
 
 

 
Aanvullende informatie AHK-nascholing CKV verdiept  
Het huidige CKV-programma, (vanaf september 2017 van kracht) biedt veel ruimte voor de eigen visie 
en aanpak van docenten. Nieuw is onder andere dat leerlingen zelf onderzoek dienen te doen en hun 
werk wordt beoordeeld met een cijfer. Deze cursus bereidt je daarop voor en laat je ervaren wat jouw 
eigen mogelijkheden als docent zijn. Ideevorming, onderzoekservaring en uitwisseling met collega’s 
zijn belangrijke bestanddelen van de cursus. 

 
De cursus bestaat uit twee contactdagen aangevuld met thuisstudie, waarbij je ondersteund wordt 
door digitale feedback van experts en medecursisten. 
 

 
Dag 1 
Op de eerste dag licht Jappe Groenendijk (redacteur en auteur CKV-methode Contrast, studieleider 
master Kunsteducatie AHK) het nieuwe CKV-programma toe aan de hand van verschillende 
inspirerende voorbeelden die aansluiten bij de dimensies. Daarna volgt er een interactief gedeelte 
waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over mogelijke invullingen van het nieuwe CKV-
programma. CKV-docenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen kunnen met elkaar 
van gedachten wisselen en een eigen visie op samenwerking te ontwikkelen.  

Vervolgens staat het doen van onderzoek centraal. Alle deelnemers zullen zelf een kleinschalig 
onderzoek doen in het kader van het nieuwe CKV-programma. Daarbij kun je kiezen uit verschillende 
onderzoeksopdrachten die vervolgens ook als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor je eigen 
onderwijspraktijk. Door zelf zo’n onderzoek uit te voeren, ondervind je als docent tegen welke 
problemen je leerlingen kunnen aanlopen en word je je bewust van de mogelijkheden die jij hebt in 
de lessen. De onderzoeksopdracht zal thuis verder worden uitgewerkt. Onderlinge samenwerking en 
peer-feedback, die we via digitale kanalen organiseren, zullen je resultaten versterken. 

 
Dag 2 
De tweede dag worden alle onderzoeken gepresenteerd, besproken en geëvalueerd. Dit levert 
concrete voorbeelden en materialen op en verruimt ieders blik op de mogelijke invullingen van het 
CKV-programma. Emiel Heijnen (lector Kunsteducatie), die deel uitmaakte van de 
Vernieuwingscommissie CKV, zal alle onderzoeken van feedback voorzien. Tevens zal een speciaal 
hiervoor ontwikkeld beoordelingsinstrument worden aangereikt en getest. 
Het gemaakte lesmateriaal en de ontwikkelde producten vormen samen een inspirerende 
database waar alle deelnemers gebruik van kunnen maken. Dit als aanvulling op de cursusmap, 
die ook veel bruikbare materialen bevat. 
 


