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reactie op ‘beweging in de bevoegd-bekwaam discussie’, een artikel van Maria 
Hermanussen onder redactionele verantwoordelijkheid van de VLS en VONKC. 
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Het is opmerkelijk dan het VONKC-bestuur het eerste Kunstzone-artikel sinds jaren over de 
BaMa-kwestie overlaat aan een novice. Ze blijk weinig kennis te hebben van het voortraject 
van deze gecompliceerde kwestie. Ik wil haar daar niet te hard op aanvallen. Iemand die een 
jaar muziekles heeft moet je niet vragen Rachmaninov 3 te spelen. Maar de besturen 
hadden beter moeten weten, en weten dat ook. 
Veel van de tekst valt in de categorie ‘onzin’ en een VONKC-bestuur dat honderden stukken 
bezit die het gelijk van die aantijging aantonen kan van lezersbedrog beschuldigd worden. 
 
Ik ga geen moeite meer doen om met directe links naar mijn website de onwaarheden bloot 
te leggen. Ik volsta met een (*) als aanduiding voor bewijzen (meestal originele documenten) 
die daar terug te vinden zijn.  
 
De grote lijnen: 
 
De Commissie Zevenbergen wordt opgevoerd als reden om nu (eindelijk) een keer aandacht 
te besteden aan de VBB-kwestie (Volledig Bevoegde Bachelor). Weer een uitstel-actie waar 
het KVDO al jaren in grossiert.(*). Na de sjoemelvalidering van 7 maart 2018 (*) is er weinig 
meer gedaan. De buit was binnen, mede dankzij VONKC (*) 
Geen woord over de enquête waar docenten aan mee hadden kunnen doen. Niets over de 
clusterleraren, teambevoegdheden (tekenleraar Tamsma gaat danslessen beoordelen) en 
vakspecialisaties, die aanstaande lijken. Dat voor het eerstegraads VHO-segment van ons 
onderwijs masters nodig zijn komt nergens aan de orde. Niets ook over het feit dat de 
kunstsector als enige de discussie-arena binnenkomt (àls ze al worden uitgenodigd) met een 
Volledig Bevoegde Bachelor als geaccepteerde eerstegraads vakkwalificatie. 
(In ‘Naar een stelsel met toekomst’ worden we in het overzicht op blz. 9 niet eens genoemd!) 
 
‘VONKC pleit al jaren voor een gegradeerde opleidingsstructuur …’ vindt Hermanussen. In 
Jiddische kringen heet zoiets een gotspe. Al jaren doet VONKC niets anders dan deze 
‘wens(?)’ te euthanaseren en zich als schoothondje van de opleidingen ondergeschikt te 
maken aan hun onreglementaire valideringsprocedures om de VBB in takt te houden (*) 
(Verdienmodel). Geen eerstegraads master voor de kunstvakken. Niet nodig. 
 
Andere schoolvakken denken daar anders over. In de discussie over de wenselijkheid van 
een Master (voormalige bewindspersonen vonden destijds dat àlle docenten, zelfs de 
Pabo’s, een master zouden moeten hebben) komen de kunstvakken met de gevalideerde 
stelligheid dat hun Alles-kunnende Bachelor vijf beroepsprofielen kan bedienen. 
VONKC is daar medeplichtig aan. 
‘is dit nog een actuele kwestie..?’ vraagt Hermanussen zich af: Ja, hartstikke. 
 
‘VONKC was te veel een opponent van de opleidingen’ Uiteraard! Een malverserende en 
werkveld schofferende (*) partij (KVDO) kan niet genoeg dwarsgezeten worden. De 
belangen van de docenten en het eerstegraads vakgebied werden verkwanseld (*) 
 
Gelukkig is er vanaf het najaar 2018 sprake van een ‘constructief driehoeksoverleg’ meldt 
onze autrice. Merkwaardig. Nergens in de VONKC-stukken vanaf dat najaar is daar iets van 
terug te vinden. Op vragen van mij op drie achtereenvolgende ledenvergaderingen ‘waarom 



niet?’ antwoordde het bestuur ‘omdat er nog niets te melden is’ (zie notulen). Hermanussen 
beschikt blijkbaar over geheime stukken. 
Haar tekst is toch gevalideerd door het bestuur? 
Toch 22 september nog eens navragen. 
 
Ineens zou ‘overleg effect’ kunnen hebben? Na jaren incompetent bestuursbeleid en vanuit 
een strategische schoothondjes-positie? (*) 
 
Met de VLS haalt VONKC wel een zeer merkwaardige partner binnen. 
Vanaf mijn KVDO-jaren, ook als voorzitter, was muziek een dwarsligger. Jos Herfs, de 
muziek vice-premier (verder een deskundige en aimabele collega) hield tijdens een 
bestuurlijk Torentjesoverleg (een heuse lunch-sessie in het Haagse Sauer om de discipline 
neuzen één kant op te krijgen (*) o.l.v. premier Jeroen Chabot) de muziekpoot stijf. 
Buitenschoolse belangen enzo. Daardoor geen unaniem KVDO akkoord over een 
eerstegraads master. 
 
De jaren daarop deed de VLS steeds zijn eigen ding. Op VONKC-ledenvergaderingen 
werden mijn vragen over samenwerking met de VLS ontweken of zonder 
enthousiasmerende kwalificaties beantwoord. Zie notulen. (*). Mails van het VLS-bureau aan 
mij over de BaMa-kwestie ademen dezelfde sfeer. Wij doen wat we zelf nodig vinden’ was de 
teneur (*). Van het begin van de BaMa-kwestie is muziek een notoir voorstander van de VBB 
geweest (*) 
En nu ineens een bruikbare bondgenoot? 
Dans en drama hebben de hele VBB-constructie zelfs veroorzaakt. (*) Beeldend zit met een 
leuk stel bondgenoten in de Zevenbergen-boot. 
 
Opmerkelijk is dat deze behoorlijk inhoudelijke pagina afsluit met louter vakbond gerichte 
helpdesk-verwijzingen.  
VONKC is te druk met de verkeerde dingen. 
 
Triviaal slot: Mijn advertentie kostte € 375.- (kwart pagina), deze volle pagina € 1200.-. Ik 
neem aan dat de kosten door VONKC en de VS gedeeld worden? Of heeft het Kunstzone-
bestuur jullie financiële dispensatie gegeven, en waarom dan? Misschien staat de 
kwalificatie ‘rubriek’ boven dit artikel voor een vrijplaats om buiten de redactionele 
verantwoordelijkheid van Kunstzone te kunnen publiceren? 
Ik zal er 22 september naar vragen. 
 
 
Maarten Tamsma 
 
 
Aerdenhout, 4 september 2020 


