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1. Het Programma van Toetsing en Overgang 
In het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) vind je alle afspraken, toetsen en opdrachten die meetellen voor je diploma.  
Bij Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) maak je alleen praktische opdrachten (PO) en ga je kunst bekijken, maken, beleven en ervaren. Dit doe je door 
middel van workshops, activiteiten en bezoeken. Na afloop geef je een reflectie (jouw mening, gevoel, reactie) op wat deze kunstuiting met je deed en wat 
je ervan vindt. 
 

2. Uitgangspunten voor het vak Culturele Kunstzinnige Vorming 
Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is het examenvak van de kunstvakken die je in leerjaar 1 en 2 hebt gehad. Hiermee sluit je alle kunstvakken af. 
Het Griendencollege heeft ervoor gekozen om het examenvak CKV al in het 3e leerjaar af te sluiten zodat je in het 4e jaar je volledig kunt focussen op alle 
andere examenvakken.  
 

2.1 Wie volgen het vak en wanneer vindt het plaats 
Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) krijg je in het 3e jaar. Dat betekent dat je met alle leerlingen uit de BBL, de KBL en de TL dit examen vak volgt. 
Het vak wordt als activiteit aangeboden buiten het gewone lesrooster om. Aangezien het een verplicht examenvak is, worden de data van de examens tijdig 
bekend gemaakt zodat je daar rekening mee kunt houden. Dit examen kan niet verplaatst worden, dus reserveer deze data in je agenda en maak geen 
andere afspraken. 
 

2.2 Wie geven dit vak 
De vaksectie Culturele Kunstzinnige Vorming bestaat uit: 

Naam Afkorting Email 

Mevr. G. Biesheuvel BL g.biesheuvel@spon.nl 

Mevr. R. Nassar NR r.nassar@spon.nl 



 
 

 

3. Wat ga je doen bij Culturele Kunstzinnige Vorming 
In het PTA-schema zie je wat je in welke periode moet doen, voorbereiden of moet maken. Voor de inhoud van de opdrachten zelf, ga je naar It’s Learning. 
Daar staan alle opdrachten verder uitgewerkt. Daar vind je ook waaraan de opdracht moet voldoen en de deadline van inleveren. Bedenk wel dat je voor 
elke opdracht minimaal een voldoende moet hebben. Als je op tijd aan je opdracht begint, heb je nog tijd genoeg om het te verbeteren. Niet op tijd 
ingeleverd in It’s Learning is een onvoldoende! Je mag maar één PO over het hele jaar herkansen. 

 
 
PO 1: Kunstzinnige Workshop Dag;   Kunstproject Kunst & Cultuur 
 Wijze van toetsing:   Inzet en deelname aan de workshop 

Praktische Opdracht maken, presenteren en reflecteren 
 
PO2: Interactief Theater;   Podiumkunsten  
 Wijze van toetsing:   Gedrag en deelname tijdens de voorstelling  
      Reflectie in een artistieke vorm 
 
PO3: Bezoek aan een stad;   Cultuur Historische Activiteit 
 Wijze van toetsing:   Voorbereidend werkstuk 
      Reflectie over jouw ervaringen gekoppeld aan jouw wereldbeeld 
 
PO4: Bezoek aan een stad;   Kunst in de Buitenruimte 
 Wijze van toetsing:   Voorbereidende toeristengids 
      Fotocollage van jouw bezoek aan verschillende bezienswaardigheden 

 
  



 
 
3.1 Kerndoelen 
Voor het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) zijn vijf kerndoelen bepaald die jou helpen om je steeds verder te ontwikkelen. Deze kerndoelen kan je 
ook bij andere vakken gebruiken. Deze vijf kerndoelen zijn: Produceren, Presenteren, Beleven, Verslagleggen en Reflecteren. 
 
Produceren: betekent gewoon iets maken. Vaak betekent het bij Culturele Kunstzinnige Vorming dat je een product of presentatie maakt. 
Presenteren: hierbij laat je zien wat je hebt gemaakt of voorbereid. Dit laat je aan de hele klas of groep zien. 
Beleven: gaat vooral om het doen. Wat gebeurt er als je een bepaalde opdracht doet? Vind je dat leuk of juist spannend? En hoe ga je daarmee om en kun 
je ervan leren? 
Verslagleggen: betekent dat je opschrijft, fotografeert of filmt wat je doet of hebt gemaakt. 
Reflecteren: wil zeggen dat je over dingen nadenkt en dit met elkaar bespreekt. Je ontdekt wat jij zelf ergens van vindt en ook wat een ander ervan vindt. 
 

4. Programma overzicht 
We hebben het programma voor je in een overzicht geplaatst. In dit schema kun je zien wat er per periode gedaan moet worden, wat de beoordelingsnorm 
is (O/V/G) is en of je de opdracht mag herkansen. 
 

4.1 Vastgestelde data: 
Kunstproject Kunst & Cultuur 1 november 2022 
Podiumkunsten  7 februari 2023 
Cultuur Historische Activiteit 9 mei 2023 
Kunst in de Buitenruimte nog nader te bepalen 
 

4.2 Wijze van inschrijving en deelname: 
Je wordt door de vakdocent en je mentor op de hoogte gesteld van het workshop- en activiteitenaanbod. Daarnaast is alle informatie over de workshops en 
activiteiten op It’s Learning van school te vinden onder het vak CKV.  Hier staat de uitgebreide info over de inhoud, de Acteur of Gast Docent, het verslag en 
de eventuele voorbereiding en zelf te verzorgen materialen. 
 
  



 
PTA Kunstvakken inclusief CKV      Leerjaar: 3        Leerweg: BBL, KBL, GL, TL 

Periode Eindtermen/deeltaken:                             
wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;                                              
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur, 
waardering, toetscode 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 Taak: 

• Kunstconcept uitwerken 
• Kunstproduct uitvoeren 
• Kunstproduct presenteren 
• Kunstproject reflecteren 

 

Uitvoering: 

• Je volgt een creatieve workshop 
• Je presenteert het resultaat 
• Je bekijkt het resultaat van anderen 
• Je reflecteert op de activiteit   

 
 
Praktische Opdracht 
450 minuten 
O/V/G/ZG 
CKV-BKGT-301 

 

Ja 

 

1 

2 Taak: 

• Je eigen visie toepassen op het 
beeld van een theatervoorstelling 

• Reflecteren op jouw beleving 
tijdens 

 

Uitvoering: 

• Je bezoekt een theatervoorstelling 
• Je doet actief mee 
• Je reflecteert door middel van een artistieke vorm; 

vlog, blog, poster, filmpje, etc. 

 
 
Praktische Opdracht 
450 minuten 
O/V/G/ZG 
CKV-BKGT-302 

 

Ja 

 

1 

3 Taak: 

• Cultureel Historisch onderzoek 
uitvoeren in “werkstuk” vorm 

• Kunstonderzoek doen; daarvan 
een digitaal kunstproduct 
produceren 

 

Uitvoering: 

• Je bereidt je voor op het bezoek van een stad d.m.v. 
een werkstuk 

• Je bereidt je voor op het bezoek aan een stad d.m.v. 
een toeristengids. 

 
 
Praktische Opdracht 
450 minuten 
O/V/G/ZG 
CKV-BKGT-303 

 

Ja 

 

1 

4 Taak: 

• Het schrijven van een recensie 
• Het creatief vastleggen van een 

culturele tour 

Uitvoering: 

• Je schrijft een persoonlijke reflectie over jouw ervaring  
• Je maakt een fotocollage van je bezoek  

 
 
Praktische Opdracht 
450 minuten 
O/V/G/ZG 
CKV-BKGT-304 

 

Ja 

 

1 
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