Aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen
Prinsessegracht 21
2514 AP Den Haag
AANTEKENEN
betreft (o.a.) mijn (onbeantwoorde) brief van 27 september 2019 en daar genoemde voorgaande correspondentie
inzake de z.g.n. BaMa-validering van de kunstvakdocentenopleidingen

Aerdenhout 13 februari 2020
Geacht bestuur,
Ik heb u in kennis gesteld van de publicatie op mijn website van mijn beschuldigingen aan uw adres
inzake de misleiding en malverseringen die rond de validatie van 7 maart 2018 hebben
plaatsgevonden.
U kent ook het dispuut tussen het bestuur van VONKC (de veruit grootste beroepsgroepvertegenwoordiger in deze kwestie) en KVDO-voorzitter Tuunter.
Tuunter zegde de presentielijst van de validerings-bijeenkomst toe, maar die bleek later ‘kwijt te zijn’.
Een lachwekkend excuus om de openbaarmaking van het ondeugdelijke valideringspanel tegen te
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houden. Ik leverde op mijn website (● ) commentaar op deze gang van zaken.
Op de Algemene Ledenvergadering van VONKV, 29 november jl, kwam die presentielijst alsnog
boven water, 20 maanden na de sessie. Kopie bijgaand.
Opmerkelijk was dat het KVDO deze lijst had voorzien van een disclaimer om te voorkomen dat de
gegevens buiten de directe kring van daar aanwezigen verspreid zou kunnen worden. De exemplaren
werden voorzien van de naam van de ontvanger, zodat klokkenluiders traceerbaar waren.
De leden van VONKC mochten blijkbaar niet met hun collega’s communiceren over wie hen
vertegenwoordigd had bij de BaMa-validering.
De lijst was ontdaan van namen van de deelnemers (AVG-kwestie?). Er was alleen aangegeven
welke ‘categorieën’ vertegenwoordigd waren. Zonneklaar werd hiermee opnieuw aangetoond dat het
panel van geen kant deugde. Een doofpot-handeling was dus nodig om dit buiten de publiciteit te
houden. Een misplaatste disclaimer werd ingezet.
Ik heb mij voorzien van hoogwaardige juridische adviezen en niemand kan mij de juridische grond
noemen waarop die disclaimer gefundeerd kan zijn. Een malafide actie dus en ik overweeg stappen
om deze doofpot-truc aan de kaak te stellen.
U bent verantwoordelijk voor de handeling van het KVDO en ik verzoek u om mij voor 1 maart duidelijk
te maken op grond van welke overwegingen dit document niet openbaar gemaakt mag worden.
Na die datum komt de lijst op mijn website. Ook deze brief (en uw eventuele antwoord) kan daar dan
deel van uitmaken.
Ik heb de Autoriteit Persoonsgegevens (pro-actief) van de kwestie op de hoogte gebracht.
In afwachting van uw respons,
verblijft, hoogachtend,

M. E. Tamsma
Spiegelenburghlaan 18
2111 BM Aerdenhout
Bijlagen: mijn brief van 27 september 2019 en ‘tabel met categorieën en aantallen i.v.m. aanwezigen
Validatiebijeenkomst 7 maart 2018’ (gewaarmerkte versie Maarten Tamsma)
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https://maartentamsma.nl/2019/09/09/epiloog-van-een-sjoemelvalidering/

