.
R7.6 valideringsprocedure 7 maart, bijlage ALV 290 juni 2018
.
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► bijlage ALV VONKC 20 juni 2018
.

Procedure validering 7 maart
2003 -2010 voortraject uitvoerig in voorgaande publicaties beschreven (o.a. BaMadossier website Maarten Tamsma:
https://maartentamsma.nl/2018/02/07/het-bama-dossier-2014/
juli 2011 nieuwe competentieprofielen ‘vastgesteld door het KVDO’.
Geen spoor van validering door het werkveld. Slechts een ‘legitimeringspanel’ van 4 leden.

kennisbasis KVDO 2013 (LKCA/KVDO) opgezet op het tweedegraads stramien van de
VH.
Vragen waarom geen enkele poging is gedaan daar ook het eerstegraads model er bij te betrekken (om zelfs
maar de schijn op te houden dat de VHO-kwalificaties serieus genomen werden) zijn nooit beantwoord.

7 maart 2013 Non-validering LKCA
‘voor de bühne / misleidend en malverserend’ (Tamsma)

2016 beroepsprofielen LKCA (Weevers, Roorda, Gerrits)
Het KVDO negeert het LKCA advies om eerstegraads Masters op te starten, moffelt dat advies zelfs weg in
de stukken voor de conferentie van 23 november 2017
àlle vijf beroepsprofielen werden door het KVDO over Bachelor-opleidingsprofielen heen gelegd, terwijl, recht
doend aan de Master-discussie, de VHO-bevoegdheid aparte kwalificaties had kunnen krijgen.
De brede bachelor is het troetelkind van de opleidingen, evenals de profijtelijke masteropleidingen (zonder
civiel effect). Dat is nooit anders geweest (zie beleidsnotities van de VH). Ook de PO-kwalificaties horen
eigenlijk niet in een reguliere docentenopleiding thuis (en zijn ook niet expliciet in de opleidingsprofielen terug
te vinden).
Voor het buitenschoolse gebied zijn geen docentenkwalificaties meer vereist.

7 maart 2018 validering opleidingsprofielen VBB 2.0
beroepsprofielen LKCA
buitenschools
PO
VMBO
onderbouw VO
geen
docentenopleiding
nodig

eigenlijk buiten het
bekwaamheidsbereik
van ‘normale’ VOlerarenopleidingen

2e graads gebied

2e graads gebied

bovenbouw
VO
eerstegraads
gebied (= bij
andere vakken een
Master / 5 jarige
opleiding)

aanvulling juli 2018:
De meest relevante stukken van de Bama-procedure tussen de VONKV ALV van 9 mei
2026 en die van 20 juni 2018 zullen deze zomer ook op mijn website gepubliceerd worden.
Veel is omwille van de onderhandelingskansen buiten het zicht van de buitenwereld
gehouden. Voor een goed zicht op alle weerbarstigheden is het gewenst belangtellenden de
kans te geven er kennis van te nemen. De website van VONKC bleef gesloten voor
onwelgevallige teksten.
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