
 

Vraag en antwoord voorlichting PTA 
 
 

● Wat is CKV? 
CKV is de afkorting van Culturele en Kunstzinnige Vormgeving. Het vak is een 
kennismaking met allerlei kunstvormen en is bedoeld om de jeugd bekend te maken 
met kunst. Het vak heet nu officieel kunstvakken inclusief CKV, is een verplicht vak 
voor alle leerlingen in het vmbo en dient met een voldoende te worden afgesloten. 
 

● Kan er na 4 jaar basis nog een jaar kader gevolgd worden? 
Dat kan inderdaad. Wij noemen dat stapelen. In een 5e leerjaar kan dan het kader 
diploma behaald worden. Er zijn wel toelatingseisen voor.  
 

● Wat zijn de toelatingseisen voor een stapeljaar? 
● Dat de leerling voor zijn basisberoepsgerichte leerweg is geslaagd; 
● het SE-cijfer voor het praktijkvak een 7 (Basisberoepsgerichte Leerweg, niet 

afgerond) of hoger is; 
● de leerling doet SE KB in het 5e jaar. Hij volgt twee nieuwe verplichte 

keuzevakken vanuit het profiel Economie en Ondernemen. Daarnaast wordt 
een uitdagend praktisch programma aan de leerlingen aangeboden; 

● het gemiddelde SE-eindcijfer voor de AVO-vakken een 7,5 of hoger is, mits 
geen enkel afzonderlijk cijfer lager is dan 7,0 (niet afgerond). 
 

- De leerling zal na de praktijkexamens een inlooptraject gedurende 6 weken volgen 
voor de theorievakken. De leerling is hiertoe verplicht; 
- De leerling dient zich vóór 1 april ingeschreven te hebben voor een 
vervolgopleiding op het MBO, mocht deze aan bovenstaande eisen niet voldoen; 
- In een aparte vergadering na afloop van het inlooptraject, wordt er besloten of de 
leerling wordt toegelaten tot het 5e jaar kader op de KTS. Tot die tijd blijft de leerling 
bij een mbo-opleiding ingeschreven staan.  
 

● Kan ik beter stapelen of mbo niveau 2 volgen? 
Voor antwoord op deze vraag raden wij aan om een afspraak te maken met de 
teamleider, mentor en/of de decaan van de KTS. Dit is afhankelijk van de 
toelatingscriteria die genoemd zijn in de vorige vraag en dient individueel bekeken te 
worden. Daarnaast is het ook van belang te bepalen wat de beste route is met het 
oog op de vervolgopleiding.  
 

● Tot wanneer duurt ED 3.1. en tot wanneer duurt ED 3.2. ? 
ED 3.1 is de rapportperiode tot de één na laatste week van januari 2021.  
ED 3.2 is de rapportperiode vanaf eind januari tot aan de zomervakantie 2021.  
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst

