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samenwerking met de VLS en de KVLO 

 
n.a.v. de brief d.d. 29 april 2021 namens de drie verenigingen 

‘gelijktijdige aanpak van kerndoelen voor alle leergebieden is nodig voor een 
samenhangend nieuw curriculum’ 

en 
Een integrale curriuculumherziening is niet controversieel 

 
 
 
De KVLO is de Koninklijke adelaar van het FvOv-nest. Van de 34.000 leden is een derde 
gymnastiek docent. Sovereign en superieur heerser over een nest waarin nog wat andere 
VBB-(kunst)vogels: De VONKC-specht en de VLS-merel, die zich onder de vleugels van de 
Grote VBB’er Adelaar koesteren. Beiden een kleine 1000 leden. 
Adelaar kent een jaloersmakende organisatiegraad en gestroomlijnde Haagse beweeglobby. 
Een ding heeft hij echter niet: geen enkel belang bij een eerstegraads Master voor hun 
opleidingen. Gymnastiekdocenten zijn Volledig Bevoegde Bachelors en kunnen met een 4-
jarige HBO opleiding overal lesgeven. Er zijn nooit Kamervragen gesteld over de 
discrepantie tussen SO- en CE-cijfers voor gymnastiek op het vwo of Havo. 
 
Met Specht en Merel in het VBB-nest voelt Adelaar zich niet helemaal alleen gelaten. Ook 
deze twee vleugelaars kennen een VBB en hebben geen universitaire pendant waarbinnen 
een eerstegraadsopleiding opgetuigd kan worden. Ze zouden dat binnen het HBO moeten 
doen. Grote Broer Gymnastiek heeft dus geen enkel belang om de regie te nemen in een 
proces om Specht en Merel een master te bezorgen. Ze zouden binnen de FvOv geen VBB-
maatjes meer hebben. 
Toen ik in het voorjaar van 2014, als senator van het PVVVO (namens dans en drama) het 
voortouw nam om de discussie rond de master bij het bestuur van de Onderwijscoöperatie 
op de agenda te krijgen, schreef FvOv-voorzitter Jilles Veenstra (d.d. 14 juli) aan het 
Coöperatiebestuur (waar hij zelf deel van uitmaakte) een mail waarin die master niet zo 
nodig werd gevonden. Mijn initiatief werd bestuurlijk ondergesneeuwd en heeft OCW nooit 
bereikt. VONKC berustte daar (blijkbaar) in. Yvonne Lebbink is vice-voorzitter. 
Zo gaat dat. 
 
De merel zelf kent ook een speciale eigenschap. Hij zingt namelijk niet alleen in 
schoollokalen, maar ook heel veel buiten. Daarvoor was een eerstegraads buitenschoolse 
zangbevoegdheid nodig. De vierjarige VBB zorgde daarvoor. Waarom een extra jaar voor 
een master inbouwen voor het VHO als je met een jaar minder ook al bevoegd bent voor het 
buitenschoolse, meer dan 50% van het werkgebied van de merels. 
 
Binnen het KVDO heeft beeldend bij de eerste interne schermutselingen tegen het SAC-Kuo 
(Jeroen Chabot en Maarten Tamsma) veel moeite gedaan om muziek (Jos Herfs) 
binnenboord te houden, er zelfs een heus Haags torentjesoverleg bij Sauer voor gehouden 
om gezamenlijk het SAC onder druk te kunnen zetten. Vergeefs. 
Muziek (lees de VLS) is een decennium structureel pro VBB geweest en dus verre van een 
natuurlijke bondgenoot in het Masterproces of welke discussie over bevoegd- en 
bekwaamheden dan ook. 
 
Wat de FvOv-trojka gemeen heeft is hun gezamenlijk verleden als ‘vakken achter de streep’. 
Namens de NVTO heb ik in de vroege jaren 70 acties gevoerd om tekenen volwaardig te 
laten meetellen bij overgangsprocedures in het VO. Het voorportaal van de 
eindexamenstatus die eraan stond te komen.  



Allen deze status van ‘vakken achter de streep’ hebben ze historisch gemeen. En dit maakt 
mij argwanend, zeker in het licht van de ontwikkelingen die de kunstvakken, nog meer dan 
ooit tevoren, naar de kelder van het onderwijs laten afglijden. Koninklijke adelaars of niet. 
 
Conclusie: de KVLO noch de VLS zijn natuurlijke bondgenoten van VONKC in een proces 
voor een volwaardige VHO-status van docenten beeldend. Als in jaarverslagen van VONKC 
gewag werd gemaakt van eventuele samenwerking met de VLS waren dat steeds berichten 
met een teruhoudende toonzetting. En nu ineens ‘samen’ ?? 
Zelfs samen met de SLO ‘aan de slag’ voor een aanpassing van de examenprogramma’s?! 
 
Bijna aandoenlijk vraagt VONKC-voorzitter Anne Bos in het artikel ‘Doorgaan en verbreden’ 
(Kunstzone 21-03 blz. 15) in een tweegesprek met VLS-medewerker Allard van de Bremen 
een kunsteducatief plekje in de projecten die ‘Meer muziek in de klas’ heeft gegenereerd en 
landelijk uitrolt. Een enthousiaste 50-jarige koningin, geld van Joop van den Ende, want wil je 
nog meer. Jaloersmakend. Beeldend wil ook graag een vinger in de suikerpot. Sneu hoe 
Allard Anne toont dat de afhankelijkheid van kunsteducatieve praatcircuits zelden tot iets 
leiden en een zelfstandig opererend project als dit vruchten afwerpt. 
Kan beeldend niet ook zoiets beginnen? Met wie dan? Alexander Pechtholt, toch ooit vaardig 
veilingmeester en misschien wat welwillende (wat versleten?) Haagse lobby? Talens als 
sponsor? 
 
VONKC-leden zijn nu gewaarschuwd. 
Ken uw verleden. 
Ken uw bondgenoten. 


