PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort 2017-2018-2019
Domeinen CKV
Het examenprogramma ckv kent de volgende domeinen:
Domein A Culturele activiteiten
De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 8 culturele activiteiten. De culturele activiteiten zijn gespreid naar de verschillende kunstdisciplines in beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek. Bij culturele activiteiten moet gedacht worden aan:
 het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vormgeving;
 het bezoeken van concerten, dans- en filmvoorstellingen, toneelstukken, enz.;
 het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes e.d.)
Domein B Kennis van kunst en cultuur
De kandidaat kan vorm, inhoud, functie en historische achtergronden aangeven van kunstuitingen en daarbij ingaan op:
 onderlinge relaties tussen deze aspecten;
 relaties tussen kunstdisciplines;
 invloeden die (sub)culturen op elkaar kunnen hebben.
Domein C Praktische activiteiten
De kandidaat heeft actief deelgenomen aan praktische activiteiten gericht op het maken van een eigen werkstuk of productie binnen een of meer
kunstdisciplines.
Domein D Reflectie en kunstdossier
De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten:
 verslag doen van zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen;
 deze toelichten onder verwijzing naar vorm, inhoud, functie en historische achtergronden;
 deze koppelen aan ervaringen met praktische activiteiten;
 aan de hand daarvan reflecteren op zijn keuzen en zijn ervaringen.

Beoordeling CKV
Aan het vak culturele en kunstzinnige vorming wordt geen cijfer toegekend, het vak moet naar behoren afgesloten zijn. “Naar behoren” wil zeggen
met de waardering “voldoende” of de waardering “goed”. De examinator stelt aan de hand van de beoordeling van het kunstdossier vast of culturele
en kunstzinnige vorming genoegzaam afgesloten is.
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Schooljaar 2017-2018 en 2018-2019
Periode

Toets

Omschrijving

PCScode

Domein

Toetsvorm

Tijdsduur

Herkansbaar

Sept.2017 SE 1
t/m mei
2019

SAMENSTELLEN KUNSTDOSSIER:
(praktische opdrachten maken deel uit van het
kunstdossier)
Een beschrijving van tenminste 6 verschillende culturele activiteiten en opdrachten waaraan de kandidaat heeft deelgenomen:
 kunst als engagement,
 cultureel zelfportret,
 Verzamelde informatie in woord, beeld en
geluid
 Waardering en interpretatie
Praktische activiteiten:
 Een concrete uitwerking in woord, beeld of
geluid n.a.v. de diverse culturele activiteiten

501V

A, B, C

Eindproduct:
een kunstdossier in de vorm
van een ringband of andere
originele presentatievorm

Studielast:
120
uur

Ja

juni 2019

REFLECTIE OP KUNSTDOSSIER
 Eigen ervaring, waardering en interpretatie
 Relatie met vorm, inhoud, functie en historische achtergrond
 De relatie tussen de verschillende onderdelen in het kunstdossier (culturele activiteiten,
thema’s en praktijkopdrachten)
 Eigen smaakontwikkeling

502V

D

Eindgesprek juni 2019 met
examinator(en)

Studielast: 10
uur

Ja

SE 2

Eindcijfer:

Het vak CKV moet met het oordeel voldoende of goed worden afgesloten, anders kan de kandidaat niet deelnemen aan het Centraal Examen
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