakopdracht is creatief en origineel 

vormgegeven. Er is duidelijk over het 

concept nagedacht. De uitleg van de 

maakopdracht in de schrijfopdracht is 

helder en duidelijk terug te zien in de 

uitvoering. 

4  

Inhoud 

schrijfopdracht 

De schrijfopdracht voldoet aan alle drie 

de punten. Er is duidelijk antwoord 

gegeven op alle vragen. 

4,5  

Stijl De schrijfopdracht is geschreven in 

foutloos Nederlands. De opdracht is 

bovendien goed vormgegeven en 

voldoet aan de randvoorwaarden. 

1,5  

Eindcijfer  
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Doorlopende opdracht kunstportfolio 

 

Opdracht 

In een groep van 5-6 medeleerlingen ontwerp je een kunstportfolio in de vorm van een 

website. Een voorbeeld van een manier om online een gratis website aan te maken is 

www.weebly.com, maar je mag ook andere websites gebruiken. Samen met je groep 

ontwerp je de website en houd hem bij. De website kan niet meer dan een opslag voor al 

jullie opdrachten zijn, maar je kunt de website ook zo vormgeven dat het lijkt op de 

website van een kunstcriticus. Je kunt dingen toevoegen zoals een ‘about’ pagina of 

fotogalerij. Op de website komen in ieder geval: 

1. Alle P.O.’s die alle leden van de groep (apart) maken; 

2. Van iedere leerling in ieder geval één recensie van een culturele activiteit. 

 

Beoordeling 

Voor deze opdracht krijg je een groepscijfer dat 10% meetelt voor je cijfer bij P.O. 6. De 

punten van beoordeling zijn: 

 

Beoordelingspunt Beschrijving Te 

behalen 

punten 

Behaalde 

punten 

Creativiteit De website is creatief vormgegeven. 4  

Samenwerking De onderlinge samenwerking is vloeiend 

verlopen. Iedere leerling heeft evenveel 

input gehad in de uiteindelijke website. 

2  

Inhoud De website is compleet, met alle P.O.’s 

en verslagen zoals beschreven in de 

opdracht erop. 

4  

Eindcijfer  

 

Inleverdatum 

Week 23 (nog verder te specificeren) 

  

http://www.weebly.com/
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Doorlopende opdracht playlist 

 

Inhoud 

Tijdens de les spelen we af en toe muziek af. En niet zomaar muziek, maar muziek die 

door jullie is samengesteld rond een bepaald thema. Het eerste thema, zoals jullie weten, 

is ‘What Your Momma (Or Daddy) Gave You’. Elke keer als we een nieuwe playlist nodig 

hebben, geeft de docent je een onderwerp en een voorbeeld. Vóór de volgende les stuur 

je dan een geschikt nummer naar keuze in. De docent zal dit gebruiken om een playlist 

samen te stellen.  

 

Beoordeling 

Voor deze opdracht krijg je geen cijfer. De opdracht maken is echter wel een vereiste om 

te kunnen slagen voor het vak. Als je niet voor elke playlist een nummer aangeleverd 

hebt, wordt je eindonderzoek (P.O. 6) niet geaccepteerd. 

 

Inleverdatum 

Afhankelijk van wanneer er een nieuwe playlist nodig is. 
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