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Een tekst die het VONKC-bestuur niet onder de leden wilde 

verspreiden 
 

 
. 

 

Bericht aan de meer dan duizend VONKC-leden die nooit een 
ledenvergadering bijwonen  

 
 
van twee kritische ereleden, met samen meer dan een eeuw bestuurlijke ervaring en 
inhoudelijke kennis uit de tijd dat onze examens op poten werden gezet en ons 
vakgebied nog een échte eerstegraads opleiding had. 
 
 
 
Beste collega’s, 
 
Buiten jullie zicht heerst er meer dan vijf jaar een gespannen sfeer op beleidsmatig en 
inhoudelijk vlak tussen het VONKC-bestuur en een groep kritische leden.  
Vanaf een conflictueuze VONKC-ledenvergadering in mei 2016 hebben zich 
schermutselingen voorgedaan rond de eerstegraads kwalificaties van de kunstvakdocenten.  
 
Het VONKC-bestuur heeft nu vijf jaar nagelaten de wens (eis) te concretiseren om ons een 
volwaardige eerstegraadsopleiding terug te geven en is in het overleg met de opleidingen 
inmiddels horige van hun procedures geworden. De soms ontluisterende verwijten die het 
bestuur op ledenvergaderingen werden gemaakt zijn stelselmatig bij de leden weggehouden 
en niet in verslaggeving of Nieuwsbrieven gecommuniceerd. 
 
De kunstvakken zijn daardoor, met onze uitzonderlijke (devaluerende) Volledig Bevoegde 
Bachelor, nog steeds bewoners van de kelders van ons onderwijs. Bevoegd (maar niet 
startbekwaam) voor àlle onderwijsniveaus, salarieel gekoppeld aan hun bachelor-niveau. 
 
De kwestie speelt eigenlijk al sedert 2008. Een uitgebreid archief hierover, met 
onweerlegbare bewijzen, is terug te vinden op de website. 
https://maartentamsma.nl/ 
 
Stukken die het conflict tussen de oppositionele groep en het VONKC-bestuur bij discussies 
op de ledenvergaderingen begeleiden zijn bij het bestuur opvraagbaar. Maar je moet dan zelf 
tot actie overgaan. Nauwelijks meer dan 1% van de leden maakt van die gelegenheid 
gebruik. Dat betekent dat 99% niet weet wat er aan de hand is.  
Je bent er vermoedelijk één van. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 15 juni j.l. kwam het tot een conflict over een 
ingebracht agendapunt ‘VONKC-doctrine’, waarin door de kritische leden aandacht werd 
gevraagd voor de wijze waarop het bestuur al jaren de informatie aan de leden manipuleert 
en muilkorft. 
Zelfs de aangeboden teksten waarin dit agendapunt werd onderbouwd werden niet aan de 
ALV-deelnemers doorgespeeld. Het weerwoord van het bestuur was: ‘De leden hadden zelf 
die teksten dan maar moeten opvragen’, maar de leden waren daartoe niet op de hoogte 
gebracht, laat staan uitgenodigd. 



 
Hierbij onze collegiale oproep:  
Vraag bij het secretariaat àlle aangeleverde stukken voor het agendapunt VONKC-doctrine 
van 15 juni aan. Je krijgt dan inzage in een verwerpelijke handelswijze die het de twintig (!) 
deelnemers onmogelijk maakte een gefundeerd besluit te nemen.  
Dit kost best wat leeswerk (meer dan 25 pagina’s). Maar misschien is dit ook een aanleiding 
om je voor een volgende ledenvergadering (ergens in de herfst) in te schrijven en je stem 
dan wèl te laten horen. Als toezichthouder van het bestuur is de ledenvergadering tot een 
applausmachine geworden. 
Onze eerstegraads status en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs in de bovenbouw staat 
op het spel. 
Het bestuur liet het er al jaren bij liggen. Een hard en onderbouwd verwijt dat ze bij de leden, 
jullie dus, wil weghouden. 
 
Je kunt de teksten ook krijgen via erelid Maarten Tamsma, een van de opposanten: 
m.e.tamsma@planet.nl 
 
Een respons op onze teksten (en die van het bestuur) wordt via dat emailadres zeer op prijs 
gesteld. 
 
Dit bericht hadden wij geplaatst willen hebben als bijlage bij het verslag van de 
vergadering van 15 juni, maar het bestuur heeft dat geweigerd. 
 
 
22 juli 2021 
 
 
 
Frits Arnold  en  Maarten Tamsma 


