Beleidsnotitie VONKC 2018
Activiteiten en plannen
Activiteiten lang van te voren plannen, veel voorbereidingen doen, VONKC vertegenwoordigen in
verschillende overlegsituaties en reageren op de actualiteit. Allemaal zaken die door elkaar heen
lopen, om continuïteit vragen en soms ook om ad hoc optreden. Hoe dan ook, waar we de belangen
van onze leden en ons vakgebied kunnen behartigen, zullen we dat ook in 2018 doen.
Curriculumontwikkeling
In het kader van het vervolg op Onderwijs2032 heeft VONKC van zich laten horen in april 2017 bij
hoorzittingen in de Tweede Kamer en gedurende het hele jaar in de Onderwijskamer van de FvOv.
Inmiddels wordt er in het kader van Curriculum.nu gewerkt aan een visie op Dans, Beeldende Kunst
en Vormgeving (inclusief Film), de bovenbouw van havo en vwo en op het leergebied Kunst & Cultuur.
Met VLS en BDD zijn nauwe contacten en bij VONKC is de sectie Dans aangevuld met een
werkgroep primair onderwijs, welke ook de contacten met NBDO Dansbelang hiervoor waarborgt. Dit
visiedocument fungeert als onderdeel van het startpakket dat de leraren in het ontwikkelteam zullen
meekrijgen. In maart 2018 starten de ontwikkelteams en zal VONKC rondom de vier sessies van
ontwikkeldagen klankbordmomenten met onze achterban organiseren, digitaal en/of live.
Bevoegdheden
Als vervolg op het advies van de Adviescommissie BaMa is de nieuwe BaMa-commissie (Anne Bos,
Yvonne Leenen en Elmar Caspers) aan het werk gegaan. De eerste overleggen met BDD en NBDO
Dansbelang zijn geweest. VLS doet in principe ook mee. De BaMa-commissie onderhoudt de
contacten met de KVDO inzake de kennisbasis, beroepscompetenties en opleidingsprofielen.
De conversietabel 2017 voor de kunstvakken is verschenen. De kunstvakverenigingen leverden daar
input voor aan, maar helaas liep het traject tussen partijen communicatief moeizaam. OCW zag zich
echter genoodzaakt knopen door te hakken, vanwege haar politieke opdracht ‘onbevoegd voor de klas’
te verminderen. Het VONKC-bestuur en de FvOv zijn niet gelukkig met deze gang van zaken en
hebben dat samen met VLS en BDD in het voorjaar en zomer van 2017 laten weten aan betrokken
ambtenaren.
Bij de Onderwijscoöperatie is sinds najaar 2017 de Commissie bevoegdheden nieuwe vakken door
OCW gestationeerd. Via de FvOv wordt de vakverenigingen daarin direct vertegenwoordigd en zullen
we vinger aan de pols houden in vervolgsituaties. Dat geldt ook voor bestaande vakken.
Diverse studiedagen en examenbesprekingen van VONKC
 31 oktober 2017 Kick-off havo en vwo oude stijl, een hele dag!
 4 december 2017 VMBO kunstvakken, een hele dag!
 31 januari 2018 CKV, Kunst algemeen, bovenbouw havo/vwo, een hele dag!
 Mei 2018, Examenbesprekingen VMBO-, HAVO- en VWO-beeldend en KUA.
Nagedacht wordt over een wat kleinere intervisiebijeenkomst voor examendocenten op het gebied van
(digitale) vakdidactiek en nakijken van examens.
Ook de examenbesprekingen in mei rekenen we tot de studiedagen. Daarvoor staat in de planning in
de winter een evaluatiebijeenkomst te houden met de voorzitters van alle besprekingen, samen met
BDD en VLS. Het is goed om elkaar weer eens te spreken en ervaringen uit te wisselen. Ook met
CvTe en Cito zijn er desgewenst contacten rondom de examens en studiedagen.
Marian Hinderink, Marian Bakens, Jan Verschaeren, Yvonne Lebbink en Gerard Kitslaar vormen de
basis voor de organisatie van de diverse studiedagen. De overige bestuursleden denken mee over de
inhoud en zijn gastvrouw/heer.
VONKC-gezicht(en) naar buiten
 Kunstzone. Het blad is gerestyled qua vormgeving en inhoud. De Lidstaat is de nieuwe
vakverenigingspagina die we afwisselend met de VLS vullen. Twee VONKC-bestuurders Judit
Hódos en Elvira Stein en een VONKC-lid Sanne Wichman zitten in het Kunstzone-bestuur.
Een nieuwe Kunstzone-website is momenteel onder constructie.
 Nieuwe website VONKC. Na de zomer zal hiermee een begin gemaakt worden.
 Digitale nieuwsbrief. Deze zullen we met enige regelmaat blijven samenstellen en versturen
aan onze leden en andere geïnteresseerden.
 Social media? Of/hoe/wat? In FvOv-verband leren we van andere verenigingen. We nemen
die input en ook de ervaringen van de redactie van Kunstzone mee bij de ontwikkeling van
onze nieuwe website.
 Voor het stellen van vragen door onze leden is de helpdesk arbeidsvoorwaarden, het VONKCsecretariaat en het bestuur beschikbaar via e-mail en wanneer nodig via de telefoon.

FvOv
De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) is het forum waarin VONKC meepraat over
vakbondszaken, maar ook over vakoverstijgende onderwijsbelangen zoals bevoegdheden en
cuuriculumontwikkeling. Elf verenigingen werken intensief samen voor zo’n 35.000 leden. Yvonne
Lebbink (en Remko Littooij namens de VLS) volgen de vergaderingen en behartigen de belangen van
VONKC.
Via de FvOv lopen ook de contacten met het Lerarenregister, de ABP-pensioenvoorlichting en MRcursussen voor onze leden, de cao-onderhandelingen en bijvoorbeeld de acties vanuit het PO-Front.
Bestuursleden van VONKC nemen deel aan FvOv-praktisch, de FvOv-jaardag en de Onderwijskamer
van de FvOv.
Strategisch Beraad
Minstens tweemaal per jaar is er een Strategisch Beraad Kunstvakken. Op de agenda staan actuele
zaken die voor de kunstvakken van belang zijn. We werken hier samen met VLS (Vereniging Leraren
Schoolmuziek) om de agenda’s van het Strategisch Beraad Kunstvakken vast te stellen. Het SBK
wordt weer gefaciliteerd door het LKCA en Piet Hagenaars is technisch voorzitter. Het Strategisch
Beraad Kunstvakken stelt per keer vast welke acties er ondernomen moeten worden.
Via de ‘brandbrief’ van maart 2017 en de FvOv heeft VONKC in SBK-verband twee keer per jaar
overleg over de stand van zaken bij de directie primair onderwijs van het ministerie van OCW.
Vanuit het LKCA kwam het verzoek om een beknopte versie van DIKO te maken ter begeleiding van
een eventuele Europese subsidie-aanvraag voor een vervolg op ENViL.
KVDO (netwerk KunstVakDocentenOpleidingen)
VONKC en het werkveld hebben er belang bij dat we betrokken worden bij de ontwikkelingen die bij
deze opleidingen spelen. De KVDO heeft de afgelopen jaren naar een driehoeksoverlegsituatie
toegewerkt. Opleidingen, schoolleiders en veld/verenigingen ontmoeten elkaar hierin.
Netwerken en verdeling bestuurstaken
Het bestuur wil structureler gaan bouwen aan netwerken. Dit wordt meegenomen in de ontwikkelingen
naar een nieuwe verdeling van de bestuurstaken die we vanaf zomer 2018 beogen in te richten. Het is
van belang dat onze ruim 1000 leden die allemaal professioneel met beeldende/kunstvakken bezig
zijn meer worden gehoord en dat zij van elkaar kunnen leren en het bestuur van hen. Hiervoor gaan
we werkbare vormen ontwikkelen.
Links naar websites in verband met afkortingen
ABP: www.abp.nl
BDD: www.docentendram.nl
CvTE: www.cvte.nl
Cito: www.cito.nl
Curriculum.nu: www.curriculum.nu
ENViL: www.envil.eu
Zie ook: http://envil.eu/wp-content/uploads/2014/05/ENViL_basic.pdf
FvOv: www.fvov.nl
KVDO: www.kvdo.nl
LKCA: www.lkca.nl
NBDO Dansbelang: www.dansbelang.nl
VLS: www.vls-cmhf.nl
VONKC: www.vonkc.nl

