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R6.2 drie moties inzake de aanstaande valideringsprocedure van 7 maart 2018
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moties van Maarten Tamsma voor de ALV van 10 januari 2018, betreffende de voortgang
van de aanstaande Bachelor-valideringssessie van 7 maart, die door het bestuur niet in
stemming mochten worden gebracht.
Nu de resultaten van die sessie op 20 juni ter bespreking zijn aangeboden moge blijken
hoezeer deze moties een voorspellende waarde hebben gehad.
.

motietekst 1 - ALV VONKC 10 januari 2018
De ALV van VONKC, bijeen op 10 januari 2018, en kennis genomen hebbend van de
valideringsplannen van onze docentenopleidingen, spreekt zijn zorg uit over de procedurele
onduidelijkheid rond deze validering (o.a. wie de vaststellingsbeslissing neemt en met mandaat van
wie, hoe de stem van de beroepsgroep en de beroepsprocedure in dit proces is geregeld; wie de
participanten zijn.)
De ALV wenst dat onze participatie in dit valideringsproces afhankelijk wordt gemaakt van totale
juridische transparantie ervan en dat zonder deze die samenwerking wordt opgeschort.

motietekst 2
De ALV van VONKC, bijeen op 10 januari 2018, en kennis genomen hebbend van de
valideringsplannen van onze docentenopleidingen, spreekt zijn zorg uit over de rol van het
Schakeldocument en het Concept opleidingsprofielen KVDO in dit proces.
Beide documenten bevatten onjuistheden. Het eerste is in september 2016 onderwerp van kritiek
geweest binnen VONKC. Het KVDO is daarvan in kennis gesteld, maar heeft een jaar later het
document in ongewijzigde vorm als leidraad voor het vervolgtraject van de validering aangeboden.
Het tweede verwijst o.a. naar tussentijdse validering van opleidingsprofielen in 2013 waar ‘het
werkveld’, zeker de beroepsgroep, in onvoldoende mate bij betrokken is geweest.
Deze ‘validering’ achten wij niet valide en dient teruggetrokken te worden.
Beide documenten kunnen in ongewijzigde vorm het beoogde valideringsproces niet als leidraad
dienen. Het document KUO next 2016-2020, waarnaar de VH verwijst, mist elk raakvlak met de
valideringsmaterie.
VONKC dient niet achter het vaandel van het Schakeldocument en het concept opleidingsprofielen in
de valideringsoptocht mee te lopen.

motietekst 3
De ALV van VONKC, bijeen op 10 januari 2018, en kennis genomen hebbend van de
valideringsplannen van onze docentenopleidingen, wenst dat de participanten in dit overleg ter stond
op de hoogte worden gesteld van onze motietekst van 19 juni 2017 en dat onze delegatie daarnaar
handelt.
De Volledig Bevoegde Bachelor is een spookrijder in het Nederlandse onderwijs en dient van de
eerstegraads wegen te worden weggehaald.

