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R2.2  motie van afkeuring inzake het Masterbeleid van het VONKC-bestuur 
 

 (ALV 9 mei 2016) 
 
 
De ledenvergadering van VONKC, bijeen op maandag 9 mei 2016 te Amersfoort, heeft kennis genomen van het 
bestuursbesluit om in te stemmen met de bestendiging van de Volledig Bevoegde Bachelor (VBB)1 als 
basiskwalificatie voor de eerstegraads (VHO)sector van ons onderwijs. 
Sedert de nooit gevalideerde introductie van dit fenomeen door de HBO-raad  in 2005 is een lang proces 
gevolgd om alsnog een Master in te voeren. Eerst door de NVTO, later door VONKC overgenomen. Dit lijkt nu 
zijn eindstation bereikt te hebben. Het VONKC-bestuur, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep, heeft 
ingestemd met een continuering van de Bachelor-status voor het VHO. 
 
Deze uitzonderlijke en devaluerende kwalificatie schaadt de positie en kwaliteit van ons vakgebied. Zoals bij alle 
andere schoolvakken doet alleen een gekwalificeerde Master recht aan de vereiste standaard van goed 
onderwijs in het VHO. 
 
De Ledenvergadering keurt de gang van zaken af en roept het bestuur op zich alsnog in te zetten voor een 
Master als exclusieve bevoegdheid voor het eerstegraads gebied. Bestaande rechten van huidig eerstegraads 
bevoegden zonder Master dienen uiteraard beschermd te blijven. 
 
Indien deze motie wordt aangenomen dienen de participanten van dit overleg (KVDO, LKCA, SAC-Kuo) hiervan 
terstond in kennis te worden gesteld en toezeggingen inzake bovenbedoelde instemming te worden ingetrokken. 
 
Frits Arnold, ere-lid 
Jos Hoogerhoud, ere-lid 
Maarten Tamsma, ere-lid 
 
adhesiebetuigingen: 
 
Leontine Broekhuizen, lerarenopleider kunstvakken, vm voorzitter NVTO en portefeuillehouder van de 
Masterkwestie in het VONKC-bestuur, 
Jan Dijkstra, vm. voorzitter VLH en SBKV, plv.hoofddocent van de 2e graads docentenopleiding 

handvaardigheid d’Witte Leli, inspecteur HO (o.a. kunstonderwijs) en decaan van de Inspectieacademie.** 
Gerrit Dinsbach, vm docent vakdidactiek ABV Tilburg, projectleider beeldende vakken SLO en eindredacteur 
begrippenlijst VONKC-leerplan 
Marjanne Knüppe-Hüsken, toetsdeskundige en vm projectleider Cito 
Yvonne Leenen, lid College van Bestuur Stichting Katholiek VO Breda e.o., vm inspecteur vo, bestuurslid NVTO 
en docente beeldend, vakdidactiek en kunstbeschouwing 
Diederik Schönau, vm lector kunsteducatie ArtEZ, lid examenprogrammacommissie CKV, vakmedewerker 
beeldende vakken Cito, President van InSEA ** 
Marieke Wensing, toetsdeskundige en vm NVTO-bestuurslid. 
 

 
 

Nb 1: 
Statutair kunnen bestuursleden meestemmen over zaken die het eigen beleid betreffen. Dat is een merkwaardig 
fenomeen, omdat VONKC bestuurders, bijvoorbeeld bij het aanbieden van de jaarstukken hun eigen beleid 
kunnen goedkeuren. Herhaalde verzoeken om dit te veranderen (laatstelijk bij de statutenherziening van 
november) zijn genegeerd. 
 
Het zou de bestuursleden sieren als ze zich bij deze motie van afkeuring (dus tegen hun eigen beleid) zouden 
onthouden van stemming. 
Zo niet, dan dient in de notulen opgenomen te worden hoezeer stemmen van bestuurders dit besluit beïnvloed 
hebben. 
 
Nb 2: deze motie graag integraal bij het verslag van de vergadering opnemen. 

 
** geen VONKC-lid 
 

 

                                                
1 officieel ‘ ongedeeld,  ongegradeerd’ 


