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L.S., 
 
De afgelopen twee weken ben ik door belanghebbenden benaderd om nog eens uit te 
leggen wat er misleidend was aan de vergaderstukken die het KVDO (en LKCA) aan de 
deelnemers van de pre-valideringsconferentie op 23 november 2017 aanboden. 
 
Op blz. 6 van het document (zie kopie in de bijlage; alle vergaderstukken opvraagbaar bij het 
KVDO en LKCA) werd een historisch overzicht geboden 
 
De hoofdpunten die daaruit als misleidend en malverserend gekwalificeerd kunnen worden 
zijn: 
 
●1. 2011: het Raamconvenant. (opgesteld op 29 juni 2011)  
Een speciaal voor het kunstonderwijs ingesteld validerings-vehikel, waarin o.a. de 
Kunstfactor, later zijn de erfopvolger het  LKCA als ‘sectorinstituut’ een (mede-) regierol 
kreeg toebedeeld. De opzet daarvan heb iIk uitvoerig bekritiseerd (stuk opvraagbaar). 
Het LKCA ontkende later (document opvraagbaar) dat de werking ervan na twee jaar looptijd 
was verlengd. Geruisloos, zonder enig signaal naar betrokkenen, was de rol van het LKCA 
na 2013 dus formeel uitgespeeld. De praktijk toonde anders. 
KVDO voorzitster Herma Tuunter verwees als validerings-handleiding in haar brief aan het 
VONKC-bestuur (22 juli 2018, in uw bezit) merkwaardigerwijs naar de Procedure op- en 
vaststelling landelijke opleidingsprofielen (15 oktober 2010) Een ouder (algemeen) HBO-
validerings-draaiboek Hierin wordt geen sectorinstituut genoemd. 
 
Vastgesteld kan worden dat de opleidingen (KVDO, VH) op eigen gezag de spelregels voor 
het valideringsproces hebben opgesteld en banden met het LKCA hebben onderhouden (op 
zijn mist als faciliterend intermediair) zonder dat dit door enig mandaat van het werkveld 
(beroepsgroep en scholen) is gelegitimeerd en verwijzen naar deze oude, algemene, 
valideringsprocedure uit 2010. 
In mijn bezit zijn documenten waaruit blijkt dat het KVDO-secretariaat kort voor de validering 
zelf nog dacht dat het Raamconvenant het leidende document was. 
 
Kortom: bestuurlijke chaos. De regie-regels van de validering zijn niet aan de panelleden 
kenbaar gemaakt. Ze liepen onbevangen de arena van het validerings-proces binnen, 
overgeleverd aan de willekeurige interpretaties van de procedure door de opleidingen als 
sturende, eindregie-hebbende participant in het driehoek gesprek met scholen en 
beroepsgroep. Malverserend. 
 
Uit de presentielijst van de 23 november-bijeenkomst (opvraagbaar bij het KVDO of LKCA) 
blijkt bovendien dat de formele gesprekspartners beroepenveld en scholen (samen ‘het 
werkveld’) op het punt van de Bachelor-VHO-bevoegdheid niet adequaat afdekten. Vele 
stemhebbenden en sfeerbepalers hadden niets als werkveldvertegenwoordiger met het 
eerstegraads gebied te maken. Dat gold ook voor de valideringsbijeenkomst van 7 maart 
2018. Malverserend. 
 
●2. (2011) De aanpassing van de eerste generatie opleidingsprofielen wordt opgevoerd 
als een gelegitimeerde actie. Onjuist. Er is door het werkveld niet gevalideerd. Misleidend 
 
●3. Het sectorplan kunstonderwijs (2012) is een aardig voortgangs-document, maar heeft 
geen relatie met de validering van een eerstegraads master voor de docentenopleidingen. 
Het verschijnsel wordt er zelfs in het geheel niet genoemd. Overbodig stuk. 
 
●4. 2013 Tweede generatie opleidingsprofielen positief beoordeeld. 
Hier wordt verwezen naar de valideringsbijeenkomst van 7 maart. Het VONKC-bestuur 
maakte bezwaren en meldde zich voor deze bijeenkomst gemotiveerd af. Daarmee was de 



belangrijkste vertegenwoordiger van het beroepenveld afwezig. Het verslag maakt daar geen 
melding van (noch van de afmelding, noch van de bezwaren) wat de voorzitter (LKCA-
directeur Piet Hagenaars) er niet van weerhield de VH te melden dat er gevalideerd was. De 
protestbrief van VONKC aan de minister over deze ‘validering’ (26 maart 2013; brief bij 
VONKC en mij opvraagbaar) is nergens genoemd. Zo gaan KVDO en LKCA met 
valideringsprocedures om. Misleidend en malverserend. 
 
●5. 2013 - 2015 werkveldconsultaties beroepsprofielen LKCA. 
Een doorwrocht en nuttig onderzoek, resulterend in vijf beroepsprofielen, van buitenschools, 
primair onderwijs tot en met de gewraakte VHO-sector. Zie 6. hieronder. 
 
●6. 2014. Meerjarig project peer review. Leuk om goede sier te maken met een project dat 
ook in VH-kringen complimenten veroorzaakte, maar de relatie met de master-validering is 
onduidelijk. Dat de opleidingen een vehikel voor kwaliteit-borging optuigen is mooi, als 
aandachtpunt voor een vaklideringssessie over de Master ondergeschikt. 
 
●7. 2017 beroepsprofielen LKCA 
Het document beschrijft vijf beroepsprofielen. 
Echter: er staat nergens dat de opleiding daarvoor in één HBO-Bachelor opleiding van vier 
jaar moet. Zoals er bij alle andere schoolvakken (zelfs zonder de buitenschoolse en PO-
component) een knip wordt gemaakt tussen het tweedegraads (Bachelor) en eerstegraads 
(Master) gebied verdoezeld het KVDO dit aspect om een alleskunnende (start)bekwame 
Bachelor-docent op te leiden. Misleidend 
 
Malverserend is het verdoezelen/negeren van het LKCA-advies aan het KVDO (april 2016) 
waarin expliciet voor een eerstegraads Master wordt gepleit. Nergens in de 
valideringsstukken terug te vinden! 
Het valt het LKCA te verwijten dat ze daarover niet bij het KVDO aan de bel getrokken heeft. 
Hun functie (al of niet gelegitimeerd binnen de kaders van de validerings-procedure, zie 1 
hierboven) werd niet uitgeoefend. De controle, namens de sector, bleef achterweg. 
 
●8. 2016 - Schakeldocument. 
Dit document is o.a. voorgelegd aan een bijeenkomst van VONK (8 september 2016) en 
daar door een groep deskundigen ernstig bekritiseerd. Het KVDO is daarvan in kennis 
gesteld en intern besproken. (mail F. Schneiderberg 30 oktober 2017) 
Met die kritiek is niets gedaan, wordt zelfs niet genoemd in de KVDO-stukken. Zestien 
maanden later wordt de oude tekst (gelegitimeerd door het SAC-Kuo), zonder enige wijziging 
of verwijzing naar de VONKC-discussie, aan het valideringspanel voorgelegd. Misleidend en 
malverserend. 
 
●9. Voorbereidende stukken voor 23 november 2017 (opvraagbaar bij KVDO of LKCA): 
Nergens een specifieke verwijzing naar de Masterproblematiek die aan de orde zou moeten 
komen. 
De bezwaren van de VONKC-delegatie over de gang van zaken zijn verwoord in de brief van 
5 juni 2018 aan het KVDO. Al aangeleverd. 
De afwikkeling van de procedure is malverserend. 
 
Bovenstaande focust op de rol van het KVDO binnen de kaders van de valideringssessies 
van 23 november 2017 en 7 maart 2018. 
Mijn bezwaren tegen de rol van de VH, het ministerie en de VH zijn terug te vinden in eerder 
aangeleverde documenten. 
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