
Wie we zijn
Katholiek vormingsonderwijs wordt gegeven door enthousiaste en 

goedopgeleide vakdocenten.

De vakdocenten worden ondersteund door twee regiobegeleiders. Samen 

bespreken ze lessen en verbeteren die waar nodig. Deze regiobegeleiders 

zijn ook aanspreekpunt voor schooldirecteuren.

Staf
Vanuit het kantoor in Utrecht wordt het werk in het land gecoördineerd 

door stafmedewerkers.
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info@katholiekvormingsonderwijs.nl

Telefoon 06 45 45 92 15

Het secretariaat is telefonisch alleen op donderdag bereikbaar

Bestuur
Het bestuur van het Katholiek vormingsonderwijs wordt gevormd door de 

zeven bisschoppelijk gedelegeerden voor het basisonderwijs. Zij stippelen 

het beleid uit en geven leiding aan de stafmedewerkers en regiobegeleiders.

De bisschoppenconferentie (alle bisschoppen van de Rooms-Katholieke 

Kerk in Nederland samen) is uiteindelijk de zendende instantie voor het 

katholiek vormingsonderwijs. Zij staan garant voor de goede inhoud van 

de lessen. Alle vakdocenten hebben dan ook een akkoordverklaring van de 

plaatselijke bisschop.

Wil je meer informatie of heb je belangstelling om bij KVO te werken?
www.katholiekvormingsonderwijs.nl

Katholiek
Vormings
Onderwijs

Laat 
kinderen 
vragen!

www.katholiekvormingsonderwijs.nl

Als 
kinderen 
vragen 
werken 
we samen 
aan hun 
vorming

Joseph Haydnlaan 2a  | 3533 AE Utrecht

Postbus 40282 | 3504 AB Utrecht

info@katholiekvormingsonderwijs.nl

www.katholiekvormingsonderwijs.nl

Telefoon 06 45 45 92 15

Het secretariaat is telefonisch alleen op donderdag bereikbaar

Katholiek
Vormings
Onderwijs



Katholiek geloof
Bij lessen katholiek vormingsonderwijs ontdekken de leerlingen de rijkdom van 

het katholieke geloof. De Bijbel, de katholieke kerk en wat ons door tweedui

zend jaar samen kerk zijn op onze levensweg is meegegeven, vormen hier een 

belangrijk onderdeel van. Dit katholieke geloof wil ons steeds weer dezelfde 

vraag stellen en samen op zoek gaan naar een antwoord: “Wil jij een stukje met 

ons op weg gaan om samen te ontdekken wie Jezus voor jou kan zijn?”

Het kerkelijk jaar staat bol van feesten met hun verhalen en rituelen. De leer

lingen worden uitgenodigd om deze te ontdekken en mee te nemen hun eigen 

leven in. Samen met de leerlingen gaat de leerkracht het jaar rond. Samen 

maken ze bijvoorbeeld een kerststal of een paaskaars. De dagelijkse rituelen, 

zoals een kaarsje opsteken, zullen ook worden verkend in deze lessen.

Ook thema’s als liefde, vergeving, vriendschap, hoop, vertrouwen, barmhartig

heid en gemeenschap zullen aan bod komen.

Zo zullen de leerlingen stukje bij beetje geholpen worden hun antwoorden te 

vinden op hun eigen levensvragen. 

Woorden, beelden en verhalen
Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt een kind 

woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. 

Zo inspireert onze vakdocent ieder kind om een eigen levensvisie en iden

titeit te ontwikkelen. In de lessen leren we ook om respect te hebben voor 

anderen.

● een lesuur per week aandacht voor levensvragen;

● ruimte voor eigen inbreng en dialoog;

● vertrouwd raken met feesten, verhalen en rituelen uit de katholieke 

 traditie;

● ontwikkeling van een eigen kijk op het leven;

● leren respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.

Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Waarom is iemand je vriend? 

Wie heeft de wereld gemaakt en waarom? Wat is goed om te 

doen? Waarom leven we eigenlijk? Kinderen zitten vol vragen.

Vormingsonderwijs helpt kinderen om een eigen antwoord te 

vinden op hun levensvragen, vanuit een levens beschouwelijke 

richting naar keuze van de ouders. Bijvoorbeeld de katholieke.

Uniek recht en keuzemogelijkheid
Ieder kind kan onder schooltijd vormingsonderwijs ontvangen. Dat is een 

uniek recht, vastgelegd in de wet. De ouders/verzorgers van kinderen op 

openbare basischolen of samenwerkingsscholen kunnen op vrijwillige basis 

kiezen voor het volgen van vormingsonderwijs van hun kind vanuit een van 

de mogelijke richtingen. Naast katholiek vormingsonderwijs is er de keuze 

voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch of protestants 

vormingsonderwijs.


