
VD 02.2 - Commentaar op artikel ‘lidstaat’ van Yvonne Lebbink  
(Kunstzone 2021 / 03, blz. 66)  
 
Ik wrijf mijn ogen uit. Omfloerst door krokodillentranen zie ik twee beroepsverenigingen van 
kunstvakdocenten zich ineens zorgen maken over onze overvolle, gedevalueerde en 
uitzonderlijke Volledig Bevoegde Bachelor (VBB). Een trits argumenten passeren, die al een 
decennium door de spelonken van onze opleidingen echoot en wegens eigen 
verdienmodellen van de VH worden genegeerd, met instemming van onze vakverenigingen. 
En nu ineens de Zwelbast spelen bij de Commissie Zevenbergen. Met kauwgumtaal wordt 
geschilderd dat ze de ‘verschillen met andere schoolvakken willen wegwerken’. Hoe 
hypocriet.  
Yvonne Lebbink zit al tien jaar als copiloot in de VONKC-cockpit van de Bama-discussie en 
heeft weinig anders gedaan dan de route naar een eerstegraads Master tegengewerkt.  
 
Een smaldeel van de Commissie Zevenbergen had meer ballen dan onze 
‘Verbredingscommissie’ van destijds (2012). Toen dwong OCW ons denkpanel tot 
unanimiteit, die uiteindelijk tot een omtrekkende beweging leidde: een non-advies over de 
wenselijkheid van een eerstegraads master (zie hun verslag, blz. 21). Tegen de malafide 
daadkracht van Poetin-fan Zijlstra konden we natuurlijk niet op. Het advies verdween binnen 
een paar weken in de ambtelijke prullenbak en de oude en nieuwe-stijl examens bleven 
gehandhaafd. Hadden onze denkers van toen maar wat meer pit getoond en de opdracht 
gewoon teruggegeven.  
Fijn dat mijn nieuwe huisarts direct vakbekwaam is en niet, vers van haar opleiding, eerst 
nog een paar jaar alleen startbekwaam.    
 
Wat is de portee van Lebbinks tekst? We ‘wachten een kabinetsreactie af’ en ‘gaan niet op 
onze handen zitten.’ Lekker nog een paar jaar als marionet van het KVDO-circuit 
doorvergaderen? Over wat? Fijn GOVAK-vergaderuren schrijven? Een bijscholingscursus 
cultuurgeschiedenis bedenken voor bovenbouwdocenten die aan hun VBB niet genoeg 
hebben? Of toch, na 10 jaar, een eerstegraads vak-master, of een fijne all inclusive 
clusterbekwaamheid voor kunstvakdocenten? Docenten dans mogen ook beeldend geven? 
Leuk zo’n super elastische multidisciplinaire kunstvakken-cluster.  
 
Nee, mevrouw Lebbink, de kunstvakdocenten worden niet opgeleid tot ‘kunstenaar’. 
Dezelfde volksverlakkerij die het KVDO in het Schakeldocument debiteerde. Nauwelijks de 
helft van onze vierjarige VBB-studie wordt aan ‘het vak’ besteed, de artistieke component. 
Dat zijn 120 studiepunten (ECTS). Daar maak je geen ‘kunstenaar’ in. Al helemaal niet in de 
multidisciplinaire bandbreedte van 2D, 3D en bewegend beeld (4D) bij beeldend.  
 
Het informatieve karakter van deze ‘lidstaat tekst’ is ver onder de maat. Wekt verwarring. Als 
dit soort auteurs bij Zevenbergen aan tafel zaten om duidelijk te maken wat de kunstvakken 
nodig hebben (een extra Masterjaar voor het VHO) zullen de Commissieleden begrepen 
hebben met een Calimero van doen te hebben. Een spookrijdende Canta op het 
eerstegraads wegennet van ons onderwijs.  
 
Nog even ter aanvulling. Muziek is vanaf de beginjaren van de VBB-discussie een 
tegenstander van een eerstegraads master geweest. Een vierjarige bachelor met VHO-
bevoegdheid was een parel op het cv van muziekdocenten die voor meer dan 50% werk in 
het buitenschoolse circuit vinden. Een eerstegraads kwalificatie was daar (toen) nog voor 
nodig. Met de VBB was die in vier jaar binnen. Zo’n extra jaar studie werd dus ongewenst 
geacht. Blokkades van muziek heeft gezamenlijke KVDO-acties naar een Master destijds 
chronisch in de weg gestaan. Ik was als KVDO-bestuurslid (en voorzitter) direct getuige van 
het dwarsliggen van muziek. Zelfs een heus ‘Torentjesoverleg’ bij Sauer in Den Haag, 
heeeel lang geleden, heeft niet geholpen muziek te laten instemmen met een reguliere 



eerstegraads Master. Beeldend: (Jeroen Chabot/Maarten Tamsma), versus muziek (Jos 
Herfs))  
Elke samenwerking met de VLS over Master-acties bekijk ik met de grootst mogelijke 
argwaan.  


