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Voorwoord 

 
2020 was een jaar zoals we vooraf het ons niet hadden kunnen voorstellen. Scholen waren langdurig 

gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gingen daarna vaak maar beperkt 

open. Ook voor het KVO vielen lessen uit en de leerkrachten zochten op inventieve wijze naar 

nieuwe wegen om de leerlingen toch te bereiken. 

 

Maar in 2020 stond bij het KVO gelukkig niet alles in het teken van het corona-virus. De organisatie 

werd versterkt door de aanstelling van een directeur. Daarmee is de lijn van de laatste jaren 

voortgezet om te komen tot een slagvaardiger organisatie en een sterkere presentie. Zo hopen we 

in de toekomst de kansen die er zijn om meer kinderen te bereiken met ons mooie onderwijs, beter 

te kunnen oppakken. 

 

Bovenal stemt het onderwijs dat we mogen geven tot dankbaarheid. Het is een voorrecht dat we 

kinderen van binnenuit kunnen laten aanvoelen wat ons katholieke geloof inhoudt en wat dat 

betekent voor je leven. En het is een voorrecht wanneer je als leerkracht geconfronteerd wordt met 

de diepe vragen en de treffende observaties van je leerlingen en ziet dat zij op weg zijn om als mens 

te groeien en je hen op die weg een stukje mag begeleiden. 

 

Wim van den Dool, diaken 

Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van het Aartsbisdom Utrecht, 

Voorzitter KVO.  
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Katholiek vormingsonderwijs in 2020 

 

Katholiek vormingsonderwijs 
 

Lessen katholiek vormingsonderwijs 

In het schooljaar 2019-2020 werden lessen katholiek vormingsonderwijs verzorgd op 34 openbare 

basisscholen. Het gaat om zo’n 77 groepen en ongeveer 900 leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 

gaat het om lessen op 32 scholen. In dat schooljaar werden in 75 groepen ongeveer 818 leerlingen 

bereikt.  

 

Vanwege de gevolgen van de corona-epidemie zijn er minder lesaanvragen binnen gekomen. Het 

Centrum voor Vormingsonderwijs heeft besloten dat docenten die als gevolg hiervan minder lessen 

kunnen verzorgen, hiervoor gecompenseerd worden in het schooljaar 2020-2021.  

 

Methode 

Uit onderzoek blijkt dat de methoden Het Licht op ons pad en Houvast op school het sterkste 

katholieke gehalte hebben en ook het best bruikbaar zijn in de setting van het vormingsonderwijs. 

Het bestuur van KVO is niet voornemens één lesmethode voor te schrijven voor alle docenten. Wel 

beveelt het bestuur van KVO de methoden Houvast op school en Het Licht op ons pad aan. Daarmee 

beoogt het bestuur meer gezamenlijkheid te laten groeien en meer helderheid over de inhoud en 

kwaliteit van de lessen te realiseren.  

 

Alle docenten hebben exemplaren van de methode Het Licht op ons pad ontvangen voor de 

leeftijdsgroep waarin zij lesgeven. Daarnaast hebben docenten een inlog ontvangen om toegang te 

krijgen tot de materialen van Houvast op school.  

 

Werving en begeleiding van docenten 
 

Regio Noord 

In regio Noord stond net als in de rest van Nederland heel veel in het teken van corona. De 

docenten waren enthousiast aan het werk gegaan na de kerstvakantie. Maar al snel kwam de eerste 

lockdown. Toen bleek dat de lessen voor externe docenten voorlopig niet meer mogelijk zouden 

zijn, begonnen de docenten, al dan niet in samenwerking met hun collega vormingsdocenten, na te 

denken over andere manieren om contact te houden met hun leerlingen. Zij maakten zich zorgen 

omdat tijdens hun lessen niet alleen werd gewerkt naar aanleiding van de input van de docent maar 

ook vaak een leerling spontaan een ervaring inbracht die aandacht behoefde. Zo kwamen in de 

veiligheid van de groep lastige kwesties aan de orde die op deze manier konden worden begeleid. 

Katholiek Vormingsonderwijs heeft ook een pastorale component.  
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De docenten werden erg creatief. Zo produceerden ze filmpjes waarin ze bijvoorbeeld een 

Bijbelverhaal vertelden maar ook werden lessen voor thuis online gemaakt, compleet met 

ouderbrief. Steeds werd de samenwerking met de school gezocht. Het bleek zeker niet bij alle 

scholen mogelijk om de leerlingen online-digitaal te bereiken. De directie had zelf meer dan genoeg 

op het bordje en voor sommigen had het geen prioriteit.  

 
Gelukkig konden de meeste docenten na de zomervakantie weer de scholen in. Weer fysiek samen 

met de leerlingen aan het werk, was een feest. Maar dat feest duurde niet lang, tot ieders spijt.  

 

Vlak voor de zomervakantie bleek een van de docenten plotseling heel erg ziek. Ze overleed heel 

snel daarna. De collega’s hebben een in memoriam geschreven voor de familie.  

 

In 2020 mochten we twee nieuwe docenten opnemen in ons team. Een in het hoge noorden en een 

in de Randstad. Zij gingen enthousiast aan het werk. Hun eerste taak was de voorbereiding voor een 

Carrousel. Beiden zouden in hun eigen regio in de maanden januari tot maart 2021 voor groepen 5 

tot en met 8 KVO lessen gaan geven binnen een Carrousel, samen met andere denominaties. Ze 

dachten na over welke inhoud de lessen zouden moeten hebben om de leerlingen een goed inkijkje 

in de katholieke traditie te geven. Eén van beide nieuwe docenten ging gedurende een aantal 

weken aan het werk op een school in de klassieke vorm. Tot voor alle externe docenten de school 

weer gesloten werd. Ze vielen terug op de creativiteit die ze in de eerste lockdown hadden 

ontwikkeld.  

 

Het was voor de docenten een zwaar jaar, waarin veel goeds is geleerd en de leerlingen node 

gemist werden. Maar door gezamenlijke bijeenkomsten en intervisie via de digitale weg, 

telefoontjes en contact via de groepsapp en goede lokale contacten met de collega’s van de andere 

denominaties hielden ze de moed er in.  

 
Regio Zuid 

Het aantal lesplaatsen in regio Zuid daalt in augustus 2020: in Limburg valt de school in Reuver af. 

De docent neemt m.i.v. augustus 2020 een school van een collega in Noord Brabant Malden over; in 

Noord - Brabant valt Wijchen af; in Zeeland valt Sas van Gent af. 

 

Door de maatregelen als gevolg van corona kunnen de docenten vanaf april hun taak niet concreet 

op de werkvloer vervullen. Zij worden beschouwd als ‘externen‘. Aan de hand van de opzet van 

methode Houvast werken zij aan opdrachten die aan de scholen worden toegestuurd. Enkelen 

schakelen al snel over op digitale middelen voor de vormingslessen. Het gebruik van de opzet van 

Houvast in combinatie met eigen materialen bevalt de docenten gemiddeld goed. De welwillend van 

de scholen hierbij is gemiddeld goed. Op deze wijze blijft ‘het katholieke geluid‘ toch klinken in de 

scholen. In geval van verschillende denominaties op dezelfde school wordt er plezierig 

samengewerkt om ‘in beeld‘ te blijven. 
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Naarmate het kalenderjaar vordert en de onzekerheid met betrekking tot de coronamaatregelen 

aanhoudt is er demotivatie en ontmoediging merkbaar onder de docenten. Soms lijkt het er op dat 

enkele scholen de coronasituatie aangrijpen om het vakgebied vormingsonderwijs (alle 

denominaties) af te voeren of op z’n minst te kortwieken in facilitering/lestijd. De meeste docenten 

slagen er in om het contact ook na de zomervakantie met de scholen te houden. 

 

Het accent van de regiobegeleiding valt dit jaar zodoende op begeleiding van digitale activiteiten 

van docenten.  

 

De situatie in Limburg en Noord Brabant lijkt in beweging te gaan komen. Er vindt verkennend 

overleg plaats vanwege het eerder genoemde ‘schoolverlies’, explicietere werving van andere 

denominaties in samenhang met de concretisering van het aanbod carrouselmodel.  

 

Werkoverleg 

Er is regelmatig overleg tussen de regiobegeleiders van Noord en Zuid. Zij houden elkaar wekelijks 

op de hoogte van ontwikkelingen binnen hun regio.  

 

In 2020 heeft zes keer een werkoverleg plaatsgevonden. Bij deze overleggen zijn de 

regiobegeleiders, medewerkers van het secretariaat en de directeur van KVO aanwezig. Vanwege 

de komst van de directeur is het DB niet langer aanwezig bij dit overleg. Onderwerpen die aan de 

orde kwamen, zijn: lesaanvragen, ontwikkelingen als gevolg van corona, studiedagen, HR – beleid, 

communicatie, ontwikkelingen organisatie KVO en ontwikkelingen Centrum voor 

Vormingsonderwijs.   

 

Daarnaast heeft de directeur van KVO regelmatig een overleg met de beide regiobegeleiders. Dit 

overleg heeft in 2020 zes keer plaatsgevonden. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn onder 

andere: de te organiseren studiedag, de werkverdeling van de vakleerkrachten, 

functioneringsgesprekken, scholing van de vakleerkrachten,  samenwerking met andere 

denominaties. 

 

Tot slot heeft de directeur van KVO geregeld overleg met de beide secretariaatsmedewerkers. 

Tijdens het werkoverleg secretariaat zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

aanvragen en administratie rondom studiejaar 2020-2021, website en nieuwsbrief, attenties voor 

medewerkers, communicatie naar bredere katholieke netwerk, bankrekening, online bijeenkomst 

docenten.  

 

Opleiding en nascholing 

 

Het beleid rondom de studiedagen is in 2020 gewijzigd. De beide studiedagen zijn in 2020 vervallen. 

Er is gewerkt aan een nieuwe opzet van de KVO studiedagen en intervisiebijeenkomsten. Besloten 

is toe te werken naar één studiedag, te houden in het voorjaar. De eerste studiedag nieuwe stijl is 
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gehouden in het voorjaar van 2021. Deelname aan de studiedag is verplicht voor alle medewerkers 

van KVO.  

Er is een studiegids samengesteld waarin alle opleidingseisen en opleidingsmogelijkheden voor 

vakleerkrachten KVO worden beschreven. Deze studiegids zal medio 2021 verschijnen en worden 

verspreid. 

 

Daarnaast hebben de regiobegeleiders in hun regio een aantal intervisiebijeenkomsten 

georganiseerd, voor alle docenten in de regio.  

e regiobegeleider. 
Samenwerking Centrum voor Vormingsonderwijs 

 

Regio noord 

Op het niveau van de regiobegeleiding was er veel te doen rond de vraag naar Carrousels. Doordat 

regio Noord van KVO samenvalt met zes Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV) regio’s was het 

aantal overleg momenten met Regiobegeleiders van andere denominaties hoog. Er ontstonden 

goede samenwerkingsverbanden waarin de kracht van het CvV zichtbaar werd. De denominaties 

leerden elkaar beter kennen, hoorden waar knelpunten zaten en waar grenzen lagen. De toon was 

steeds oplossend en positief. De regiobegeleiders werken echt samen in vertrouwen voor de 

leerlingen. Ook verschil van inzicht op het gebied van de gelijkschakeling van klassiek versus 

carrouselvorm was nooit een reden om niet samen verder te praten en te denken. De collegialiteit 

in Noord is hoog en zeer prettig.  

 

Regio zuid 

Binnen het CvV zijn veel ontwikkelingen gaande. De organisatiestructuur wordt herzien, er sluiten 

nieuwe denominaties aan. De ontwikkelingen geven veel onrust bij de regiobegeleiders (alle 

denominaties), met name betreffend het geplande aanbod van nieuwe vormen in combinatie met 

de carrouselvorm. Er gaat veel tijd en energie naar verschillend breder en landelijk overleg. Hierbij 

levert het digitaal overleggen (Microsoft 365) enige ‘tijdwinst‘. 

 

De verschillende taakomschrijvingen van de regiobegeleiders per denominatie lijken te gaan 

wringen. 

 

De samenwerking met de regiobegeleiders van andere denominaties in regio Zuid/West verloopt 

meestal goed. Er is weer islamitische collega bij. Er wordt gebroed op een presentatie bij Pabo 

Avans en er zijn contacten met een grote scholenkoepel in opbouw in Zeeuws Vlaanderen. 

 

Overgang naar Onderwijs Bureau Meppel 

In 2020 is door het bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs besloten de personeels- en 

salarisadministratie onder te brengen bij het Onderwijs Bureau Meppel (OBM). In 2020 is door 

medewerkers van de verschillende denominaties met in hun takenpakket personeels- en of 
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salarisadministratie regelmatig overleg gevoerd om deze overgang voor te bereiden. Per 1 januari 

2021 worden alle gegevens bij OBM onder gebracht.  

 

Personeelsbeleid  
  

HR 

Bij het Centrum voor Vormingsonderwijs is een medewerker HR werkzaam. Zij werkt voor de 

verschillende denominaties onder andere aan registratie van verzuim en verzuimbeleid. De 

bestuurssecretaris heeft regelmatig overleg gehad met de HR medewerker over zaken als 

(wetgeving rondom) arbeidsovereenkomsten en verzuim.  

 

Medezeggenschap 

De medezeggenschap van de docenten is geregeld door de instelling van de personeelsvergadering. 

Deze wordt gehouden voorafgaand aan of na afloop van de studiedag. In 2020 heeft als gevolg van 

corona en vanwege de nieuwe opzet van de studiedag en intervisiebijeenkomsten (zie pagina 6) 

geen studiedag plaatsgevonden. De personeelsvergadering heeft daardoor ook geen doorgang 

gehad.  

 

Beleidsontwikkelingen 
 

Visie- en beleidsdocument 

In 2019 is het Visiedocument voor het Katholiek Vormingsonderwijs vastgesteld. In het 

visiedocument staat beschreven wat de visie van onze stichting is op katholiek vormingsonderwijs, 

welke doelen we daarmee willen bereiken, wat de meerwaarde is van het katholieke 

vormingsonderwijs en wat de inhoud is van onze lessen. Ook is toen de Beleidsnota 2020 – 2023 

voor het Katholiek Vormingsonderwijs vastgesteld. In de nota is onder andere beschreven op welke 

wijze we gaan werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, de opleiding en begeleiding van docenten 

en de professionalisering van de organisatie. Beide documenten zijn in het voorjaar van 2020 op 

papier en digitaal verspreid onder KVO medewerkers en bestuursleden.  

 

Communicatie en ICT 

 

Nieuwsbrieven  

In 2020 kwamen er vijf nieuwsbrieven uit om docenten en medewerkers te informeren over actuele 

ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere: mailadressen 

stafmedewerkers, nieuwe directeur KVO, nieuwe huisstijl, vacatures, studiedag, personele 

aangelegenheden, aanstelling studiejaar 2020-2021 en informatie over praktische zaken als 

declaraties, urenopgaven en wat te doen bij ziekte 

 

Daarnaast zijn er vanuit het Centrum voor Vormingsonderwijs regelmatig e-mails naar docenten 

gestuurd met informatie over de maatregelen als gevolg van de corona epidemie.  
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Huisstijl 

De nieuwe huisstijl is in 2020 geïntroduceerd. Naast een nieuwe website is ook de nieuwsbrief 

opnieuw opgemaakt. Ook zijn er voor medewerkers en docenten visitekaartjes gemaakt. 

Documenten en brieven worden in de nieuwe huisstijl opgemaakt.  

 

ICT  

In 2020 hebben alle stafmedewerkers een nieuw mailadres gekregen, eindigend op 

@katholiekvormingsonderwijs.nl. In 2021 krijgen ook alle docenten een KVO mailadres.  
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Medewerkers 

 

Directeur 

Per 1 mei 2020 heeft KVO een directeur in dienst.  

De directeur heeft een vast dienstverband en is aangesteld voor 0,6 fte.  

 

Docenten  

Op 31 december 2020 waren 17 docenten in dienst.  

 

Samenstelling  

Van deze 17 docenten waren 14 docenten in vaste dienst, drie docenten hebben een tijdelijk 

dienstverband.  

Twee docenten zijn in 2020 gestopt, één docent overleed aan het einde van het studiejaar 2019-

2020. Twee docenten zijn begonnen in 2020.  

 

In de beide regio’s zijn acht docenten werkzaam, één docent werkt in beide regio’s.  

 

Omvang  

De omvang van de aanstellingen varieert van 0,0517 tot 0,3333 fte en is totaal 2,8566 fte.  

 

Als gevolg van corona is een aantal lesaanvragen komen te vervallen. Het bestuur van het Centrum 

voor Vormingsonderwijs heeft besloten dat docenten niet terug mogen gaan in het aantal lesuren 

dat zij uitbetaald krijgen. Een aantal docenten ontvangt daarom coronacompensatie: zij worden 

gecompenseerd voor de vervallen lesuren. Het aantal fte is daardoor hoger dan het aantal lessen 

dat daadwerkelijk gegeven wordt.  

 

Leeftijd  

De jongste docent is 37 jaar, de oudste 68 jaar. De gemiddelde leeftijd van de docenten is 54 jaar.  

 

Ziekte  

In 2020 is geen van de docenten langdurig ziek geweest.   

 

Regiobegeleiders  

Op 31 december 2020 had KVO twee regiobegeleiders.  

 

Samenstelling  

De regiobegeleider Noord (de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, 

Rotterdam en Utrecht) is werkzaam op ZZP-basis.  

 

De regiobegeleider Zuid (de bisdommen Roermond, Den Bosch en Breda) heeft een vast 

dienstverband. De omvang van de aanstelling bedraagt 0,4 fte.  
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Secretariaat  

Op 31 december 2020 waren twee secretariaatsmedewerkers in dienst.   

 

Samenstelling 

De bestuurssecretaris heeft in 2020 een vaste aanstelling gekregen. De secretaresse heeft een vast 

dienstverband.  

Beide secretariaatsmedewerkers hebben op donderdag hun vaste werkdag. Beiden hebben een 

aanstelling van 0,2 fte.  
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Bestuur 

 

Het bestuur van het KVO bestaat uit de bisschoppelijk gedelegeerden voor het (basis)onderwijs van 

de zeven bisdommen van de Nederlandse kerkprovincie.  

 

Samenstelling  

Op 31 december 2020 waren dit:  

• Dhr. Drs. W.H. van den Dool, aartsbisdom Utrecht, voorzitter  

• Mw. Drs. E.M. Stalmeier, bisdom Rotterdam, secretaris  

• Drs. B. Hartmann, bisdom Breda  

• Drs. B.P.G.M. Jansen, bisdom Den Bosch  

• Drs. G. Dölle, bisdom Roermond  

• Drs. J.D.J.T. Wienen, bisdom Haarlem-Amsterdam 

• Drs. P.P.H.J.M. Timmermans, bisdom Groningen-Leeuwarden  

 

Mutaties  

In 2020 hebben twee wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden:  

• Namens het bisdom Roermond heeft drs. G. Dölle plaatsgenomen in het bestuur. Hij volgde 

dhr. J. Marx op als bisschoppelijk gedelegeerde.  

• Namens het bisdom Breda is drs. B. Hartmann vertegenwoordigd in het bestuur. Hij volgde 

dhr. C.W. van Ommen op als bisschoppelijk gedelegeerde.  

 

Vergaderingen  

Het algemeen bestuur heeft twee maal vergaderd in 2020. Onderwerpen die aan de orde kwamen, 

waren: Ontwikkelingen Centrum voor Vormingsonderwijs, Jaarverslag 2019, Afvaardiging bestuur 

CvV namens KVO, Opleiding / nascholing en Communicatie binnen het katholieke netwerk.  

 

Het dagelijks bestuur is zeven keer bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen werd onder andere 

gesproken over: Ontwikkelingen Centrum voor Vormingsonderwijs, Personele aangelegenheden, 

Website en Communicatie, Bankrekening, Attenties voor medewerkers en bestuursleden, Opleiding 

en nascholing, Lesaanvragen 2020-2021, Overgang naar Onderwijs Bureau Meppel, Faciliteiten voor 

thuiswerken, Taken CvV en KVO.  

 

Centrum voor Vormingsonderwijs 

KVO is vertegenwoordigd in het bestuur van het Dienstencentrum GVO en HVO. Namens KVO 

neemt mevrouw drs. Liesbeth Stalmeier sinds december 2020 zitting in dit bestuur. Dhr. J. Marx 

neemt deel aan het directeurenoverleg.  
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Financiën in 2020 
 
In 2020 hadden wij een totaal budget van € 81.000,-. Dit totaal was zonder de salarissen van onze 

leerkrachten. De salarissen van de leerkrachten lopen direct via de begroting van het Centrum voor 

Vormingsonderwijs (CvV). 

 

Uiteindelijk zijn wij in 2020 binnen de grenzen van ons budget gebleven. 

 

Voor 2021 zal er in de gezamenlijkheid van het CVV worden gekeken naar de mogelijkheid van 

bezuinigingen bij de verschillende denominaties. Dus ook bij het KVO. 

 

Deze bezuinigingen worden noodzakelijk omdat de Joodse denominatie in 2020 er bij is gekomen. 

Aangezien we vanuit de overheid geen extra middelen ter beschikking krijgen zullen we het dus in 

de toekomst met iets minder moeten gaan doen. 

 


