
 
 
 
 

CKV-VERDIEPEN 
 
 
 
 

 

  
"Op school zit je om te leren nadenken. Nu informatie overal is en permanent opvraagbaar, en 
de sociale media de belangrijkste poortwachters zijn, is het de taak van het onderwijs om jongeren 
door dat woud te loodsen.  

 Hoe beoordeel je een bron?  

 Wat is een mening, een veronderstelling, een feit?  

 Hoe herken je argumenten, wat is feitelijke onderbouwing?  

 Hoe werkt wetenschap?  

 Wanneer is onderzoek betrouwbaar?" 

Aleid Truijens, Volkskrant, 19 november 2016  

 
 

PLANNING/OPDRACHTEN - SEMESTER 2  

 
 

V4D groep Mkm 2017/2018 
 
 
 

LEREN MET DE WERELD IN GEDACHTEN

 VOELEN/INLEVEN
 VISUALISEREN
 VERKENNEN
 VERBREDEN
 VERDIEPEN
 VERNIEUWEN
 VERBINDEN
 VAN GEDACHTEN WISSELEN

Harvard Project Zero  
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1: CKV VERDIEPEN: ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN  
EISEN AAN SCHRIFTELIJK ONDERZOEKSVERSLAG  

Onderdeel  Bevat:  Eisen omvang 

§ 1. Inleiding 
 

o Interesse/motivatie voor het onderzoek met daarin de verwijzing naar 
kunst autobiografie (kunstervaringen; eigen kunstontmoeting en de 
achtergronden (invloeden) daarvan)  

[minimaal 200,  
max 250 
woorden] 

§ 2. Onderzoeksvraag  
en onderzoeksplan 
 

o Toelichting op het bepalen van de eigen onderzoeksvraag of 
probleemstelling (welke vragen heb je overwogen, wat maakte dat je 
deze vraag het meest interessant en het beste te onderzoeken vond) 

o Hypothese op basis van een eerste bronnenonderzoek met 
bronnenvermelding via voetnoten 

o Onderzoeksplan, onderzoeksaanpak met verantwoording en inclusief 
planning 

[minimaal 600,  
max 750 
woorden]  

§ 3. Onderzoek waarbij  
de gestelde vragen te 
exploreren en te 
beantwoorden door 
informatie, verkregen uit o.a. 
observaties, experimenten, 
interviews en/of 
bronnenonderzoek te 
verzamelen en te analyseren 

o Altijd ook een kort literatuuronderzoek op basis van erkende literatuur op 
het gebied van kunst en cultuur (overleg met de docent), daarbij 
minimaal twee verschillende bronnen geraadpleegd. Inclusief 
gedetailleerde bronvermelding via voetnoten. 

o Hoofdonderzoeksvraag wordt in minimaal 2 en maximaal 3 deelvragen 
onderzocht.  

o De informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews 
en/of bronnenonderzoek is verzameld in een aparte bijlage  

o De informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews 
en/of bronnenonderzoek wordt kritisch geanalyseerd en in de context 
geplaatst van: tijd-plaats-functie-maatschappij van kunst 

o De informatie bevat een vergelijkende kunstanalyse gericht op inhoud, 
vorm en betekenis van uitingen in tenminste twee kunstdisciplines en 
vanuit een of meerdere van de dimensies 

[minimaal 
1.800,  
max 2.000 
woorden]  

§ 4. Inzichten uit onderzoek o Samenvatting: Vragen, bevindingen, conclusies en suggesties voor verder 
onderzoek 

o Toelichting op de vormgeving van de presentatie van het onderzoek 

[minimaal 600,  
max 650 
woorden]  

Bijlagen  o De informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews 
en/of bronnenonderzoek is verzameld in een aparte bijlage  

 

 

 

ONDERDELEN VAN DE PRESENTATIE VAN HET ONDERZOEK 
Onderdeel  Bevat:  

1. Inleiding 

 

o korte inleiding van de presentatie van het onderzoek vanuit de eigen interesse/motivatie 

voor het onderzoek met daarin de verwijzing naar kunst autobiografie (kunstervaringen; 

eigen kunstontmoeting en de achtergronden (invloeden) daarvan)  

2. Beschrijving van 

Onderzoeksvraag, 

onderzoeksplan, aanpak 

o Beschrijving van: de hoofdonderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 

o Korte toelichting op het onderzoeksplan en de onderzoeksaanpak  

3. Samenvatting en kritische 

analyse van onderzoek 

waarbij de gestelde vragen 

beantwoord worden door 

informatie, verkregen uit o.a. 

observaties, experimenten, 

interviews en/of 

bronnenonderzoek te 

verzamelen en te analyseren 

o Korte, puntsgewijze samenvatting van de informatie verkregen uit o.a. observaties, 

experimenten, interviews en/of bronnenonderzoek is verzameld in een aparte bijlage  

o Kritische analyse van de informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews 

en/of bronnenonderzoek geplaatst in de context van: tijd-plaats-functie-maatschappij van 

kunst 

o Een vergelijkende kunstanalyse gericht op inhoud, vorm en betekenis van uitingen in 

tenminste twee kunstdisciplines en vanuit een of meerdere van de dimensies 

4. Samenvatting inzichten 

onderzoek 

o Vragen, bevindingen, conclusies en suggesties voor verder onderzoek 

o Toelichting op de vormgeving van de presentatie van het onderzoek 

Rubrics voor beoordeling: zie p. 53, 54 
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2: PLANNING SEMESTER 2 
Week: ma - t/m vr LESINHOUD OPDRACHT HUISWERK 

Rond 

voorjaarsvakantie 

Kunstautobiografie deel 2 (interview met 
mede leerling) Wat is onderzoeken? Wat 
is empirisch onderzoek? Mindmap en 
conceptmap maken over 'onderzoek doen' 

a) We gaan in de les actief aan de slag met een paar 
oefeningen en voorbeelden (= leren doen van empirisch 
onderzoek, leren begrijpen van validiteit, betrouwbaarheid, 
navolgbaarheid, het verschil tussen feit, veronderstelling en 
mening).  

11 (7 mrt) In de les: CKV - literatuuronderzoek leren 
doen bij CKV aan de hand van een 
krantenartikel (duo's) en onderzoek doen 
naar artistieke creatieve processen 

a) Conceptmap 'onderzoek doen' verder verfijnen/verbeteren 
(= leren leggen van verbanden) 
b) Pitch over krantenartikel in groepjes (= leren doen van 
literatuuronderzoek) 

12  (21 mrt) 

 

START in B122 
Daarna evt. D009 

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus; 
Creatieve proces/ artistieke creatieve 
processen.  
 

a) Werken aan opdracht A1, A2 en A3 
aan het eind van de les moeten deze af zijn. 
Opdrachtbeschrijvingen zie p. 10. (= leren zoeken van een 
eigen onderzoeksonderwerp vanuit de eigen interesse en 
motivatie)  

13 (28 mrt)  

 

7e  in B122 
8e in D010 

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus; 
Creatieve proces/ artistieke creatieve 
processen. (vervolg) en werken aan eigen 
onderzoeksvragen 

a) B1 en B2 = eigen onderzoeksonderwerp bepalen en 
opdracht eisen goed doorlezen = p. 11, 12. (= huiswerk voor 
deze les & doen & meebrengen) 
b) B3 eigen onderzoeksvragen (opzet) uitwerken in de les en 
B4 - 2 of 3 dimensies kiezen bij je onderzoek.  

14  (4 apr) 

START in B122 
Daarna evt. D010 

Projectdagen Verder werken aan B1 t/m B4 - volgende les meenemen 
 

15 (11 apr) 

START in B122 
Daarna evt. D010 

Uitwerken onderzoek  
(inhoud en vorm - individueel) 
TIP: Check tussentijds de rubrics voor 
beoordeling p. 53, 54 

a) B5 = eigen onderzoeksplan uitwerken, p. 20  (= huiswerk 
voor deze les & doen & meebrengen) 
b) B6 = hypothese uitwerken, p.21 - moet aan het eind van 
deze les af zijn. 
c) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, 
enquêtes/interviews voorbereiden; experimenten 
voorbereiden; afspraken maken met deskundigen etc.; ideeën 
bedenken voor vormgeving van presentatie 

16 (18 apr) 
START in B122 
Daarna evt. D010 

Uitwerken onderzoek (inhoud en vorm - 
uitwisselen met anderen en evt. groepen 
vormen m.b.t. presentatie) 

a) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, vragen 
voorbereiden voor enquêtes/interviews; experimenten 
voorbereiden; afspraken met deskundigen (uitvoeren) 
b) kunstdossier bijwerken (opdracht C1, p. 23) 

17  18  (3 mei) MEIVAKANTIE 

19  ( 9 mei) 

START in B122 
Daarna evt. D010 

Uitwerken onderzoek (inhoud) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, 
enquêtes/interviews uitwerken etc.  
Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken (= 
huiswerk, volgende les voorbeoordeling) 

20  (15 mei) 

START in B122 

Daarna evt. D010 

Uitwerken onderzoekspresentatie 
(vormgeving van de inhoud) 

a) Werken aan onderzoek en aan presentatie 
b) Voorbeoordeling: aan het eind van de les 
onderzoeksverslag inleveren (daarna krijg je nog 1 kans om 
aanpassingen te maken) 

21  (23 mei) D010 Uitwerken onderzoekspresentatie  Onderzoekspresentatie uitwerken (samen met anderen) 

22  (30 mei) 

(zelfst. In OLC) 

Les gaat wel door (maar mogelijk 
zelfstandig werken in de les ivm 
examencorrectie mkm) 

Onderzoekspresentatie moet aan het eind van de les af zijn;  
Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken (= 
huiswerk)  

23 (6 juni) B122 Onderzoekspresentaties in de les Onderzoeksverslag def. versie inleveren. 
24 (13 juni) B122 Onderzoekspresentaties in de les Complete kunstdossier (incl. C2, C3) inleveren. 
26 (20 juni) Proefwerkweek  
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3: WAT LEER JE VAN KUNST EN CULTUUR BIJ CKV?  
 

 
 

 
4: WAAROM MOET JE NIEUWSGIERIG ZIJN?  
 
ONDERZOEKEN 

• on·der·zoek (het; o; meervoud: onderzoeken)  1 de handeling van onderzoeken: een 
onderzoek instellen; wetenschappelijk onderzoek  

• on·der·zoe·ken (onderzocht, heeft onderzocht) 1 nauwkeurig nazien, nagaan, nasporen  
 
Van Dale, online woordenboek.  
 

NIEUWSGIERIGHEID 

• Brede interesse - exploratie:  Dit vergt CREATIEF DENKEN: GENEREREN, 

EXPLOREREN en een OPEN, FLEXIBELE HOUDING.  

• Verdiepende interesse - absorptie:  Dit vergt GEFOCUSTE AANDACHT. 
 
Kashdan, Rose, Fincham, 2004 
 

 

1. Nieuwsgierig: onderzoeken, verkennen; 

2. Vindingrijk: spelen met mogelijkheden, nieuwe combinaties maken, intuïtie gebruiken; 

3. Volhardend: vasthoudend, omgaan met onzekerheid; 

4. Anders durven zijn: langer een pad verkennen, ook als anderen dat geen goed idee vinden; 

5. Interacteren met anderen: feedback vragen, feedback geven, ideeën delen; 

6. Outputgericht; reflecterend op product en proces, convergerend denken, nauwkeurigheid; 

7. Trots op je werk: gemaakt werk en keuzes kunnen uitleggen, vertrouwen op eigen ideeën.   

 
publications.tno.nl/publication/34618881/0HESOy/TNO-2015-R11421.pdf 
 
 

http://publications.tno.nl/publication/34618881/0HESOy/TNO-2015-R11421.pdf
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5: WAT HOUDT INTELLIGENT HANDELEN IN?   
 

De 'Habits of Mind' van mensen die intelligent handelen zijn onderzocht door Costa & Kallick (2000).  

 

 Doorzetten  

 Impulsiviteit bedwingen  

 Naar anderen luisteren met begrip en empathie  

 Flexibel kunnen denken  

 Denken over ons denken (metacognitie)  

 Streven naar accuraatheid en precisie  

 Vragen en problemen stellen  

 Toepassen van eerder opgedane kennis in nieuwe situaties  

 Helder en precies kunnen denken en communiceren  

 Data verzamelen met behulp van alle zintuigen  

 Creëren, voorstellen, en vernieuwen  

 Met verwondering en ontzag kunnen reageren  

 Verantwoorde risico's nemen  

 Gevoel voor humor hebben  

 Onafhankelijk denken  

 Een leven lang leren  
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6: WAT ZIJN DE VAARDIGHEDEN VOOR DE TOEKOMST? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7: WELKE INDIVIDUELE VAARDIGHEDEN ZOU JE OP 

SCHOOL MOETEN LEREN?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent-Lancrin, S. (2016). Assessing progression in creative and critical thinking skills in education 
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8: WAT ZIJN DE VAARDIGHEDEN VAN DE TOEKOMST?  

Vincent-Lancrin, S. (2016). Assessing progression in creative and critical thinking skills in education 
 

 
9: WAT KUN JE LEREN VAN KUNSTENAARS-DENKEN?  

Riel Miller, OECD & Tom Bentley, Demos (2003). Possible futures. Four scenarios for 21st century schooling. 
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10: WAT HOUDT HET CKV EXAMENPROGRAMMA IN?  
Leren hoe je kunst actief mee kunt maken: dat is waar CKV op inzet. CKV vertrekt vanuit kunst en legt 

verbindingen met bredere culturele contexten. Aspecten van bijvoorbeeld geschiedenis, politiek, 

wetenschap en filosofie kunnen via de kunsten gethematiseerd worden, maar zijn geen uitgangspunt 

bij de invulling van het vak CKV. Het begrip ‘kunst’ verwijst in het nieuwe CKV-programma naar 

kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, 

nieuwe media, theater en combinaties hiervan. Het vak CKV biedt leerlingen een representatief en 

een actueel beeld van deze verscheidenheid. 
 

Domein A - Verkennen  

De verkenning in dit eerste domein vindt plaats aan de hand van een aantal vragenclusters.  

 Welke ervaringen heb ik met kunst? Wat versta ik onder kunst? Welke kunst ken ik? Welke 

kunstdisciplines spreken mij aan en welke niet? Waarom? Wat blijft mij bij en is mij tot nu toe 

bijgebleven? Waarom?  

 Wat heeft, en hoe is mijn kunstervaring en –kennis tot nu toe bepaald en gevormd?  

 Hoe verhouden mijn opvattingen over kunst zich tot die van anderen? Van klasgenoten? Van 

andere leeftijdsgenoten?  

 Wat weet ik van de opvattingen over kunst van anderen, zoals experts, kunstenaars, 

recensenten?  

De leerling legt zijn antwoorden op deze vragen vast en deelt deze met anderen. Hij documenteert zijn 

persoonlijke opvattingen en ontwikkeling tot dan toe in bijvoorbeeld een kunstautobiografie.  

 

Domein B – Verbreden  

De verkenning die in domein A door de leerling wordt uitgevoerd is het startpunt voor verbreding. De 

leerling wordt in domein B aangezet om zich buiten de eigen vertrouwde kunstwereld te begeven 

en zich open te stellen voor, en nieuwsgierig te zijn naar uiteenlopende kunstvormen.  

Hij leert deze kunstvormen vanuit verschillende dimensies te beschouwen en eventueel te 

waarderen, en zijn opvattingen over kunst te onderbouwen.  

In het kader van deze verbreding, brengt CKV de leerling in contact met:  

 kunstuitingen in levensechte, professionele contexten, zoals theater, bioscoop, atelier, 

concertzaal, poppodium, galerie, museum of (ontwerp)studio;  

 een aantal verschillende kunstdisciplines: architectuur, beeldende kunst en vormgeving, 

dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan.  

In het nieuwe vak CKV gebruikt de leerling bij zijn interpretaties, analyses en evaluaties het 

gangbare begrippenapparaat van de verschillende kunstdisciplines. Voor wat betreft de 

stofomschrijving leert de leerling dimensies te hanteren die gangbaar zijn in het hedendaags discours 

over de kunst(en) Deze dimensies zijn discipline-overstijgend en bieden mogelijkheden om kunst in 

een breed sociaal-cultureel kader te plaatsen. CKV gaat niet alleen over de vorm en inhoud van kunst, 

maar ook over haar sociale functie en betekenis.  

 

Domein C - Verdiepen (CKV ONDERZOEK)  

Door het onderzoeken van een of meer aspecten van een artistiek creatief proces, verdiept de leerling 

zich, alleen of met medeleerlingen, in bijvoorbeeld:  

 de productie van een kunstwerk of kunstzinnige uiting;  

 de (facilitering van of bemiddeling bij de) uitvoering van een kunstwerk of kunstzinnige uiting;  

 de (in de loop der tijd wisselende) publieke ontvangst en waardering (receptie) van een 

kunstwerk of kunstzinnige uiting.  

Bij dit onderzoeken past de leerling (onderzoeks)vaardigheden toe. De leerling maakt daarbij gebruik 

van praktische activiteiten en beschouwend onderzoek.  
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De leerling leert om:  

a) ideeën en vragen te genereren om tot een probleemstelling te komen;  

b) de gestelde vragen te exploreren en te beantwoorden door informatie, verkregen uit o.a. 

observaties, experimenten, interviews en/of bronnenonderzoek te verzamelen en te analyseren;  

c) de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd samen te vatten in vragen, bevindingen, 

conclusies en/of suggesties voor nader onderzoek;  

d) de onderzoeksresultaten te presenteren;  

e) het gehele onderzoek (proces en opbrengsten )te evalueren.  

 

Afhankelijk van de aard en het doel van het onderzoek neemt de presentatie van wat de verdieping in 

Domein B heeft opgeleverd, de vorm aan van een onderzoeksverslag, in combinatie met een 

presentatie of kunstzinnige uiting.  

 

Domein D: Verbinden  
Bij CKV leren leerlingen hoe ze bewust kunst kunnen meemaken. Reflectie is daar een wezenlijk 

onderdeel van, het verbindt de domeinen met elkaar. Dit domein is op een bijzondere manier met 

de eerdere domeinen verbonden, omdat het vak CKV de leerling aanzet tot reflectie op kunst door 

zowel het ervaren en beschouwen van kunst (domeinen A en B) als het doen van eigen onderzoek 

naar kunst (domein C). Domein D is in die zin niet zozeer een afsluitend, als wel een verbindend 

domein. De leerling geeft in een doorlopend proces (domeinen A, B, C én D) zijn ervaringen, 

beschouwingen en onderzoeken betekenis door deze toe te lichten en te documenteren, bij voorkeur 

in de kunstautobiografie uit domein A. 

 

WAT ZIJN DE EISEN VAN HET VWO NIVEAU VOOR CKV?   
Domein B  

Scholen, docenten en leerlingen kunnen eigen keuzes maken uit de genoemde disciplines. De vwo-

leerling kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste vier kunstdisciplines vanuit een of 

meerdere van de aangeboden dimensies beschouwen. Dit is in overeenstemming met de doelstelling 

dat leerlingen inzicht dienen te krijgen in de veelvormigheid van het kunstenveld. 

Het verschil in aantal kunstdisciplines (havo 3, vwo 4) is enerzijds gekoppeld aan het verschil in de 

beschikbare studielasturen havo/vwo en anderzijds en vooral aan het verschil in moeilijkheidsgraad.  

 

Domein C  

De havoleerling maakt gebruik van de onder domein B opgedane kunsttheoretische en/of 

cultuurhistorische kennis. Van de vwo-leerling wordt verwacht dat hij naast het gebruik, deze kennis 

ook kritisch kan analyseren en contextualiseren. 

8: DRIE CKV THEMA's: CC-MM-VV   

Bij het Theresialyceum hebben we ervoor gekozen om binnen het vak CKV drie thema's aan te reiken. 

Dat zijn: 

CC - Creativiteit en Context - C&M (onderwijs 2032: Taal & cultuur);  

MM - Makende Mensen - C&M, E&M, N&G (onderwijs 2032: Mens en Maatschappij)  

VV - Vakmanschap en Vindingrijkheid - N&T (onderwijs 2032: Natuur & Technologie).  

Combinaties van deze interessegebieden zijn mogelijk. Je mag het profiel te kiezen dat bij jouw 

vakken-profiel in de bovenbouw aansluit (verdieping) maar je mag ook uit nieuwsgierigheid juist 

(verbreding) kiezen voor iets anders. Bij elk profiel, past weer een ander type onderzoek. Op de 

volgende pagina's kun je daarover meer lezen.  
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11: WAT ZIJN DE OPDRACHTEN CKV SEMESTER 2? 

A) kunstautobiografie; B) ckv onderzoek; C) kunstdossier  
 

A) KUNSTAUTOBIOGRAFIE 
In de afgelopen periode, heb je samen met anderen 'Ruimte (ook stedelijke omgevingen)' en 

'creativiteit' verkend. Je hebt een onderzoeksopdracht uitgevoerd; je hebt les gehad over kunst 

analyseren; je hebt een excursie naar Rotterdam ondernomen en daar naar kunst, design, 

architectuur gekeken en vanuit een bepaald thema naar de stad Rotterdam gekeken. Daarover heb je 

een docufictiefilm uitgewerkt samen met de anderen.  

 

OPDRACHT A1 Terugblikken. Tijdens deze verkenningen heb je mogelijk gemerkt dat jij 

andere interesses hebt dan anderen; dat jij bepaalde dingen in een stad of bepaald thema's heel 

interessant vindt. Een eerste gedeelte van je kunstautobiografie heb je al uitgewerkt in het begin: jouw 

culturele zelfportret waarmee je in je kunstautobiografie begon en je reflectieverslag n.a.v. 

Rotterdam/docufictiefilm, laten al iets van jouw keuzes en voorkeuren zien. Ook de keuze voor een 

bepaald thema en/of de dimensies en voor bepaalde culturele activiteiten zegt al iets over wat jou 

interesseert. Blader door je kunstdossier van CKV en noteer voor jezelf wat daarin opvalt wat betreft 

jouw keuzes/interesses. Dit kun je in je kunstautobiografie deel 2 verwerken.    

 

OPDRACHT A2 Kunstautobiografie maken. Nu ga je jouw autobiografie over kunst en 

cultuur verder uitwerken. We hebben het dan over kunst en cultuur in de brede zin, dus ook jouw 

voorkeuren voor film of voor culturen, landen (reizen of eten?) of hobby's (bijv. muziek maken) of 

interessegebieden (geschiedenis, taal, economie etc.). Dit leg je vast in jouw kunstautobiografie, deel 

2. Je hebt een interview gegeven aan een klasgenoot. Op basis van dat interview ga je reflecteren: 

Hoe is jouw voorkeur ontstaan? Welke ervaringen hebben bijgedragen aan deze voorkeuren? Welke 

rol speelde jouw achtergrond (je familie, gewoontes/gebruiken in jouw familie) daarin? Je beschrijft dit 

in een kort verslag van minimaal 1,5 x A4 en maximaal 2 x A4.  

Onderstaande vragen kun je daarbij gebruiken als aanleiding maar je verhaal bestaat uit een 

goedlopend, weloverwogen essay (dus niet zomaar korte antwoorden op de vragen geven).  

 Welke ervaringen heb ik met kunst en cultuur? Wat is mij tot nu toe het meest bijgebleven?  

 Wat versta ik precies onder kunst en cultuur?  

 Wat heeft en hoe is mijn kunstervaring en -kennis tot nu toe bepaald en gevormd?  

 Welke kunstdisciplines spreken mij meer of minder aan en hoe komt dat?  

 Welke soorten onderwerpen in de kunst spreken mij aan en welke niet?  

 Wat weet ik van de opvattingen over kunst van anderen: experts, kunstenaars, recensenten? 

OPDRACHT A3 Vergelijken en verbinden: Als je jouw kunstautobiografie uitgewerkt hebt, 

dan kijk je nog eens naar het interview dat jij zelf hebt gemaakt van de klasgenoot. Daarnaast ga je 

tijdens je onderzoek - jezelf verdiepen in de kunstautobiografie van een kunstenaar die bij jouw 

onderzoek een rol speelt. Dat doe je door op internet te kijken - de keuze voor de kunstenaar bepaal 

je samen met de docent die op basis van jouw kunstautobiografie met je meedenkt over een 

kunstenaar die jou misschien kan inspireren. De informatie die je over anderen hebt verzameld, werk 

je uit en je voegt nu minimaal 1/2 tot 1 A4 toe aan je kunstautobiografie (die dan dus minimaal 2 x A4 

en maximaal 3 x A4 is geworden). Achter je definitieve kunstautobiografie verwijs je naar alle 

verzamelende info, door een bronnenlijst aan je kunstautobiografie toe te voegen.   

 



                                                                11       ©  M.T. van de Kamp, Theresialyceum Tilburg 

 

B) DE ONDERZOEKSOPDRACHT VAN CKV VERDIEPEN 
 

OPDRACHT B1 Op basis van je kunstautobiografie heb je interessante onderwerpen, 

kunstdisciplines, aspecten van kunstenaarschap, van het maken van tentoonstellingen, films, muziek 

etc. beschreven die jij wel interessant zou vinden om daar wat meer over te leren. Noteer nu minimaal 

3 onderwerpen die je zou kunnen/willen onderzoeken in je kunstdossier. Leg ook uit waarom je die 

zou willen onderzoeken en hoe je die zou kunnen onderzoeken.  

 

OPDRACHT B2 Voordat je echter kunt beginnen met het uitvoeren van het onderzoek, 

moet je eerst de opdracht voor CKV verdiepen goed bestuderen. De opdrachteisen staan hieronder 

beschreven. Noteer voor jezelf puntsgewijs de kern in je kunstdossier.  

EISEN: Door het onderzoeken van een of meer aspecten van een artistiek creatief proces, verdiept de 

leerling zich, alleen of met medeleerlingen, in bijvoorbeeld:  
 de productie van een kunstwerk of kunstzinnige uiting;  

 de (facilitering van of bemiddeling bij de) uitvoering van een kunstwerk of kunstzinnige uiting;  

 de (in de loop der tijd wisselende) publieke ontvangst en waardering (receptie) van een 

kunstwerk of kunstzinnige uiting.  

Bij dit onderzoeken past de leerling (onderzoeks)vaardigheden toe. De leerling 

maakt daarbij gebruik van praktische activiteiten en beschouwend onderzoek.  
Je kunt:  

a) ideeën en vragen genereren om tot een probleemstelling te komen;  

b) de gestelde vragen exploreren en beantwoorden door informatie, verkregen uit o.a. 
observaties, experimenten, interviews en/of bronnenonderzoek te verzamelen en te analyseren;  

c) de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd samenvatten in vragen, bevindingen, 
conclusies en/of suggesties voor nader onderzoek;  

d) de onderzoeksresultaten presenteren;  

e) het gehele onderzoek (proces en opbrengsten ) evalueren.  
Afhankelijk van de aard en het doel van het onderzoek neemt de presentatie van wat de verdieping in 

Domein B heeft opgeleverd, de vorm aan van een onderzoeksverslag, in combinatie met een 

presentatie of kunstzinnige uiting.  

 
HET ONDERZOEK HEEFT BETREKKING OP KUNST  
Het onderzoek dat je bij CKV gaat doen heeft betrekking op kunst. Daarbij is kunst 

wel een breed begrip: kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst 

en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. Je 

mag zelf een onderzoeksvraag formuleren die betrekking heeft op een kunstvorm die 

jij verder wilt onderzoeken. In je onderzoek en onderzoekspresentatie moet je 

daarom aandacht besteden aan: 

- Kunst analyseren (je hebt dat in semester 1 geleerd   )  

- De juiste begrippen hanteren (zie schema begrippenlijst  ) 

- Kunst in een bepaalde context kunnen plaatsen (denk aan de dimensies van ckv).  

Uiteindelijk geef je jouw onderzoek op een passende manier vorm in een presentatie.  

- Dat kan een film zijn (documentaire of filmische productie);  

- Het kan ook een posterpresentatie zijn (mits professioneel visueel vormgegeven 

met de computer en gebaseerd op vormgevingsrichtlijnen voor onderzoeksposters 

en informatievormgeving);  

- Het kan ook een innovatieve presentatievorm zijn waarin je VR inzet (VRfoto of 

VRfilmpresentatie).  
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B) BESCHOUWEND ONDERZOEK EN CREATIEF ONDERZOEK? 
 
Bij CKV verdiepen moet je 
onderzoek bestaan uit zowel 
beschouwend onderzoek (kunst 
analyses en literatuur onderzoek) 
en uit creatief onderzoek/ 
praktische activiteiten. Hieronder 
lees je een paar voorbeelden van 
dergelijk CKV onderzoek.   
 

VOORBEELD 1: FILM. Wil je 

iets te weten komen over bepaalde 

mensen (kunstenaars, 

componisten, regisseurs) dan kun 

je ofwel een film heel diepgaand 

gaan analyseren (filmregisseur) = 

inhoudsanalyse en om dat goed te 

doen zul je mogelijk ook interviews 

moeten lezen met de filmregisseur. 

Stel je voor dat je wilt weten op 

welke manier filmregisseur Alfred Hitchcock met filmische middelen 'suspense' (spanning) weet op te 

roepen bij de kijker. Dan kun je zijn films bekijken (analyseren); je kunt interviews met hem lezen (hoe 

deed hij dat nu precies?) en je kunt recensies lezen (hoe het effect op de beschouwer is - denk aan de 

dimensies!). Vervolgens kun je een creatief ontwerp maken waarin je de elementen die suspense 

veroorzaken, inzet in een eigen filmproductie (klein). Je beschouwende en je creatieve onderzoek 

presenteer je - goed vormgegeven - aan de klas (= eindpresentatie).  
 

VOORBEELD 2: MUZIEK. Het zou ook kunnen dat je een experiment wilt doen met bijv. twee 

soorten muziekcomposities die je zelf gemaakt hebt. Dan moet je een centrale onderzoeksvraag 

bedenken. Vervolgens moet je bekijken welke muziekcompositie welke soorten gevoelens 

(dimensies!) op bij de luisteraar zou kunnen oproepen en waardoor (muzikale middelen) dat kan 

komen. Vervolgens kun je ofwel muziek selecteren en gaan analyseren (hoe die muzikale compositie 

opgebouwd is) of je kunt zelf creatief ontwerpen (muziek composities maken) en deze daarna gaan 

analyseren (hoe die muzikale compositie opgebouwd is). Vervolgens ga je onderzoeken hoe je het 

effect van de muziekcompositie zou kunnen meten (observeren van de luisteraar - hoe? op basis 

waarvan? of interviews doen - welke vragen? of enquêtes afnemen - hoe ga je de uitkomsten 

interpreteren? welke relatie met je vraag?).  
 

VOORBEELD 3: BEELDENDE KUNST.  Misschien ben jij wel geïnteresseerd in hoe een 

kunstenaar werkt en wil je op atelierbezoek bij een kunstenaar/mode ontwerper/ vormgever. Je kunt 

dan kijken of/wat mogelijk is in dat opzicht. Dan ga je jouw onderzoek voorbereiden. Wat is je centrale 

vraag? (dimensies). Hoe ga je bepalen wat je allemaal precies te weten wilt komen tijdens het 

atelierbezoek? Hoe ga je de vragen inhoudelijk voorbereiden (literatuur onderzoek)/ vastleggen 

(fotograferen/filmen)? Op welke manier ga je dat doen? Hoe lees je jezelf goed in (interviews, werk 

bekijken/analyseren, vragen voorbereiden, bezoek voorbereiden - wat mag wel/niet). Wanneer/Hoe 

controleer je of de kunstenaar jouw verslag in orde vindt? Hoe kun je met de vormgeving van jouw 

presentatie recht doen aan de ideeën en het werk van de kunstenaar/vormgever?  

 

 

Hierboven zie je een voorbeeld van de relatie tussen onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie, 
soorten bronnen en soorten onderzoeksmethoden. Dit voorbeeld komt uit praktisch juridisch 
onderzoek. Maar wat je hier aangegeven ziet is ook handig voor jullie voor CKV onderzoek.  
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OPDRACHT B3 ONDERZOEKSVRAGEN FORMULEREN 
 

Bij opdracht B1 heb je een drie onderzoeksonderwerpen geformuleerd. Daarover ga je nu vragen 

formuleren. Formuleer nu vier verschillende onderzoeksvragen per onderzoeksonderwerp (= dus in 

het totaal 12 vragen). Werk ook voor elke onderzoeksvraag uit, welke methode je daarvoor zou 

moeten gebruiken: bronnenonderzoek (literatuuronderzoek/kunst analyseren); veldonderzoek 

(empirisch onderzoek); praktische activiteiten (design onderzoek/creatief onderzoek). Gebruik de 

invulbladen hiervoor.  

 

LET OP: IN JE CKV ONDERZOEK MOET JE ZOWEL BRONNENONDERZOEK, 

VELDONDERZOEK ALS PRAKTISCHE ACTIVITEITEN OPNEMEN.  

 

 
http://s00077474.wordpress.com/the-inquiry-process-diagram/ 
 

 

 
 

 

 

http://s00077474.wordpress.com/the-inquiry-process-diagram/


                                                                14       ©  M.T. van de Kamp, Theresialyceum Tilburg 

 

B3a INVULBLADEN VOOR HET FORMULEREN VAN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Naam & klas:   
CKV profiel  
CC/MM/VV 

  

Onderwerp:  
Motivatie 
onderwerp: 
 
Overtuig de lezer over 
jouw enthousiasme  over 
het onderwerp en het nut 
van dit onderwerp voor 
jouw (school)carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorkeur 
vakken: 

  

Motivatie 
voorkeur 
onderwerp/ 
kunstvormen:   
 
Denk aan hobby, 
vervolgstudie, motivatie, 
invalshoeken voor 
onderwerp.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdvraag:  

Deelvraag #1:  

Deelvraag #2:  

Deelvraag #3:  

Deelvraag #4:  
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Deelvraag 1: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode: Onderbouw 

waarom voor deze 
deelvraag de 
onderzoeksmethode de 
meest geschikte/unieke  is. 

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
Indien van toepassing. 
Groepsgrootte, bedrijven, 
specialisten, BN’ers, 
ouderen, jeugd, random. 

 

Deelvraag 2: Kwantitatief en / of Kwalitatief 
methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 3: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 4: Kwantitatief en / of Kwalitatief 
methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
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B3b INVULBLADEN VOOR HET FORMULEREN VAN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Naam & klas:   
CKV profiel  
CC/MM/VV 

  

Onderwerp:  
Motivatie 
onderwerp: 
 
Overtuig de lezer over 
jouw enthousiasme  over 
het onderwerp en het nut 
van dit onderwerp voor 
jouw (school)carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorkeur 
vakken: 

  

Motivatie 
voorkeur 
onderwerp/ 
kunstvormen:   
 
Denk aan hobby, 
vervolgstudie, motivatie, 
invalshoeken voor 
onderwerp.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdvraag:  

Deelvraag #1:  

Deelvraag #2:  

Deelvraag #3:  

Deelvraag #4:  
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Deelvraag 1: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode: Onderbouw 

waarom voor deze 
deelvraag de 
onderzoeksmethode de 
meest geschikte/unieke  is. 

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
Indien van toepassing. 
Groepsgrootte, bedrijven, 
specialisten, BN’ers, 
ouderen, jeugd, random. 

 

Deelvraag 2: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 3: Kwantitatief en / of Kwalitatief 
methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 4: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
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B3c INVULBLADEN VOOR HET FORMULEREN VAN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Naam & klas:   
CKV profiel  
CC/MM/VV 

  

Onderwerp:  
Motivatie 
onderwerp: 
 
Overtuig de lezer over 
jouw enthousiasme  over 
het onderwerp en het nut 
van dit onderwerp voor 
jouw (school)carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorkeur 
vakken: 

  

Motivatie 
voorkeur 
onderwerp/ 
kunstvormen:   
 
Denk aan hobby, 
vervolgstudie, motivatie, 
invalshoeken voor 
onderwerp.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdvraag:  

Deelvraag #1:  

Deelvraag #2:  

Deelvraag #3:  

Deelvraag #4:  
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Deelvraag 1: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode: Onderbouw 

waarom voor deze 
deelvraag de 
onderzoeksmethode de 
meest geschikte/unieke  is. 

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
Indien van toepassing. 
Groepsgrootte, bedrijven, 
specialisten, BN’ers, 
ouderen, jeugd, random. 

 

Deelvraag 2: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 3: Kwantitatief en / of Kwalitatief 
methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Deelvraag 4: Kwantitatief en / of Kwalitatief 

methode: Enquête/interview/experiment/ontwerp/observatie/bronnenonderzoek/… 

Onderbouwing 
methode:  

 
 
 
 

Onderzoeksgroep: 
 

 

Invulformulieren zijn gebaseerd op de PWS formuleren gemaakt door collega B. Jacobs.  

Let op: 

- Als je bij bovenstaande steeds dezelfde methode terug laat komen, dan is de invalshoek voor 
jouw onderwerp te eentonig.  

- Gebruik bij bronnenonderzoek op een verstandige wijze primaire en secundaire bronnen, in 
tegenstelling tot alleen maar secundaire bronnen te raadplegen (bijvoorbeeld Wikipedia).  
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OPDRACHT B4 BEPAAL NU WELKE 2 OF 3 DIMENSIES JE GAAT VERWERKEN IN JE 

ONDERZOEK OP BASIS VAN JE ONDERZOEKSVRAGEN/ONDERZOEKSGEBIED   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
OPDRACHT B5 DEFINITIEVE ONDERZOEKSAANPAK BEPALEN INCLUSIEF 

METHODEN 
 
Nu heb je uit de opdracht B1 een onderzoeksonderwerp bepaald; bij B3 heb je onderzoeksvragen bij 
die onderwerpen geformuleerd en heb je onderzoeksmethoden bepaald. Bij opdracht B4 heb je 2 of 3 
dimensies geselecteerd die bij jouw onderzoeksonderwerp passen.  
 

 MAAK NU EEN KEUZE VOOR 1 DEFINITIEF ONDERZOEKSONDERWERP;  

 VOOR DE 2 OF 3 DIMENSIES DIE DAARBIJ PASSEN 

 VOOR DE KUNSTVORM DIE JE CENTRAAL STELT 

 VOOR JE PRECIEZE AANPAK (WELKE ONDERZOEKSMETHODE WANNEER)  

 VOOR JE HOOFD- EN DEELONDERZOEKSVRAGEN 

 VOOR JE PRESENTATIE VORM (VOORLOPIG)  

 NOTEER DIT ONDERZOEKSPLAN IN JE KUNSTDOSSIER.  
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OPDRACHT B6 HYPOTHESE BEPALEN - WERK DIT STAPPENPLAN UIT  

Beoordeling van je 
onderzoeksvraag en 
hypothese is gericht op: 
- Niveau 
onderzoeksvraag 
- Formulering 

(concreet/specifiek) 
- Niveau bronnen 

(erkend, gedegen) 
- Verschillende soorten 
bronnen 
- Hypothese 
geformuleerd 

(concreet/specifiek) 
- Kern compact 

geformuleerd 
- Uitwerking antwoord 

(volledig, 
concreet/specifiek, 
inhoudelijk goed)  

Bij het uitwerken van jouw onderzoeksvraag kun je onderstaande stappen 
gebruiken. 
 
A: Wat je vraagstelling precies moet zijn - dus de formulering van je vraag is 
belangrijk 
Let op: Hierbij moet je dus echt even goed nadenken, je kunt dat niet zomaar ineens 
goed opschrijven. Dus even wikken en wegen wat je precies wilt onderzoeken.  
 
B: Welke trefwoorden en zoektermen je het beste kunt gebruiken. 
Noteer je trefwoorden waarmee je gaat zoeken, denk ook even na over woorden die 
mogelijk niet in je vraag voorkomen, maar wel belangrijk zijn.  

 
C: Wat je verwacht als antwoord/uitkomst te vinden (hypothese). 
Ook hierover moet je echt even goed nadenken.  
 
D: Dan ga je zoeken - je let op de afgesproken eisen aan goede bronnen (dus 
geen homepages, geen wikipedia als bron maar wel goede bronnen: je moet 
zelf bepalen wanneer de bron goed is) 
Bij het selecteren van je bronnen, moet je kritisch analyseren. Gebruik altijd 
minimaal 2 of 3 bronnen om te checken of je antwoord echt helemaal klopt. En bij 
het verwijzen van je bronnen (en dat moet altijd!!!) gebruik je control+alt+f  om de 
voetnoot onderaan de bladzijde te noteren. Altijd eerst de auteursnaam 
(achternaam, dan voorletters) en dan de titel, het jaartal, de vindplaats (als je een 
website gebruikt kopieer je de juiste (!) URL).  
 
E: dan ga je de informatie in punten ordenen, je kijkt welke kern je moet 
behouden om een goed antwoord te gaan formuleren.  
In vetgedrukte tekst geef je compact in 1 of 2 zinnen de kern van het antwoord aan, 
daarna ga je deze kern verder toelichten.  
 
F: Het goede antwoord is niet 1 zin, maar een korte uitwerking waarin je 
beargumenteert waarom je dit antwoord gevonden hebt op je onderzoeksvraag 
en je geeft daarbij ook de bronnen waarop je jouw antwoord gebaseerd hebt.  
Je hebt dus informatie verzameld, en daaruit ga je in jouw eigen bewoordingen het 
antwoord selecteren op de onderzoeksvraag. Een goed antwoord moet zo volledig 
mogelijk zijn, maar wel compact. D.w.z. op een onderzoeksvraag in dit kader zou je 
zeker ongeveer een half tot driekwart A4 aan antwoord moeten kunnen geven. Kun 
je dat niet: zoek dan nog info erbij. Let op: probeer hierbij concreet en specifiek te 
beschrijven (dus geen vage woorden als sommige, bepaalde, veel, belangrijke etc).  

 
Tot slot:  
Je geeft nu ook aan hoe je onderzoek gegaan is: wat was moeilijk? waar liep je 
tegenaan? wat moet je een volgende keer anders doen?  
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MAG GROEPSWERK BIJ CKV VERDIEPEN?  
 

Pas nadat je een eigen onderzoeksonderwerp/vraag hebt uitgewerkt en zelf al enig onderzoek hebt 

gedaan, kun je voor de verdere uitwerking en onderzoeksuitvoering/presentatie samenwerken met 

maximaal 2 klasgenoten. De docent adviseert daarbij en checkt of het inhoudelijk een goede 

samenwerking is.  

 

Groepsgenoten 
(max 2): 

 

Onderbouwing 
keuze 
groepsgenoten: 
Hopelijk niet alleen je 
vriend(in)… 

 
 
 
 

Afspraken 
Samenwerken: 
 

Wat vind jij belangrijk bij 
samenwerken. Wat zijn 

jouw zwakke/sterke 
kanten? 

 

 

 

 

 

(Aangepaste) 
Hoofdvraag: 

 

Deelvraag #1:  

Deelvraag #2:  

Deelvraag #3:  

Deelvraag #4:  
Invulformulieren zijn gebaseerd op de PWS formuleren gemaakt door collega B. Jacobs.  

 

ONDERZOEKEN:  

 

 VERGEET NIET GOED BIJ TE HOUDEN WELKE 

BRONNEN JE GEBRUIKT. NOTEER DAT NETJES EN 

OVERZICHTELIJK.  

 

 ONDERZOEK DOEN = NAVOLGBAAR ZIJN 

 

 BESTUDEER DE BIJLAGEN OP DE VOLGENDE 

PAGINA'S OVER DE SOORTEN ONDERZOEK DOEN.  



                                                                23       ©  M.T. van de Kamp, Theresialyceum Tilburg 

 

C) KUNSTDOSSIER - CKV VERBINDEN  

 
OPDRACHT C1 Verzamelen en vormgeven:  
In je kunstdossier verzamel je alles met betrekking tot je onderzoek. Het hele proces, alle stappen, 
activiteiten, verzamelde gegevens, reflecties leg je vast in je kunstdossier. Dat doe je zorgvuldig, 
compleet, netjes verzorgd en je houdt het zelf goed bij.  
 
Wanneer je bijv. literatuur verzameld hebt, kun je de bron noteren in je kunstdossier en je maakt een 
korte samenvatting. Alle literatuur zelf kun je in een aparte snelhechter verzamelen (zodat je 
kunstdossier vooral bestaat uit jouw onderzoek en jouw proces en jouw ontwerpen).  
 
Ook je ontwerpschetsen leg je vast in je kunstdossier. Je kunstdossier bevat ook een uitwerking van je 
eindpresentatie (hand out; filmstills; foto's van de poster etc.) 
 

OPDRACHT C2 Proces vastleggen en erop reflecteren: 
Tussentijds evalueer je hoe het gaat en reflecteer je op zowel de inhoud van je onderzoek als op 
jouw eigen onderzoeksproces (je vaardigheden, kennis etc).  
 

OPDRACHT C3 Eind reflectieverslag:  
Nadat je de eindpresentatie gegeven hebt, maak je een eindreflectieverslag dat bestaat uit:  
 

Deel 3c1: Inhoudelijk verslag. Daarin evalueer je jouw eigen onderzoek inhoudelijk. Je geeft 

inhoudelijk aan wat je over het onderwerp en over de kunst hebt onderzocht en wat je van dat 
onderzoek over kunst hebt geleerd. Je neemt evt. inhoudelijke feedback die je hebt gekregen tijdens 
de presentatie ook mee in dit verslag.  
  

Deel 3c2: procesverslag. Daarnaast schrijf je een procesverslag over jouw onderzoek. Je kijkt 

daarbij alleen naar jezelf en probeert geen oorzaken buiten jezelf te leggen voor het verloop van het 
proces. Heb je samengewerkt met anderen: dan beschrijf je ook jouw aandeel in het groepsproces. In 
je procesverslag neem je eventuele feedback van anderen op het proces ook mee in dit verslag.  
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BIJLAGE 1:  

 
BRONNENONDERZOEK 

 
Kennis en vaardigheden:  
 

 BRONNEN ONDERZOEKEN 

 LITERATUURONDERZOEK DOEN 

 ANALYSEREN 

 ONDERBOUWEN - BRONVERMELDING 

 BEARGUMENTEREN 

 EVALUEREN 

 SYNTHETISEREN 

 REFLECTEREN  
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BRONNENONDERZOEK/LITERATUURONDERZOEK DOEN 

Wat als de gemeenschappelijke basiskennis van het geesteswetenschappelijk onderzoek aangemerkt 

kan worden, zijn de volgende elementen:  

1 de onderzoeksvraag, probleemstelling;  

2 het vinden van relevante literatuur: het bibliografisch apparaat (sneeuwbalmethode, 

 systematische methode, het selecteren van literatuur);  

3  het oriënterend lezen van de literatuur (gedrukte en elektronische informatie; beoordelen 

 informatie op Internet via inhoud en vorm);  

4 het  vastleggen van de gebruikte literatuur (bibliografische conventies).  

Elk wetenschappelijk onderzoek, van welke omvang ook, is begonnen met het formuleren van een 

onderzoeksvraag of probleemstelling. Hiermee direct verbonden is de voorkennis. Iedere onderzoeker 

beschikt immers over voorkennis over het onderwerp dat hem of haar interesseert. Deze kan variëren 

van heel beperkte tot bijzonder gespecialiseerde kennis; ook de aard van de voorkennis kan heel 

verschillend zijn. Een beginnend onderzoeker beschikt over voorkennis die voornamelijk afhankelijk is 

van scholing, ervaring en interesse. Meestal vormt deze voorkennis ook de aanleiding en de motivatie 

om aan de studie te beginnen. Vanuit deze voorkennis kun je tot een vraagstelling over de materie 

komen.  

 Een probleem- of vraagstelling kan kort omschreven worden als het poneren van een 

vraagstuk. Als we zonder hele specifieke kennis over een onderwerp ons baseren op een vermoeden 

dat er ergens iets over te onderzoeken valt, dan spreken we van een vooronderstelling. Deze is niet 

alleen afhankelijk van de voorkennis, maar is ook vaak waardegebonden, dat wil zeggen: de vraag is 

vanuit bepaalde normen geformuleerd.  

Om bovenstaande te illustreren volgt hieronder een aantal voorbeelden van probleemstellingen uit 

diverse gebieden:  

 a. wat is literatuur?  

 b. tijdens de Renaissance was er sprake van een ‘universeel kunstenaar’; waren de 

 kunstenaars dus vroeger creatiever dan nu?  

 c. waarom gaan mensen naar de film?  

 d. hoe kwam Emile Zola tot het naturalisme?  

 e. behoren de kitscherige beelden van Jeff Koons tot het domein van de beeldende kunst?  

Om wat voor soort vragen draait het hier? Er zijn vragen die beginnen met een vragend 

voornaamwoord (hoe, wat, waar, waarom) en vragen die dat met een werkwoord doen. Deze laatste 

groep vragen leidt in de praktijk meestal tot een ontkenning of een bevestiging van de vraag, voorzien 

van een reeks argumenten. Men noemt dit wel een gesloten vraag. Vragen met een vragend 

voornaamwoord noemt men open vragen.  

 Vraag a is duidelijk een open vraag. Vraag b gaat uit van een vooronderstelling (de universele 

kunstenaar uit de Renaissance is waarschijnlijk creatiever dan de hedendaagse); daarna volgt pas de 

eigenlijke vraag. Welk antwoord verwacht deze vragensteller? Kennelijk is het de bedoeling dat er met 

een bevestiging of ontkenning, uitgebreid met redenen, op geantwoord wordt, bijvoorbeeld: ja, Da 

Vinci was creatiever dan Karel Appel, omdat… Of: nee, Michelangelo was vanwege zijn hang naar de 

Oudheid veel beperkter dan de hedendaagse kunstenaar die van de hele geschiedenis gebruik kan 

maken. De vraag naar de creativiteit is dus een gesloten vraag. Hoe kwam Emile Zola tot het 

naturalisme?, is een vraag waarop geen bevestigend of ontkennend antwoord is te geven. Bovendien 

begint de vraag met een vragend voornaamwoord en is dus een open vraag.  
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Ook naar inhoud kunnen vragen van elkaar onderscheiden worden. Vraag a houdt zich bezig met een 

kwestie die net zo breed is als de vraag naar wat het menselijk leven is, wat kunst is enzovoort. Door 

deze omvang en reikwijdte is de vraag niet erg geschikt als onderzoeksvraag. Vraag b over de 

creativiteit van de Renaissancemens is interdisciplinair, omdat ze drie vakgebieden op elkaar betrekt: 

de sociologie, de kunstgeschiedenis en de psychologie. De psychologie omdat creativiteit een 

psychologisch begrip is dat op de Renaissance wordt geprojecteerd; sociologisch omdat er een 

vooronderstelling in zit die alle Renaissancemensen creatief maakt; en kunsthistorisch omdat de 

vragensteller feitelijk aan veelzijdige kunstenaars denkt, zoals de ‘uomo universale’,  Leonardo da 

Vinci.  

 Vraag c over de motivatie van mensen om naar de film te gaan, is een open vraag die niet 

gebaseerd is op (veel) voorkennis, omdat het een heel algemene notie is. Waar richt de vraag zich 

op? Op motieven waarom mensen – een heel algemeen gedefinieerde groep – naar de film gaan. De 

vraag naar de motivatie van een groep mensen behoort tot het psychologische of sociologische 

terrein, en niet per se tot bijvoorbeeld de filmwetenschap. Door de vraag te beperken tot een bepaalde 

groep mensen en tot een bepaald type films (speelfilm, documentaire), kan er mogelijk een 

bruikbaarder vraag bedacht worden. Vraag d over Zola’s relatie tot het naturalisme is een open vraag. 

Maar er zit de vooronderstelling in opgesloten dat een deel van Zola’s werk tot het naturalisme gere-

kend wordt. Hoe hij tot het naturalisme kwam is een vraag waarin veel facetten een rol spelen: 

historische gebeurtenissen, vriendschappen, discussies, literaire kritiek et cetera.  

 

Het stellen van een goede, dat wil zeggen: bruikbare, onderzoeksvraag is niet altijd eenvoudig. 

Sommige vragen zijn veel te breed, andere zijn weer veel te smal. Daarnaast speelt de beschikbare 

tijd een rol. Een onderzoeker die een proefschrift voorbereidt, heeft lang de tijd om literatuuronderzoek 

te doen. Een beginnend onderzoeker, zoals een propedeusestudent Geesteswetenschappen, moet 

zijn literatuuronderzoek zo snel maar toch zo adequaat mogelijk doen. Dit heeft natuurlijk 

consequenties voor de vraagstelling. Des te gerichter de vraag des te gerichter kan er naar relevante 

literatuur gezocht worden. Een vraag wordt gerichter wanneer de vraag zich bijvoorbeeld beperkt tot 

1) het eigen vakgebied, 2) een bepaalde periode of locatie, 3) een bepaald taalgebied, 4) een 

omschreven groep mensen of objecten et cetera.  

 

Daarnaast dient de vragensteller zich bewust te worden van de aard van de vraag. Deze kan 

beschrijvend zijn, verklarend of interpretatief, en waarderend of evaluerend, of een combinatie van 

deze elementen. Beschrijvend heeft meestal betrekking op vragen naar de opeenvolging van 

gebeurtenissen, de verschillende aspecten, onderdelen of eigenschappen van een zaak, een 

gebeurtenis, een kunstwerk, een institutie et cetera. (Voorbeeld: hoe zit de Tweede Kamer in elkaar?) 

Verklarend of interpretatief is een vraag wanneer naar oorzaken of redenen wordt gevraagd voor 

bepaalde gebeurtenissen. (Voorbeeld: welk verband bestaat er tussen de aanleg van de boulevards in 

Parijs door Hausmann en de veranderde opvattingen over militaire strategieën in de negentiende 

eeuw?) Evaluerend of waarderend is een vraag die zich richt op de opvattingen over bepaalde zaken 

in een bepaalde tijd. (Voorbeeld: hoe keken de Romantische natuurfilosofen tegen de opkomst van de 

landschapsschilderkunst aan?) In het algemeen zijn vragen op geesteswetenschappelijk gebied een 

combinatie van deze drie soorten vragen.  

 

Zodra de probleemstelling vorm gaat krijgen, zal er gericht onderzoek naar beschikbare literatuur 

gedaan moeten worden.  

Sonderen, P. (2002). Wetenschappelijk onderzoek. 
http://cf.hum.uva.nl/nhl/academische%20vaardigheden/wetenschappelijk_onderzoek.htm   

 

Op deze website kun je over de volgende stappen van het uitvoeren van literatuuronderzoek meer goede informatie vinden.  

http://cf.hum.uva.nl/nhl/academische%20vaardigheden/wetenschappelijk_onderzoek.htm
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BIJLAGE 2:  

 
VELDONDERZOEK 
 
Kennis en vaardigheden:  

 
 EMPIRISCHE CYCLUS BEGRIJPEN 

 HYPOTHESE FORMULEREN 

 PASSENDE ONDERZOEKSMETHODE BEPALEN 

 NAVOLGBAARHEID VAN HANDELWIJZE AANGEVEN 

 VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK ONDERBOUWEN 

 BETROUWBAARHEID VERSTERKEN 

 ANALYSEREN  

 CAUSAAL REDENEREN 

 KRITISCH DENKEN  
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DE EMPIRISCHE CYCLUS:  
 

 

 

COMPLEXE PROBLEMEN OPLOSSEN: 

• ONDERZOEKEN: vragen genereren (creatief denken) 

• OBSERVEREN: afwisselend nauwkeurig (selectief) en breed (divergerend) 

• ONDERSCHEIDEN – ANALYSEREN: overeenkomsten/verschillen 

• VERBANDEN/PATRONEN ZIEN: relateren, samenhang ontdekken 

• INDUCTIE: afleiden uit  komen tot een algemene regel op basis van een aantal specifieke 

(empirische) waarnemingen  

• DEDUCTIE: gevolgtrekking uit het algemene  naar het bijzondere (toepassen van een regel 

op een voorbeeld) 

• TOETSEN: checken met behulp van criteria 

• CAUSAAL REDENEREN: oorzaak en gevolg kunnen beredeneren 

• EVALUEREN:  beoordelen, kritisch denken 
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TALENT VOOR EMPIRISCH WERKEN   

van Keulen, H. , & Sol, Y. http://wij-leren.nl/techniek-onderzoek.php 

 

Leerlingen met talent voor het volgen van de empirisch cyclus hebben het geduld en het vermogen 

om zichzelf aan te sturen. Het betekent ook dat ze goed overzicht hebben over de verschillende 

onderdelen die vroeg of laat in het onderzoeken of ontwerpen aandacht moeten krijgen. Het betekent 

dat je aanvoelt aan welk onderdeel je je tijd en energie op dit moment het beste kan besteden. 

 Onderzoekend en ontwerpend leren is niet een kookboekrecept volgen, want al lijkt het 

logisch om de empirische cyclus als een vast stappenplan te beschouwen dat je van begin tot eind 

doorloopt, in werkelijkheid pendelen goede onderzoekers en ontwerpers voortdurend heen en weer 

tussen de verschillende stappen. Soms weet je pas na een paar half gelukte experimenten of 

ontwerpen hoe je het probleem eigenlijk had moeten formuleren. Je mag, nee, je moet vaak 

improviseren. Je staat soms langer stil bij een bepaalde stap dan je van plan was. En het is een teken 

van talent wanneer kinderen bij de eerste stappen in de cyclus direct alvast nadenken over de vraag 

welke onderdelen ze in het verslag willen zetten, zodat ze niet vergeten de goede foto’s of tekeningen 

te maken. 

 Talent voor empirisch werken kan ook betekenen dat je een specifiek talent hebt voor één of 

meer van die verschillende onderdelen of fases. We zetten ze hier op een rij: 

 Een open oog hebben voor wat opmerkelijk is. 

 Goede, onderzoekbare vragen of problemen kunnen formuleren. 

 Een probleem kunnen verkennen. 

 Eisen kunnen formuleren waar een antwoord of oplossing aan moet voldoen. 

 Experimenten kunnen verzinnen; oplossingen kunnen ontwerpen 

 Verwachtingen en hypotheses kunnen formuleren. 

 Experimenten kunnen uitvoeren; oplossingen kunnen bedenken 

 Gegevens kunnen verzamelen. 

 Nauwgezet kunnen waarnemen en beschrijven. 

 Data kunnen verwerken. 

 Verbanden kunnen leggen en verklaringen kunnen opperen. 

 Kunnen argumenteren. 

 Resultaten kunnen presenteren. 

http://www.techyourfuture.nl/files/gfx/imagemanager/20150410_figuur_2_Empirische_cyclus_met_interactievragen.jpg 

http://wij-leren.nl/techniek-onderzoek.php
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De empirische cyclus 

Het doel van wetenschap is nieuwe kennis te verwerven door het doen van onderzoek. Er bestaan 

verschillende methoden voor het doen van onderzoek. Dit hangt samen met de diversiteit aan 

onderzoeksrichtingen. Om enkele voorbeelden te noemen: binnen de filosofie vindt het onderzoek 

plaats op een beschouwende manier waarbij men gebruik maakt van argumentatiestructuren. Binnen 

de psychologie vindt het onderzoek experimenteel plaats; men observeert menselijk gedrag en trekt 

conclusies over de werking van cognitieve functies bij de mens. Binnen de computerwetenschap is het 

onderzoek gericht op het (door)ontwikkelen van algoritmen; hierbij worden bestaande algoritmen 

uitgebreid of toegepast op nieuwe vraagstukken. Maar ook dit onderzoek kan op een experimentele 

manier plaatsvinden, door de werking van nieuwe systemen of algoritmen te observeren. 

Betekenis van empirisch onderzoek Het woord ‘empirie’ is afkomstig van het Griekse woord ‘empeiria’ 

dat ervaring betekent. Bij empirisch onderzoek doet een onderzoeker ervaringen op, door het doen 

van waarnemingen. De waarnemingen bestaan uit empirische gegevens: de data afkomstig van 

observatie of zorgvuldig opgezette experimenten.  

 

Experimenteel onderzoek wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd. Het is binnen de wetenschap 

een veel gebruikte methode van onderzoek en wordt daarom hieronder behandeld. Het 

onderzoeksproces bij empirisch onderzoek wordt weergegeven door de empirische cyclus. Het is een 

cyclus omdat de onderzoeker aan het einde van de rit weer terugkomt op het punt waar begonnen 

was. Hieronder worden de fases van de empirische cyclus beschreven. Daarbij wordt als voorbeeld 

het onderzoek naar klassieke conditionering genoemd van Pavlov (1928). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematische weergave van de empirische cyclus  

 

De fases van de empirische cyclus 

Waarneming en onderzoeksvraag 

De empirische cyclus begint met een waarneming. Zo’n waarneming kan zowel direct (eigen ervaring) 

of indirect (ergens iets over gelezen of gehoord) zijn. Uit deze waarneming volgt dan een 

onderzoeksvraag, die door middel van onderzoek beantwoord moet worden. 

Wanneer honden voedsel eten neemt hun speekselproductie toe. Dit heet een ongeconditioneerde 

reflex. Een onderzoeker verwondert zich erover dat zijn honden al een verhoogde speekselproductie 

hebben vlak voordat hij ze eten geeft. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om een aangeleerde 

speekselreflex bij honden te realiseren. Hieruit volgt de onderzoeksvraag: ’Is het mogelijk om met een 

neutrale stimulus een reflex te realiseren bij honden?  
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Inductiefase en onderzoekshypothese 

Na de waarneming en de onderzoeksvraag is de volgende stap in de empirische cyclus het formuleren 

van een onderzoekshypothese. De onderzoekshypothese is een voorlopig antwoord op de 

onderzoeksvraag en geeft weer wat logischerwijs verwacht wordt op basis van eerdere bevindingen 

en waarnemingen beschreven in de literatuur. 

De onderzoekshypothese moet falsificeerbaar zijn. Dit betekent dat er een dataset (waarnemingen, 

gegevens en uitkomsten van een experiment) mogelijk moet kunnen zijn die de theorie weerlegt. Een 

goed geformuleerde onderzoekshypothese is in principe met een enkele waarneming te falsificeren. 

De fase waarin de onderzoekshypothese opgesteld wordt, heet de inductiefase waarbij van het 

bijzondere/specifieke (een beperkt aantal waarnemingen) naar een algemeen geldende theorie 

(onderzoekshypothese) gegaan wordt. 

Vanuit de waarneming dat honden reflexmatig reageren op de aanwezigheid van de onderzoeker nog 

voordat hij ze voert, is het vermoeden (oftewel de onderzoekshypothese) dat honden geconditioneerd 

kunnen worden zodat ze bij een nieuwe neutrale stimulus reageren met een verhoogde 

speekselproductie.  

Falsificeerbaar: Wanneer honden geen verhoogde speekselproductie laten zien na het herhaaldelijk 

aanbieden van de neutrale stimulus is de theorie weerlegd.  

Deductiefase en voorspellingen 

Op basis van de onderzoekshypothese wordt een onderzoek opgezet dat de hypothese kan testen. 

Gegeven de hypothese, worden dan bepaalde resultaten uit het onderzoek verwacht. De resultaten 

die verwacht worden, worden samengevat tot de voorspelling, en hiermee kan de 

onderzoekshypothese bevestigd of verworpen worden. 

De fase waarin van een algemene onderzoekshypothese naar een specifiekere voorspelling gegaan 

wordt, is de deductiefase. Er wordt dan een concrete definitie gegeven van wat onderzocht gaat 

worden, waarbij exact aangeven wordt wat gemanipuleerd en/of gemeten wordt. Dit heet 

operationalisering. In de praktijk moet goed nagedacht worden over welke uitkomsten van het 

onderzoek voorspeld worden en wanneer deze wel of niet uitgekomen zijn. De voorspelling moet dus 

heel concreet zijn. Het is mogelijk om bij één onderzoekshypothese meerdere voorspellingen te 

formuleren. Alle voorspellingen moeten toetsbaar zijn. 

Vanuit de onderzoekshypothese dat honden geconditioneerd kunnen worden om op een neutrale 

stimulus te reageren, wordt een experiment opgezet. Hierbij krijgen honden herhaaldelijk voedsel 

aangeboden waar een neutrale stimulus aan vooraf gaat. Deze neutrale stimulus is een rinkelende 

bel. Tijdens dit proces wordt continu de speekselproductie van de honden gemeten.  

De voorspelling is dat honden na verloop van tijd een verhoogde speekselproductie laten zien al na 

het horen van een bel, ook wanneer hierna geen eten wordt aangeboden aan de honden. De bel zorgt 

dan voor een geconditioneerde reflex bij de honden.  

Toetsingsfase en resultaten 

In de toetsingsfase wordt nagegaan of de resultaten van het experiment overeenkomen met de 

voorspellingen. Deze fase bestaat in de wetenschap uit het uitvoeren van het onderzoek door middel 

van een experiment of door middel van analyse van bestaande data uit wetenschappelijke literatuur. 

Bij het ontwerpen van een experiment is het belangrijk dat er controlemaatregelen worden genomen. 

Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat andere factoren dan de uitgekozen variabele, invloed 

hebben op het toetsen van de voorspellingen. In de toetsingsfase wordt naast het doen van de 

experimenten vaak ook statistiek toegepast. 

Het experiment houdt in dat de speekselproductie van honden continu wordt bijgehouden tijdens het 

aanbieden van het voedsel met daaraan voorafgaand de rinkelende bel. Uit de resultaten van het 

onderzoek blijkt dat de speekselproductie na verloop van tijd toeneemt bij honden al na het horen van 
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de bel. Wanneer dit lang genoeg wordt volgehouden, is de speekselproductie bij het horen van de bel 

even hoog als de oorspronkelijke speekselproductie tijdens het eten van het voedsel.  

Evaluatiefase en nieuwe waarneming 

In de laatste fase worden de resultaten van het onderzoek bekeken en worden er conclusies 

getrokken. Aan de hand van de voorspellingen en of deze wel of niet zijn uitgekomen, wordt duidelijk 

of de onderzoekshypothese voor dit experiment juist was of weerlegd kan worden. In de evaluatiefase 

wordt bekeken hoe reëel verklaringen zijn en hoe reëel alternatieve hypothesen zijn. 

Vaak komen er tijdens het evalueren nieuwe vragen op die getest moeten worden. Zo worden er dus 

voortdurend denkstappen gezet in de cirkel van de empirische cyclus, steeds gebaseerd op concrete 

(nieuwe/aanvullende) waarnemingen. Elke conclusie en nieuwe onderzoeksvraag brengt de 

wetenschap weer een stapje verder, als in een opwaartse spiraal. 

In het voorbeeld komt de onderzoeker tot de conclusie dat het mogelijk is om honden te conditioneren 

tot het geven van een reflex op een neutrale stimulus. Deze reflex wordt de geconditioneerde reflex 

genoemd en het proces van aanleren heet klassieke conditionering. Dit is een antwoord op de 

onderzoeksvraag. Hierna is de onderzoeker echter nog niet klaar. Er ontstaan nieuwe vragen uit dit 

onderzoek zoals of klassieke conditionering ook mogelijk is bij mensen, en of het bijvoorbeeld 

toegepast kan worden op het voelen van pijn. Dit levert nieuwe hypotheses op. Met de waarnemingen 

uit dit experiment zijn dus nieuwe vragen ontstaan waarnaar onderzoek gedaan kan worden.  

Verslaglegging en de empirische cyclus 

Een wetenschappelijk verslag heeft een communicatieve functie waarbij onderzoekers aan 

vakgenoten laten zien welk onderzoek ze gedaan hebben en welke resultaten uit dit onderzoek zijn 

gekomen. Het verslag moet voldoende informatie geven om het onderzoek te kunnen beoordelen en 

eventueel te repliceren. Hiertoe worden alle fasen van de empirische cyclus weergegeven en wel op 

zodanige wijze dat de lezer alle denkstappen, observaties en gegevens kan volgen, nagaan en voor 

zichzelf kan verifiëren om tot een conclusie te komen. In het hoofdstuk Wetenschappelijk verslag staat 

beschreven hoe de stappen van de empirische cyclus in een wetenschappelijk verslag worden 

opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatie tussen de empirische cyclus en wetenschappelijke verslaglegging  

 
De website Practicum Academische Vaardigheden van Robert van Wijk, Susanne Hendrickx en Lisa van Pappelendam is in licentie gegeven volgens een Creative 

Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie. 

 

http://practicumav.nl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Denkvaardigheid Definitie 

Analytische denkvaardigheden Verschillende cognitieve processen die verdiepend inzicht 

geven in kennis en vaardigheden.  

Kenmerken vaststellen De vaardigheid om onderscheidende, specifieke en relevante details vast 

te stellen die een bepaald object, een gebeurtenis of fenomeen 

karakteriseren.  

Eigenschappen herkennen De vaardigheid om algemene of gebruikelijke eigenschappen van een 

reeks objecten te onderscheiden en te benoemen.  

Observeren De capaciteit om eigenschappen van een bepaald object of bepaalde 

ervaring waar te nemen en te selecteren.  

Verschillen kunnen zien  De vaardigheid om gedetailleerde verschillen te kunnen opmerken in 

bepaalde objecten, ideeën of gebeurtenissen.  

Onderscheiden van 

overeenkomsten en verschillen 

Het vermogen om overeenkomsten en verschillen vast te kunnen stellen 

tussen bepaalde objecten, gebeurtenissen en personen.  

Categoriseren De vaardigheid om objecten of gebeurtenissen volgens bepaalde vooraf 

vastgestelde classificatieschema's te groeperen.  

Classificeren De capaciteit om relevante eigenschappen af te leiden uit een groep 

objecten, mensen of fenomenen die gebruikt kunnen worden om te 

sorteren of op basis van overeenkomsten te organiseren.  

Rangschikken, prioriteren, 

volgorde aanbrengen 

Het vermogen om objecten, gebeurtenissen of fenomenen in hiërarchische 

volgorde te plaatsen op basis van een kwantificeerbare waarde.  

Verbanden zien De vaardigheid om een verband of interactie tussen twee of meer objecten 

of fenomenen te zien. 

Patronen zien De vaardigheid om een herhalend schema waar te nemen en af te leiden 

uit objecten of fenomenen.  

Oorzaak en gevolg vaststellen De vaardigheid om de meest belangrijke redenen of resultaten te zien en af 

te leiden uit een bepaalde gebeurtenis of handeling.  

Voorspellen De vaardigheid om patronen te zien, te vergelijken en onderscheid te 

kunnen maken, om verbanden te leggen, oorzaak en gevolg te kunnen 

vaststellen en op mogelijke gebeurtenissen in de toekomst te anticiperen.  

Vergelijkingen maken De vaardigheid om een verband tussen twee vergelijkbare items of 

gebeurtenissen te leggen en andere vergelijkbare items of gebeurtenissen 

om daarmee problemen op te lossen of creatieve producten te ontwikkelen  

 
Bron:  

Burns, D. (1993). A six-phase model for the explicit teaching of thinking skills. Storrs, CT: University of Connecticut, National 

Research Center on the Gifted and Talented. In Tomlinson,C.A.(ed.)(2009). The parallel curriculum. A design to develop learner 

potential and challenge advanced learners. pp. 53-55. (2nd ed.) London, Corwin-Sage press.  
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Denkvaardigheid Definitie 

Analytische denkvaardigheden Verschillende cognitieve processen die verdiepend inzicht 

geven in kennis en vaardigheden.  

Kenmerken vaststellen De vaardigheid om onderscheidende, specifieke en relevante details vast 

te stellen die een bepaald object, een gebeurtenis of fenomeen 

karakteriseren.  

Eigenschappen herkennen De vaardigheid om algemene of gebruikelijke eigenschappen van een 

reeks objecten te onderscheiden en te benoemen.  

Observeren De capaciteit om eigenschappen van een bepaald object of bepaalde 

ervaring waar te nemen en te selecteren.  

Verschillen kunnen zien  De vaardigheid om gedetailleerde verschillen te kunnen opmerken in 

bepaalde objecten, ideeën of gebeurtenissen.  

Onderscheiden van 

overeenkomsten en verschillen 

Het vermogen om overeenkomsten en verschillen vast te kunnen stellen 

tussen bepaalde objecten, gebeurtenissen en personen.  

Categoriseren De vaardigheid om objecten of gebeurtenissen volgens bepaalde vooraf 

vastgestelde classificatieschema's te groeperen.  

Classificeren De capaciteit om relevante eigenschappen af te leiden uit een groep 

objecten, mensen of fenomenen die gebruikt kunnen worden om te 

sorteren of op basis van overeenkomsten te organiseren.  

Rangschikken, prioriteren, 

volgorde aanbrengen 

Het vermogen om objecten, gebeurtenissen of fenomenen in hiërarchische 

volgorde te plaatsen op basis van een kwantificeerbare waarde.  

Verbanden zien De vaardigheid om een verband of interactie tussen twee of meer objecten 

of fenomenen te zien. 

Patronen zien De vaardigheid om een herhalend schema waar te nemen en af te leiden 

uit objecten of fenomenen.  

Oorzaak en gevolg vaststellen De vaardigheid om de meest belangrijke redenen of resultaten te zien en af 

te leiden uit een bepaalde gebeurtenis of handeling.  

Voorspellen De vaardigheid om patronen te zien, te vergelijken en onderscheid te 

kunnen maken, om verbanden te leggen, oorzaak en gevolg te kunnen 

vaststellen en op mogelijke gebeurtenissen in de toekomst te anticiperen.  

Vergelijkingen maken De vaardigheid om een verband tussen twee vergelijkbare items of 

gebeurtenissen te leggen en andere vergelijkbare items of gebeurtenissen 

om daarmee problemen op te lossen of creatieve producten te ontwikkelen  

 
Bron:  

Burns, D. (1993). A six-phase model for the explicit teaching of thinking skills. Storrs, CT: University of Connecticut, National 

Research Center on the Gifted and Talented. In Tomlinson,C.A.(ed.)(2009). The parallel curriculum. A design to develop learner 

potential and challenge advanced learners. pp. 53-55. (2nd ed.) London, Corwin-Sage press.  
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BIJLAGE 3:  
 

CREATIEVE PROCESSEN 
 

Soorten creatieve processen:  
 DESIGN THINKING & PROBLEEMGESTUURD LEREN 

 CREATIEF DENKEN & PROBLEM FINDING 
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HET CREATIEVE PROCES (= ONDERZOEKEN & ONTWERPEN) 
 

Het creatieve proces: voorbereiden ( = problemfinding) 

FASE1: Brainstormen over onderwerp = (ver) associëren, actief zoeken & analyseren wat je 

probleemstelling is. Kwantiteit is belangrijk, overleg eventueel samen met anderen en bestudeer 

bijvoorbeeld ook de manier van brainstormen van een ander. Volg je nieuwsgierigheid en stel je 

oordeel uit. In tijdschriften & kranten & tv, in boeken (info over creativiteit, onderzoek, kunst 

kunstenaars) en eigenlijk overal informatie en inspiratie opdoen: ook in je eigen omgeving veel ideeën 

noteren/uittekenen of afbeeldingen zoeken (ook tussentijds dus niet alleen in de lessen ) 

 

Het creatieve proces: je eigen maken van het probleem + uitbroeden  ( = problemfinding ) 

FASE 2: Alle mogelijke onderzoeksideeën en ontwerpideeën vastleggen (op allerlei manieren, kies de 

wijze die het beste bij jou past): schrijven, tekenen, collages maken enz. enz. Op inspiratie moet je 

niet wachten, maar je moet die actief gaan opzoeken, je ervoor openstellen door bezig te blijven met 

je onderzoek/onderwerp (dat kan op allerlei verschillende manieren).  In deze fase van het proces 

moet je gemotiveerd zijn en hard werken. Dit is een heel belangrijke fase in het creatieve proces.   

 

Het creatieve proces: inzicht – het beeldende werkproces (= afwisselend problemfinding en 

problemsolving ) 

FASE 3: Van de ontwerpideeën, kies je de beste ideeën die je verder gaat onderzoeken. Daarvoor ga 

je snelle schetsen maken (voor de vorm) je gaat proeven doen voor materiaal/constructie/ techniek en 

kleur (niet arbeidsintensief maar snelle proeven)  

Je blijft kijken naar wat je vindt/ wat er uit je handen komt 

Je blijft denken over de beste manier om het idee te realiseren/ visualiseren (blijf alles noteren) 

Je blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken die je op zou kunnen nemen. 

 

Het creatieve proces: verificatie en elaboratie (= problemsolving ) 

FASE 4: Dan stel je vast wat de beste onderzoeksvraag/het beste ontwerp is: aan welke eisen moest 

het onderzoek/ de presentatie (vormgeving)/ het ontwerp voldoen; je bepaalt of jij vindt dat dit ook echt 

de beste onderzoeksvraag/presentatievorm/ontwerp is (op basis van welke argumenten vind je dat ?) 

dat je kunt maken of dat er toch nog verbeteringen in moeten komen.  De beste onderzoeksvraag/ 

presentatievorm/ ontwerp ga je verder uitwerken.Dit kost veel tijd, zorg dat je nu een goede planning 

maakt waarin je tegenvallers opneemt. Neem extra tijd om alles goed af te werken.  
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BIJLAGE 3a 
 
DESIGN-THINKING 
(= PROBLEEMGESTUURD LEREN)  

 
 EMPIRISCH ONDERZOEKEN, 

 GENEREREN, 

 CREEREN, 

 ARGUMENTEREN, 

 REFLECTEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                40       ©  M.T. van de Kamp, Theresialyceum Tilburg 

 

DESIGN BASED LEARNING:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The FabLab@School.dk Design Process Model 
 
 
 
 

Begrijpen Observeren

Een 
standpunt 
formuleren

Ideeën 
bedenken & 
oplossingen 
selecteren

Prototype 
maken & 
testen

Implementeren

Project plan
Personages & verhaallijn
Onderzoek samenvatting

Probleemdefinitie
Kerninzichten
Ontwerpprincipes

Oplossingen
Ruwe prototypes
Verfijnde prototypes

Product

http://inchoo.net/wp-content/uploads/2016/06/design-thinking-2.png  
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 Buisman, M., Van Loon-Dikkers, L., Boogaard, M., & van Schooten, E. (2018). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek  
 Assessing progression in creative and critical thinking skills in education.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/25/rapport-over-stimuleren-van-creatief-vermogen-en-kritisch-denken/Kohnstamm+rapport+creatief+vermogen.pdf
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Buisman, M., Van Loon-Dikkers, L., Boogaard, M., & van Schooten, E. (2018). Stimuleren van creatief 
vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and 
critical thinking skills in education.  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/25/rapport-over-stimuleren-van-creatief-vermogen-en-kritisch-denken/Kohnstamm+rapport+creatief+vermogen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/25/rapport-over-stimuleren-van-creatief-vermogen-en-kritisch-denken/Kohnstamm+rapport+creatief+vermogen.pdf


                                                                43       ©  M.T. van de Kamp, Theresialyceum Tilburg 

 

Denkvaardigheid Definitie 

Uitvoerende processen Verschillende cognitieve vaardigheden die bij het organiseren, 

samenvoegen, generaliseren of toepassen van kennis 

betrokken zijn.  

Samenvatten De vaardigheid om een mondeling of schriftelijk verhaal te reduceren tot de 

hoofdzakelijke componenten.  

Metacognitie De vaardigheid om het eigen denken bewust te monitoren, beschrijven en 

erop te reflecteren. 

Doelen stellen De vaardigheid om wenselijke uitkomsten in elke situatie vast te stellen.  

Vragen formuleren De vaardigheid om relevante en precieze vragen te formuleren gericht op 

elk mogelijk doel.  

Hypotheses ontwikkelen De vaardigheid om op basis van eerdere observaties een mogelijke 

verklaring voor een waarschijnlijk verband tussen twee variabelen te 

kunnen gebruiken.  

Generaliseren De vaardigheid om uit herhaalde, gecontroleerde en nauwkeurige 

observaties een regel, principe of formule af te leiden waarmee een aantal 

situaties verklaard worden.   

Probleemoplossen De vaardigheid om een probleem te beschrijven, een ideale uitkomst af te 

leiden en om mogelijke strategieën of oplossingen te testen of selecteren.  

Besluiten nemen De vaardigheid om passende criteria te bedenken en gebruiken waarmee 

het beste alternatief in een bepaalde situatie geselecteerd kan worden.  

Plannen De vaardigheid om een gedetailleerde en op volgorde gemaakte reeks van 

handelingen te ontwikkelen waarmee een doel bereikt kan worden.  

 

Bron:  

Burns, D. (1993). A six-phase model for the explicit teaching of thinking skills. Storrs, CT: University of Connecticut, National 

Research Center on the Gifted and Talented. In Tomlinson,C.A.(ed.)(2009). The parallel curriculum. A design to develop learner 

potential and challenge advanced learners. pp. 53-55. (2nd ed.) London, Corwin-Sage press.  
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BIJLAGE 3a 
 
CREATIEF DENKEN 
(= PROBLEM FINDING)  

 
 

1. GENEREREN EN EXPLOREREN door: 

ASSOCIEREN, COMBINEREN en ABSTRAHEREN 

2. EVALUEREN/SELECTEREN 

3. REFLECTEREN 
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- Van de Kamp, M. T., Admiraal, W. F., and Rijlaarsdam, G. C. W. (2016). Becoming original: effects of strategy instruction. 
Instructional science, 44(6), 543-566. doi.org/10.1007/s11251-016-9384-y https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y 
- Van de Kamp, M. T. (2017). Reimagine, redesign and transform. Dissertation. http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-
49d2-98a7-12934d57f416 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y
http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-49d2-98a7-12934d57f416
http://dare.uva.nl/search?identifier=f5edbbe7-6f67-49d2-98a7-12934d57f416
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Denkvaardigheid Definitie 

Creatieve denkvaardigheden Verschillende cognitieve vaardigheden die bij creatieve 

productie betrokken zijn.  

Fluency De vaardigheid om aantallen ideeën of alternatieven te genereren 

waarmee een probleem dat om een nieuwe oplossing vraagt, opgelost kan 

worden.  

Flexibility De vaardigheid om een grote variatie aan ideeën te genereren waarmee 

een probleem dat om een nieuwe oplossing vraagt, opgelost kan worden. 

Originality De vaardigheid om een nieuw of uniek alternatief te genereren waarmee 

een probleem dat om een nieuwe oplossing vraagt, opgelost kan worden. 

Elaboration De vaardigheid om een groot aantal details te bedenken waarmee een 

nieuwe oplossing voor een probleem uitgelegd kunnen worden. 

Imagery De vaardigheid om een situatie of object visueel voor te stellen en daarbij 

verschillende mogelijkheden uitproberen waarmee een probleem opgelost 

zou kunnen worden zonder hulp van modellen, hulpmiddelen of fysieke 

objecten.  

Technieken toepassen waarmee 

eigenschappen van ideeën of 

producten aangepast kunnen 

worden  

De vaardigheid om technieken zoals vervangen, combineren, techniek 

aanpassingen, aanpassingen van eigenschappen, groter of kleiner maken, 

voor nieuwe toepassingen gebruiken, verwijderen, omkeren of herschikken 

van onderdelen om een meer betekenisvol geheel te maken.  

Eigenschappen opsommen De vaardigheid om passende verbeteringen af te leiden voor een proces of 

product door systematisch bepaalde aanpassingen van de eigenschappen 

van het originele product te overwegen.  

Brainstorming De vaardigheid om met andere samen te werken waarbij een oordeel 

uitgesteld wordt terwijl veel verschillende, nieuwe alternatieve oplossingen 

bedacht worden waarmee een probleem opgelost kan worden.  

Creatief probleemoplossen De vaardigheid om een probleem vast te stellen, te onderzoeken en dit 

onderzoek waarmee een probleem opgelost kan worden dat om een 

nieuwe, systematische oplossing vraagt, te organiseren.  

 

Bron:  

Burns, D. (1993). A six-phase model for the explicit teaching of thinking skills. Storrs, CT: University of Connecticut, National 

Research Center on the Gifted and Talented. In Tomlinson,C.A.(ed.)(2009). The parallel curriculum. A design to develop learner 

potential and challenge advanced learners. pp. 53-55. (2nd ed.) London, Corwin-Sage press.  
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STUDIO THINKING Eight Habits of Mind of visual art education. 

Kennis van materialen en technieken 

ontwikkelen 

Het leren gebruiken van ‘gereedschappen’ (in de brede zin: allerlei soorten 

tools), materialen en het leren van artistieke conventies (perspectief, 

kleurenleer enz.) 

Betrokkenheid en Doorzettingsvermogen 

Leren relevante artistieke of persoonlijke problemen op te lossen, leren hoe 

je jezelf ergens op kunt concentreren en andere mentale vermogens trainen, 

zoals het leren doorzetten. 

Vermogen tot expressie 
Leren hoe je werken kunt maken die een idee, gevoel of persoonlijke mening 

uitdrukken. 

 De kunstwereld begrijpen 

Verbanden kunnen leggen tussen de kunst en de wereld binnen de 

schoolmuren en de kunst en de wereld daarbuiten. 

Domein: Leren over kunstgeschiedenis en (hedendaagse) beeldende kunst 

(praktijk) 

Communities: Leren om samen te werken met kunstenaars (in of buiten de 

school) en in de context van de samenleving. 

Observeren 
Leren hoe je in visuele contexten heel nauwkeurig kunt waarnemen anders 

dan bij gewoon kijken, waardoor je opmerkzamer leert worden. 

Visualiseren/voorstellingsvermogen 

Leren om een mentale voorstelling te maken van iets dat niet direct 

waargenomen kan worden, en door het voorstellingsvermogen proberen 

volgende stappen te ontwikkelen in het beeldende proces. 

Vernieuwen door exploreren en 

experimenteren 

Leren hoe je je eigen capaciteiten kunt vergroten, door zonder vooropgezet 

plan speels te verkennen, en door de mogelijkheid te accepteren van het 

leren door toeval en van fouten. 

Reflectie & zelfevaluatie 

Vragen stellen en vragen beantwoorden: Leren nadenken en communiceren 

met anderen over een aspect van het eigen werk of over het werkproces.  

Evalueren: Leren hoe je je eigen werk kunt beoordelen en je eigen 

werkproces in relatie tot het werk van anderen of tot de normen van het 

vak/veld. 

 

Hetland, L., Winner, E., Veenema, S. , & Sheridan, K. M. (2007). Studio thinking. The real benefits of visual arts education. New 

York: Teachers College Press.  
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Beoordelingsmatrix voor beeldende processen: 

Niveau  
beeldende processen: 

I - Onvoldoende proces II - Basaal proces III - Gevorderd proces IV - Excellent proces 

1: Vaardigheid in 
divergent denken (veel 
ideeën, originaliteit, 
verschillende soorten 
ideeën, combinaties 
van ideeën, 
uitgewerkte ideeën) en 
problem finding 

De leerling toont geen 
vaardigheid in divergent 
denken, neemt één of een 
paar begin (clichématige) 
ideeën als uitgangspunt. 
Ontwikkelt geen nieuwe of 
eigen combinaties, idee niet 
goed uitgewerkt in details.  
Er vindt geen echt eigen 
onderzoek plaats, ideeën 
blijven onsamenhangend en 
los. 

De leerling toont enige 
vaardigheid in dd., neemt een 
paar ideeën als uitgangspunt, 
maar dit blijven losse ideeën.  
Er wordt geen eigen 
onderzoeksproces ontwikkeld. 
Geen nieuwe of eigen 
combinaties, gedeeltelijk 
uitgewerkt nog niet in details. 
Proces is als totaal wat minder 
samenhangend.  

De leerling toont ruim 
voldoende vaardigheden in 
dd. Verschillende soorten 
ideeën in enige samenhang 
ontwikkeld, er is enigszins 
een eigen onderzoeksproces 
gestart. Nog niet heel veel 
verschillende originele 
ideeën, wel pogingen tot 
nieuwe combinaties, en 
enige detaillering in 
uitwerking. Er heeft in een 
beperkte mate een eigen 
onderzoek plaatsgevonden.  

De leerling toont uitstekende 
vaardigheden in dd. Veel 
verschillende soorten, 
originele ideeën en ook 
combinaties en goed in 
details en samenhang in 
proces uitgewerkt. Er heeft 
echt eigen onderzoek 
plaatsgevonden, waarin in 
samenhang  oorspronkelijke 
ideeën voortgekomen zijn. 
Veel eigen inbreng aan 
ideeën, uitwerkings-
mogelijkheden.   

2: Vaardigheid in 
problem solving 
(evaluatie en selectie) 

De leerling kiest vrij 
willekeurig, niet doordacht 
voor het eindwerk/eindidee. 
Kan dit niet goed toelichten 
in het concept/verslag in het 
logboek.  

De leerling toont een enigszins 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk wel toelichten in 
het logboek, maar verband 
met beeldend werk is niet heel 
duidelijk.  

De leerling toont een 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk ruim voldoende 
toelichten,in redelijke 
samenhang met beeldend 
werk.  Dat is zichtbaar in het 
logboek en proces. 

De leerling toont een zeer 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk uitstekend 
toelichten, in zeer goede 
samenhang met beeldend 
werk. Dat is heel goed 
zichtbaar in het logboek en 
proces.  

3: Kritische reflectie 
(onafhankelijk denken 
en onderzoeks-
vaardigheden, 
zelfevaluatie, 
monitoring/ 
bijsturing van het eigen 
proces)  

De leerling denkt vooral na 
over handelingen en op een 
concreet uitvoeringsniveau. 
Werkt het proces vooral uit 
in opdracht van de docent, 
volgens stappen die de 
docent aanreikt. Nauwelijks 
tot geen kritische reflectie op 
eigen werkproces, eigen 
handelwijze.  

De leerling denkt enigszins na 
over handelingen, eigen 
handelwijze, zowel op concreet 
niveau als op de eigen 
bijsturing van het proces. 
Werkt de stappen in het eigen 
proces nog vrij willekeurig uit, 
weinig kritische reflectie op 
eigen werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in het procesverslag.  

De leerling denkt ruim 
voldoende na over 
handelingen, eigen 
handelwijze op concreet en 
af en toe abstracter niveau 
en t.a.v. bijsturing van het 
eigen proces en product. 
Werkt de stappen al vrij 
zelfstandig uit, neemt 
feedback goed over, 
enigszins kritische reflectie 
op eigen werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in procesverslag.  

De leerling denkt heel goed 
na over handelingen, eigen 
onafhankelijke handelwijze 
op concreet en abstract 
niveau en t.a.v. bijsturing van 
het eigen proces en product. 
Werkt op een 
onderzoeksmatige manier, 
heel zelfstandig en neemt 
feedback goed over. Zeer 
kritische reflectie op eigen 
werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in procesverslag. 

4: Doorzettings-
vermogen en 
geconcentreerde 
aandacht in het proces 

De leerling geeft snel op, zet 
eigen ideeën niet door.  Is 
steeds extern, door de 
docent of gericht op cijfers 
verder aangespoord om 
stappen te zetten in het 
proces. Is meestal niet 
geconcentreerd aan het 
werk geweest . Het logboek 
laat dit zien door de  
beperkte aandacht en 
kwaliteit van het proces en 
werk. Heel weinig werk, 
weinig verslaglegging van het 
proces 

De leerling toont af en toe 
geduld en doorzettings-
vermogen, maar is vaak ook 
door de docent of door cijfers 
extern gemotiveerd om het 
proces op niveau door te 
zetten. Is af en toe wel, maar 
vaak ook niet geconcentreerd 
aan het werk. Het logboek laat 
dit zien door afwisselende 
aandacht en kwaliteit van het 
proces. Vrij weinig werk/ 
weinig verslaglegging van het 
proces.   

De leerling toont ruim 
voldoende doorzettings-
vermogen, leunt daarbij nog 
wel op externe motivering 
door docent/cijfers, maar 
pakt het zelfstandig al ruim 
voldoende op, en is redelijk 
geconcentreerd aan het 
werk aan een specifieke 
uitwerking. Het logboek laat 
dit zien, door een niet heel 
continu proces . Voor de 
beoordeling wordt het 
logboek steeds goed 
bijgewerkt.   

De leerling toont een 
uitstekend doorzettings-
vermogen, is intrinsiek 
gemotiveerd, heeft weinig 
motivering door de 
docent/cijfers nodig, pakt 
het zelfstandig op en kan 
zeer geconcentreerd aan het 
eigen werk en proces 
werken. Het logboek laat het 
hele proces en de gedachten 
en ideeën heel uitvoerig in 
alle zijpaden zien, logboek is 
met aandacht gemaakt.  
 

5: Gerichtheid 
innovatie en 
vernieuwing (durven 
experimenteren, 
durven nemen van 
risico's) in 
betekenis/functie 
en/of vorm.  

De leerling neemt steeds het 
eerste best idee. Blijft 
daaraan vasthouden, staat 
niet echt open voor nieuwe 
aspecten die tijdens het 
proces opkomen. Speelt op 
safe, zoekt niet naar diepere 
betekenissen of andere dan 
oppervlakkige ideeën in het 
eigen werk. Is vooral gericht 
op het zo goed mogelijk 
uitvoeren, niet op eigen stijl 
ontwikkeling of vernieuwing.  

De leerling zoekt af en toe naar 
nieuwe mogelijkheden, als iets 
niet lukt, dan wordt een 
alternatief bedacht en 
uitgevoerd. Speelt daarbij nog 
wel enigszins op safe, zoekt 
wel iets verder naar diepere 
betekenissen in het eigen 
werk. Is vooral gericht op het 
zo goed mogelijk uitvoeren, 
met af en toe nieuwe ideeën 
toegevoegd. Heeft daarbij 
stimulans van docent nog erg 
nodig.  

De leerling durft te 
experimenteren, ook al 
levert het mogelijk niet bij 
voorbaat iets goeds op. Als 
iets niet lukt wordt opnieuw 
geprobeerd of het beter kan. 
De leerling speelt soms nog 
een beetje op safe en zoekt 
verder naar nieuwe 
mogelijkheden in het eigen 
werk. Is zowel gericht op het 
zo goed mogelijk uitvoeren 
maar ook naar nieuwe 
ideeën.  

De leerling toont veel durf en 
experimenteerdrang. Durft 
te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe 
ideeën. Blijft daarbij steeds 
doorwerken om het idee nog 
beter te maken in beelden. 
Besteedt ook veel eigen tijd 
aan werk/werkproces. De 
leerling durft risico te nemen 
dat iets niet meteen lukt 
maar heeft de overtuiging 
dat het zou moeten kunnen.  
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Beoordelingsmatrix voor beeldende producten: 

Niveau  
beeldende producten: 

I - Onvoldoende product II - Basaal product III - Gevorderd product IV - Excellent product 

6: Conceptuele 
kwaliteiten 
(inhoudelijk onderzoek 
en ontwikkeling van 
betekenis) 

Het beeld laat zien dat de 
leerling geen bewust 
concept onderzocht heeft 
en het eerste beste idee dat 
opkwam aangehouden 
heeft. Heeft geen of zeer 
oppervlakkig onderzoek 
verricht naar betekenis of 
inhoud.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling enigszins heeft 
nagedacht over het concept, 
maar het onderzoek naar 
betekenis of inhoud was erg 
oppervlakkig, mede gestuurd 
door de docent.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling vrij goed heeft 
nagedacht over het concept, 
en een eigen onderzoek 
naar betekenis of inhoud 
heeft gedaan.   

Het beeld laat zeer 
overtuigend zien dat de 
leerling zeer goed nagedacht 
heeft over het concept, en 
een geheel eigen onderzoek 
naar betekenis of inhoud 
heeft gedaan. Dit onderzoek 
is breed en met diepgang.  
 

7: Visualisatie van het 
concept (relatie tussen 
vorm en inhoud) 

Het beeld laat zien dat de 
leerling geen bewuste 
concept heeft gehanteerd 
om in beelden uit te 
drukken. Het werk is 
clichématig en willekeurig 
vormgegeven.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling wel heeft nagedacht 
over het concept, maar dit 
concept is niet duidelijk 
zichtbaar in beeld gebracht.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling wel een duidelijk 
concept bedacht heeft, 
maar het is niet heel 
duidelijk zichtbaar tenzij van 
een toelichting voorzien.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling heel  bewust een 
concept bedacht heeft en 
dit is overtuigend zichtbaar 
gemaakt in het beeld.  
 

8: Formele beeldende 
kwaliteiten van het 
werk (beeldende 
aspecten en 
materialen en 
technieken) 

Het beeld laat weinig of 
geen begrip zien met 
betrekking tot beeldende 
aspecten als kleur, licht, 
textuur, vorm of compositie; 
dit geldt eveneens voor 
materialen en technieken.  

Het beeld laat enigszins inzicht 
zien in hoe verschillende 
beeldende aspecten gebruikt 
en gecombineerd kunnen 
worden in het totaalbeeld. 
Maar de uitvoering laat te 
wensen over. Dit geldt 
eveneens voor materialen en 
technieken. 

Het beeld laat ruim 
voldoende begrip zien van 
de verschillende beeldende 
aspecten en hoe deze 
gebruikt en gecombineerd 
kunnen worden in het 
totaalbeeld, maar de 
toepassing is nog vrij 
stereotiep. Dit geldt 
eveneens voor materialen 
en technieken. 

Het beeld laat zien dat de 
leerling een uitstekend 
begrip heeft van de 
basisprincipes van 
beeldende vormgeving zoals 
focus, variatie, balans, 
ritme, ambivalentie, 
abstractie, detaillering. De 
leerling kan deze beeldende 
aspecten tot een 
overtuigend totaalbeeld 
vormen. Dit geldt eveneens 
voor materialen en 
technieken. 
 

9: Innovatieve 
aspecten 
(conceptueel/metafori
sch/beeldend/materia
al/technisch) 

Het beeld toont geen 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment of vernieuwing.  
Het beeld is clichématig, er 
worden uitsluitend 
vertrouwde, herkenbare 
concepten, beelden en 
materialen/technieken.  

Het beeld laat enigszins zien 
dat er een bewuste strategie 
naar eigen onderzoek, 
experiment en vernieuwing is 
gezocht, nog vrij beperkt in 
hetzij concept, beeld, 
materiaal of techniek maar 
nog niet in alle facetten 
samen.  

Het beeld laat ruim 
voldoende zien dat er een 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment en vernieuwing 
is gezocht, maar daarbij zijn 
slecht 1 of 2 aspecten 
vernieuwd. Het totaalbeeld 
is daardoor hetzij in 
conceptueel/metafoor/beel
dend/ materiaal of technisch 
opzicht nog niet helemaal 
origineel en overtuigend.  

Het beeld laat zeer 
overtuigend zien dat er een 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment en vernieuwing 
is gehanteerd. Daarbij zijn 
allerlei aspecten afzonderlijk 
en in samenhang 
onderzocht op de 
vernieuwende 
mogelijkheden t.a.v. 
concept/metafoor/beeldend
/materiaal/ 
techniek. Het totaalbeeld is 
één samenhangend 
totaalbeeld dat er origineel 
uitziet.  
 

10: Referentiekader 
(inhoud, vorm & 
functie hebben een 
relatie met 
professionele 
referentiekaders: 
professionele kunst & 
vormgeving, 
kunsttheorie, 
actualiteit of kunst- en 
cultuurgeschiedenis) 

Het beeld laat geen of een 
zeer oppervlakkige aandacht 
zien voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron. Zelfs niet als 
deze door de docent aan de 
leerling aangereikt zijn.   

Het beeld laat enige interesse 
zien voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron, of deze nu zelf 
gevonden zijn of door de 
docent zijn aangereikt. Er 
wordt vooral vrij letterlijk 
nagemaakt/herhaald.  

Het beeld laat ruim 
voldoende interesse zien 
voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron. De leerling 
zoekt er zelf ook actief naar, 
om zo ideeën voor eigen 
werk op te doen. Daarbij 
wordt de vaardigheid 
getoond om te kiezen wat 
bij de eigen intenties van de 
leerling past.  

Het beeld laat uitstekend 
zien, dat er actief gezocht is 
naar een veelheid van 
beelden uit zeer diverse 
contexten en laat zien hoe 
deze op een veelzijdige, 
onafhankelijke en 
overtuigende manier in het 
eigen werk zijn opgenomen.  
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TIP:  

Bekijk/beluister wat prof. dr. H. Clevers zegt over wetenschappelijke en 

artistieke creativiteit https://www.npo.nl/the-mind-of-the-universe/07-05-

2017/VPWON_1240593   (26.00 min. – 29.50 min.)  
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BEOORDELINGSMATRIX CKV - VERDIEPEN - SCHRIFTELIJK ONDERZOEKSVERSLAG 
 ONVOLDOENDE BASAAL/VOLDOENDE RUIM VOLDOENDE GOED/UITSTEKEND 
§ 1. Inleiding 
[minimaal 200,  
max 250 woorden] 

- In het verslag is de Interesse/motivatie voor 
het onderzoek  niet of nauwelijks beschreven 

- daarbij is niet verwezen naar kunst 
autobiografie (kunstervaringen; eigen 
kunstontmoeting en de achtergronden 
(invloeden) daarvan)  

- In het verslag is de Interesse/motivatie voor 
het onderzoek beknopt beschreven 

- daarbij is beperkt /oppervlakkig verwezen 
naar kunst autobiografie (kunstervaringen; 
eigen kunstontmoeting en de 
achtergronden (invloeden) daarvan)  

- In het verslag is de Interesse/motivatie voor 
het onderzoek helder toegelicht 

- daarbij is inhoudelijk verwezen naar kunst 
autobiografie (kunstervaringen; eigen 
kunstontmoeting en de achtergronden 
(invloeden) daarvan)  

- In het verslag is de Interesse/motivatie voor het 
onderzoek helder en inzichtelijk beschreven, 

- daarbij is inhoudelijk en met diepgang verwezen 
naar kunst autobiografie (kunstervaringen; eigen 
kunstontmoeting en de achtergronden (invloeden) 
daarvan)  

§ 2. 
Onderzoeksvraag  
en onderzoeksplan 
[minimaal 600,  
max 750 woorden] 
 

- De afweging van het bepalen van de eigen 
onderzoeksvraag of probleemstelling is niet of 
summier toegelicht 

- Hypothese is niet bijgevoegd/niet of 
nauwelijks gebaseerd op erkende bronnen 

- Het onderzoeksplan, onderzoeksaanpak met 
verantwoording en inclusief planning is niet 
bijgevoegd en/of hangt niet samen met de 
onderzoeksvraag.  

- De afweging van het bepalen van de eigen 
onderzoeksvraag of probleemstelling is 
basaal toegelicht/uitgelegd 

- Hypothese is gebaseerd op erkende 
bronnen 

- Het onderzoeksplan, onderzoeksaanpak 
met verantwoording en inclusief planning is 
bijgevoegd en hangt enigszins samen met 
de onderzoeksvraag.  

- De afweging van het bepalen van de eigen 
onderzoeksvraag of probleemstelling is helder 
toegelicht/uitgelegd 

- Hypothese is gebaseerd op meerdere erkende 
bronnen 

- Het onderzoeksplan, onderzoeksaanpak met 
verantwoording en inclusief planning is 
bijgevoegd en hangt duidelijk samen met de 
onderzoeksvraag.  

- De afweging van het bepalen van de eigen 
onderzoeksvraag of probleemstelling wordt 
inzichtelijk gemaakt op een heldere wijze en met 
diepgang  

- Hypothese is gebaseerd op meerdere erkende 
bronnen (van een hoog niveau) 

- Het verband tussen onderzoeksplan, 
onderzoeksaanpak met verantwoording en 
planning vloeit logisch voort uit de 
onderzoeksvraag (= weloverwogen) 

§ 3. Onderzoek 
waarbij  
de gestelde vragen 
te exploreren en te 
beantwoorden door 
informatie, 
verkregen uit o.a. 
observaties, 
experimenten, 
interviews en/of 
bronnenonderzoek 
te verzamelen en te 
analyseren 
[minimaal 1.800,  
max 2.000 
woorden] 
 

- kort literatuuronderzoek is niet of nauwelijks 
gebaseerd op erkende literatuur over kunst en 
cultuur en op minder dan twee verschillende 
bronnen. Er is sprake van gedetailleerde 
bronvermelding via voetnoten. 

- de hoofdonderzoeksvraag is in minder dan 2 
en deelvragen onderzocht.  

- De informatie verkregen uit o.a. observaties, 
experimenten, interviews en/of 
bronnenonderzoek is niet bijgevoegd in een 
aparte bijlage  

- De informatie verkregen uit onderzoek is 
oppervlakkig bestudeerd en niet in de context 
geplaatst van: tijd-plaats-functie-maatschappij 
van kunst 

- De vergelijkende kunstanalyse is summier en 
gericht op inhoud of vorm of betekenis van 
uitingen in slechts een kunstdiscipline en niet 
vanuit een van de dimensies 

- kort literatuuronderzoek is gebaseerd op 
erkende literatuur over kunst en cultuur en 
op minimaal twee verschillende bronnen. Er 
is sprake van basale bronvermelding, alleen 
via eindnoten. 

- de hoofdonderzoeksvraag is in 2 deelvragen 
onderzocht.  

- De informatie verkregen uit o.a. 
observaties, experimenten, interviews en/of 
bronnenonderzoek is beperkt verzameld in 
een aparte bijlage  

- De informatie verkregen uit onderzoek is 
enigszins kritisch geanalyseerd en beperkt 
in de context geplaatst van: tijd-plaats-
functie-maatschappij van kunst 

- De vergelijkende kunstanalyse is basaal 
maar wel gericht op inhoud, vorm en 
betekenis van uitingen in tenminste twee 
kunstdisciplines en vanuit een van de 
dimensies 

- kort literatuuronderzoek is gebaseerd op 
erkende literatuur over kunst en cultuur en op 
minimaal twee verschillende bronnen. Er is 
sprake van bronvermelding via voetnoten. 

- de hoofdonderzoeksvraag is in minimaal 2 en 
maximaal 3 deelvragen onderzocht.  

- De informatie verkregen uit o.a. observaties, 
experimenten, interviews en/of 
bronnenonderzoek is volledig verzameld in 
een aparte bijlage  

- De informatie verkregen uit onderzoek is 
kritisch geanalyseerd en in de context 
geplaatst van: tijd-plaats-functie-maatschappij 
van kunst 

- De vergelijkende kunstanalyse is gedegen en 
gericht op inhoud, vorm en betekenis van 
uitingen in tenminste twee kunstdisciplines en 
vanuit een van de dimensies 

- kort literatuuronderzoek is gedegen en gebaseerd 
op erkende en complexe literatuur over kunst en 
cultuur en op meer dan twee verschillende 
bronnen. Er is sprake van gedetailleerde 
bronvermelding via voetnoten. 

- de hoofdonderzoeksvraag is in 3 deelvragen 
onderzocht.  

- De informatie verkregen uit o.a. observaties, 
experimenten, interviews en/of 
bronnenonderzoek is volledig en nauwkeurig 
verzameld in een aparte bijlage  

- De informatie verkregen uit onderzoek is kritisch 
en in samenhang geanalyseerd en wordt met 
inzicht in de context geplaatst van: tijd-plaats-
functie-maatschappij van kunst 

- De vergelijkende kunstanalyse toont verdiepend 
inzicht in inhoud, vorm en betekenis van uitingen 
in meer dan twee kunstdisciplines en vanuit 
meerdere van de dimensies 

§ 4. Inzichten uit 
onderzoek 
[minimaal 600,  
max 650 woorden] 

- Samenvatting is niet helemaal helder en 
beperkt van karakter: Vragen, bevindingen, 
conclusies en suggesties voor verder 
onderzoek worden niet of nauwelijks 
toegelicht.  

- De toelichting op de vormgeving van de 
presentatie van het onderzoek ontbreekt.  

- Samenvatting is voldoende duidelijk: 
Vragen, bevindingen, conclusies en 
suggesties voor verder onderzoek worden 
enigszins toegelicht.  

- De toelichting op de vormgeving van de 
presentatie van het onderzoek is uitgelegd.  

- Samenvatting is helder en to the point: 
Vragen, bevindingen, conclusies en suggesties 
voor verder onderzoek worden duidelijk 
toegelicht.  

- De toelichting op de vormgeving van de 
presentatie van het onderzoek is duidelijk en 
begrijpelijk uitgelegd.  

- Samenvatting is zeer helder en to the point en is 
toch verdiepend qua niveau: Vragen, bevindingen, 
conclusies en suggesties voor verder onderzoek 
worden met aantoonbaar inzicht toegelicht.  

- De toelichting op de vormgeving van de 
presentatie van het onderzoek is duidelijk evenals 
verdiepend en wordt uitstekend uitgelegd.  
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CKV VERDIEPEN: BEOORDELINGSCRITERIA PRESENTATIE-INHOUD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Onderdeel  Component: KENNIS VAN KUNST, KUNST (KRITISCH) ANALYSEREN, CONTEXTUALISEREN           

1. Inleiding 

 

 korte inleiding van de presentatie van het onderzoek vanuit de eigen interesse/motivatie voor het 

onderzoek  

          

 In de inleiding wordt verwezen naar de kunst autobiografie (kunstervaringen; eigen kunstontmoeting en 

de achtergronden (invloeden) daarvan)  

          

2. Onderzoeksvraag, 

onderzoeksplan, aanpak 

 Beschrijving en onderbouwing van de hoofdonderzoeksvraag, deelvragen en hypothese           

 Korte toelichting op het onderzoeksplan en de onderzoeksaanpak           

3. Samenvatting en kritische 

analyse van onderzoek waarbij de 

gestelde vragen beantwoord 

worden door informatie, verkregen 

uit o.a. observaties, experimenten, 

interviews en/of 

bronnenonderzoek te verzamelen 

en te analyseren 

 Bondige samenvatting van de informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews en/of 

bronnenonderzoek is verzameld in een aparte bijlage  

          

 Kritische analyse van de informatie verkregen uit o.a. observaties, experimenten, interviews en/of 

bronnenonderzoek  

          

 Deze analyse is geplaatst in de context van: tijd-plaats-functie-maatschappij van kunst           

 Een vergelijkende kunstanalyse gericht op inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste twee 

kunstdisciplines en vanuit een of meerdere van de dimensies 

          

 Deze kunstanalyse is gemaakt vanuit een of meerdere van de dimensies           

4. Samenvatting inzichten 

onderzoek 

 Vragen, bevindingen, conclusies en suggesties voor verder onderzoek worden besproken           

 De (passende) vormgeving van de presentatie van het onderzoek wordt helder uitgelegd           

CKV VERDIEPEN: BEOORDELINGSCRITERIA PRESENTATIE-VORMGEVING  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Onderdeel  Componenten: GENEREREN, EXPLOREREN (PROBLEM FINDING), VORMGEVING EN COMMUNICATIE            

5. Associeren (creatieve proces)  Verschillende (verrassende) vragen genereren over/ perspectieven op de inhoud en vormgeving:    

 Niveau: I Vrij associeren - II flexibel associeren - III dissocieren - IV bisocieren  

          

6. Combineren (creatieve proces)  Vernieuwende combinaties van onderzoeksinzichten, kunstanalysevaardigheden en dimensies: 

 Niveau: I Aanpassen - II samenvoegen - III recombineren - IV her-verbinden 

          

7. Abstraheren (creatieve proces)  Innovatieve inzichten op passende en vernieuwende wijze vormgeven:  

 Niveau: I Conceptueel construeren - II deconstrueren - III herstructureren - IV transformeren 

          

8. Conceptuele kwaliteit van de 

vormgeving (creatieve product) 

 Helderheid, samenhang van de presentatie inhoud en de vormgeving daarvan  

 denkbeelden over de vormgeving van de inhoud 

          

9. Formele kwaliteit van de 

vormgeving (creatieve product) 

 Formele kwaliteit van de vormgeving 

 audio/visuele vormgeving; beeldende, filmische, theatrale, muzikale, dansante vormgeving 

          

10. Communicatieve kwaliteit van 

de vormgeving (creatieve product) 

 Expressiviteit en effectiviteit van de presentatie 

 informatie - intonatie - interactie - betrokkenheid  
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