
CAA - Cultural Artistic Awareness / CKV Culturele Kunstzinnige Vorming

1) Hoeveel uur wordt het vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)? Havo/Vwo?
2 uur in de week in jaar 4 bij Havo en Vwo.

2) Hoe wordt het vak afgesloten? Alleen Schoolexamens, ook CE? Mondelinge en/of
schriftelijke toetsen, practica?
Als handelingsdeel, aan het einde van jaar 4.
Zeven projecten worden behandeld met aspecten van de verschillende kunst disciplines
zoals architectuur, beeldende kunst, film en fotografie, drama, muziek, dans.

3) Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar?
Zeven projecten in verschillende kunstdisciplines. Schrijven van artikelen en maken van
visuele kunst, film en muziek. Daarnaast bezoek aan Internationaal Filmfestival Rotterdam,
Bezoek aan kunstmuseum zoals Melly (voormalig Witte de With) en TENT in de Witte de
Withstraat, bezoek aan Theater Rotterdam en SKVR. Excursie naar Rijksmuseum
Amsterdam en architectonische rondleiding.

4) Welke thema’s komen aan bod?
Verschillende kunstdisciplines. Kunst en cultuurbeleving, eigen identiteit en artistieke
ervaringen. Maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen zoals migratie en
vluchtelingenproblematiek, vrijheid van meningsuiting, racisme en discriminatie.

5) Welke vaardigheden komen aan bod?
Artistieke en kunstzinnige vaardigheden. Schrijven, filmmaken, maken beeldende kunst,
muziek maken.

6) Hoeveel huiswerk wordt er gegeven?
In principe kan het werk plaatsvinden in de les en tijdens excursies. Of bezoeken aan een
voorstelling of tentoonstelling.
Voor enkele projecten worden opdrachten afgerond zoals schrijven van artikelen opstellen
van een portfolio. Of wordt een filmopname gemaakt buiten de omgeving van de school.

7) Waar moet je goed in zijn als je het vak wilt kiezen?
Het is een verplicht vak.
Als je ‘open’ staat om buiten je comfort zone nieuwe ervaringen mee te maken, dan zal je
een inspirerend jaar hebben.

8) Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over?



Leerlingen moeten een goede tijdsplanning maken en duidelijke afspraken maken.

9) Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de leerling?
Samenwerken met andere leerlingen, communiceren. Artistieke en creatieve vaardigheden
benutten, toepassen en ontwikkelen. Projectmatig kunnen werken. Beleven van kunst en
cultuur en leren erover. Ontwikkelen eigen identiteit. En verder gewoon plezier hebben.

10) Voor welke studies en beroepen is het vak nuttig/verplicht?
Persoonlijke en algemene ontwikkeling.
Het vak CAA/CKV legt een mooie basis voor studies gerelateerd aan kunst en cultuur, zoals:
Hbo-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
HBO Kunstacademie
HBO Communication and Multimedia Design

HBO Creative Business

HBO Creative Media and Game Technologies

HBO Cultureel Erfgoed

HBO Docent kunstvakken (beeldend, muziek, theater, dans)

HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie

HBO Kunst en Economie

HBO Vormgeving

HBO Trend Research & Concept Creation in Lifestyle

WO Archeologie
WO Algemene Cultuurwetenschappen
WO Filosofie
WO Geschiedenis
WO Kunstgeschiedenis
WO American Studies en Europese Studies
WO Taal-en Cultuurstudies
WO Theater, Film, Media en Muziekwetenschap
WO Bouwkunde en Industrieel Ontwerp

11) Extra informatie.

http://www.carrieretijger.nl/opleiding/sociaal/culturele-en-maatschappelijke-vorming
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/cmd/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/creative-business/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/creativemediaandgametechnologies/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/cultureel-erfgoed/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/toegepaste-fotografie-en-beeldcommunicatie/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/kunst-en-economie/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/vormgeving/
https://www.hbostart.nl/cultuurenkunst/trend-research-and-concept-creation-in-lifestyle/
https://www.universiteitstart.nl/cultuurenkunst/muziekwetenschap/


Kijk hier voor het volledige examenprogramma voor CKV HAVO en VWO.
https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming-2/2021

https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming-2/2021

