Beleidsnotitie VONKC 2019 - The bigger picture!
Inleiding
Van oorsprong is de VONKC gericht op het in stand houden en bevorderen van het onderwijs in de
beeldende vakken. Sinds twee jaar ook voor het onderwijs in dans en vanaf 2012 film. Sinds die tijd
merken wij dat wij als vereniging steeds breder kijken naar het kunstonderwijs in zijn geheel. In 2018
is Curriculum.nu van start gegaan. In april 2019 worden de bouwstenen voor een nieuw curriculum
voor het primair- en voortgezet onderwijs aangeboden aan de minister en Tweede Kamer. Een uniek
en veelomvattend proces is zich aan het voltrekken in Nederland. Spannend ook, het veld kan steeds
reageren op de tussenproducten die door de ontwikkelteams zijn gemaakt.
Omdat het leergebied Kunst en Cultuur van Curriculum.nu inhoud ontwikkelt voor het hele leergebied,
voor alle kunstvakken, werken de kunstvakverenigingen ook nauw samen bij het reageren op de
tussenproducten. Dit heeft o.a. de samenwerking en toenadering van de kunstvakverenigingen (BDD,
VLS, VNK-e) een grote impuls gegeven. VONKC heeft hierin een initiërende en vaak ook een
leidende rol. Daar waar mogelijk pakken wij de kansen en zoeken we de samenwerking. Een logische
ontwikkeling op de uitbreiding met dans en film binnen VONKC. De eerste resultaten van
Curriculum.nu zijn voor ons dus al merkbaar. Het kan ook niet anders dat wij, als Vereniging
ONderwijs Kunst en Cultuur hierin voorop lopen. Wij hebben in onze missie staan dat wij een
vakvereniging zijn voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst en
cultuurvakken.
Door de ontwikkelingen van de laatste tijd moeten wij denken aan de tentoonstelling van David
Hockney enige jaren geleden: ‘The bigger picture’. Het kenmerkende van zijn werk in deze
tentoonstelling was het feit dat hij enorme schilderijen maakt van de natuur zoals hij het ziet/ervaart,
dat de schilderijen zijn opgebouwd uit doeken die ook op zichzelf kunnen staan maar samen het grote
overzicht geven, the bigger picture. Een mooi beeld voor de komende tijd waarin zoveel grote
veranderingen in het onderwijs op stapel staan, waarin zoveel partijen met elkaar moeten
samenwerken.
Het volgen en beïnvloeden van deze veranderingen kan alleen maar wanneer wij als vereniging goed
functioneren. Betrokkenheid van de leden is hierbij noodzakelijk. Om onze rol te kunnen spelen de
komende jaren is discussie, engagement en passie nodig zodat wij als vereniging the bigger picture
mede kunnen vormgeven en zien!
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Bijlage bij beleidsnotitie VONKC 2019
Speerpunten 2019
1. Krachten bundelen met de andere kunstvakverenigingen t.b.v. het kunstonderwijs in Nederland:
a. inhoudelijk
b. belangenbehartiging
2. Onderwijsvernieuwing (Curriculum.nu) en alle zaken die daaruit voorkomen ondersteunen, kritisch
volgen en beïnvloeden
3. Ledenbetrokkenheid vergroten en contact met de leden intensiveren door gebruik van social media
en verbetering en vernieuwing van de website

Aandacht voor actualiteiten
Curriculum.nu
Ondersteunen, kritisch volgen en beïnvloeden
Bevoegdheden (KVDO)
Deelnemen aan het driehoeksoverleg, gezamenlijk de agenda voor het volgende proces naar
opleidingsprofielen bespreken, inhoudelijke en structurele ontwikkelingen t.a.v. de BaMa-structuur
mede vormgeven.
Examens (CvTE en Cito)
Informatievoorziening aan leden, kandidaten voor commissies bij CvTE voordragen, aanwezigheid
van de examenmensen bij VONKC-activiteiten, klankborden bij CvTE over lopende zaken samen met
leden.
FvOv (ALV, commissie funderend onderwijs, Onderwijskamer)
Landelijke ontwikkelingen inzake vakoverstijgende onderwijsinhoud volgen en een
gemeenschappelijk stem laten horen, arbeidsvoorwaardelijk overleg ondersteunen.
Strategisch Beraad Kunstonderwijs (agendacommisie en beraad zelf)
Landelijke ontwikkelingen t.a.v. het kunstonderwijs volgen, agenderen, bespreken met alle partijen die
een rol spelen.
Het beroep Leraar en de Beroepsgroep
Na het besluit tot opheffen van de Onderwijscoöperatie zullen deze onderwerpen op andere plaatsen
gestationeerd worden. We lieten van ons horen in juli en september richting dhr. Rinnooy Kan
vanwege zijn advies aan de minister.
Vinger aan de pols, reageren op ontwikkelingen.
OCW/Tweede Kamer
Actualiteit volgen, initiatief nemen waar nodig en ingaan op verzoeken van OCW om inhoudelijk
overleg.
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Organisatorische zaken t.b.v. de vereniging en onze leden
Bijeenkomsten beleidsondersteuning
Enquête onder de leden is uitgezet. Op basis van de uitkomsten organiseren we twee tot drie
bijeenkomsten waarin wij in gesprek gaan met leden over aangegeven thematiek. Het doel is de
betrokkenheid van leden vergroten, dialoog te stimuleren en een actueel overzicht van thema’s die
leven onder de leden te verkrijgen.
Nieuwe website ontwikkelen
Dit jaar wordt een nieuwe website ontwikkeld. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke manier wij
social media en de nieuwsbrief beter/anders kunnen inzetten.
Studiedagen en examenbesprekingen VONKC
Ook dit jaar organiseren wij studiedagen en examenbesprekingen.
Kunstzone
De mooie nieuwe website is in de lucht. Bij de ontwikkeling van de nieuwe VONKC-site bekijken we
hoe we wederzijds kunnen linken.
Helpdesk arbeidsvoorwaarden
Ledenpeilingen en raadplegingen i.v.m. cao-zaken
ABP-pensioenvoorlichting en MR-cursussen (via FvOv)
Informatievoorziening vanuit LKCA en SLO
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