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Voorwoord 

 
Het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie, net als het voorgaande jaar. Opnieuw 

raakten de maatregelen tegen de pandemie het onderwijs in sterke mate. Als KVO ervoeren we dat 

op de scholen, maar bijvoorbeeld ook in het contact met collega’s, die we veelal alleen via het scherm 

konden spreken. 

 

De pandemie riep in onze Nederlandse samenleving onzekerheid en ongenoegen op, naast het 

verlangen om het leven zoals we dat gewend waren, zo snel mogelijk te hervatten. Daarnaast gaf de 

pandemie ook aanleiding tot diepere vragen naar de zin en betekenis van ons leven. Terwijl in de 

samenleving om ons heen zulke vragen regelmatig onbeantwoord bleven, proberen we in ons 

vormingsonderwijs hier juist aandacht aan te geven, omdat kinderen hiernaar vragen en omdat ons 

katholiek geloof een rijke bron is van betekenis en zin. Als gelovigen vertrouwen we er op dat – door 

crises heen – een zinvolle toekomst mogelijk is en in ons katholieke vormingsonderwijs willen we de 

leerlingen onder meer in aanraking laten komen met dit fundamentele vertrouwen. 

Mede namens de andere bestuursleden dank ik alle medewerkers van KVO voor de inzet, het  

enthousiasme en de motivatie, waarmee ze ons onderwijs in 2021 vorm hebben gegeven en 

ondersteund hebben. 

 

Wim van den Dool, diaken 

Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van het Aartsbisdom Utrecht, 

Voorzitter bestuur KVO  
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Katholiek vormingsonderwijs in 2021 

 

Katholiek vormingsonderwijs 
 

Lessen katholiek vormingsonderwijs 

In het schooljaar 2020-2021 werd er katholiek vormingsonderwijs verzorgd op 32 openbare 

basisscholen. Dat ging om zo’n 120 groepen en ongeveer 818 leerlingen. In het schooljaar 2021-2022 

ging het om 28 scholen. In dat schooljaar werden in 104 groepen ongeveer 703 leerlingen bereikt.  

 

De onregelmatigheden in het onderwijs als gevolg van de corona-epidemie hebben er toe geleid dat 

er in aanloop naar het schooljaar 2021-2022 minder lesaanvragen zijn gedaan. Ook in het 

personeelsbestand is dat zichtbaar. Aan het einde van het jaar 2021 had het KVO 16 docenten in 

dienst. Aan het begin van 2021 waren dat er 18. De bezetting van de staf van het KVO bestond in 

2021 uit vijf medewerkers: een directeur, een directiesecretaris, een secretaresse en twee 

regiobegeleiders. De regiobegeleiders verzorgen onder andere de opleiding, beoordeling en de 

begeleiding van de KVO docenten in de regio’s Noord en Zuid Nederland. De regio Noord omvat de 

bisdommen Groningen-Leeuwarden, Haarlem- Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De regio Zuid 

omvat de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond.  

 

Methode 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de methoden Het Licht op ons pad en Houvast op school het 

sterkste een 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 heeft het bestuur van KVO ook voor 2021 de methoden Houvast op school en Het 

Licht op ons pad aanbevolen. 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 de docenten inloggegevens ontvangen om 

toegang te krijgen tot de materialen van Houvast op school.  

 

Werving en begeleiding van docenten 
 

Regio Noord 

 

Ook het jaar 2021 was getekend door de effecten van Corona. De docenten waren lange tijd niet 

welkom. Waar mogelijk zetten ze zich in om digitaal input te leveren voor de leerlingen. Op sommige 

scholen werkte dat goed. Daar waar de directeuren de meerwaarde van het vormingsonderwijs van 

harte onderschrijven wordt er veel gefaciliteerd.  
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Desondanks was 2021 een jaar waarin veel ontwikkelingen ontstonden. De docenten vonden elkaar 

in online intervisiegroepen. Daarin werden ervaringen gedeeld en voorzagen ze elkaar van informatie 

over online werken en hoe een docent met de school in contact kon blijven.  

 

De docenten ontwikkelden zich als echte ambassadeurs en werden assertiever in hun optreden. Een 

goed voorbeeld is de docenten die, bij een fusie tussen scholen, werd gezegd dat de school voortaan 

afzag van vormingsonderwijs. Door het gesprek aan te gaan met de directeur, een ouderavond te 

organiseren en een goed en wervend verhaal te delen, werd de docenten weer met open armen 

ontvangen. Het bleek een situatie waarin ‘onbekend maakt onbemind’ zeker aan de orde was.  

 

Het was ook het jaar van de zoektocht naar nieuwe docenten KVO. Een lastige opgave. Steeds weer 

blijkt het lastig om aanvragen te honoreren. Maar we kwamen toch met twee nieuwe mensen in regio 

noord in contact. Eén van hen is met succes aan het werk gegaan als vormingsdocent. De ander bleek 

toch nog onvoldoende opgeleid en met hem is afgesproken dat, als hij verder in de opleiding docent 

godsdienst/levensbeschouwing is gevorderd, hij weer bij KVO aanklopt.   

De docenten hebben zich allen langs de meetlat van de studiegids KVO gelegd en bleken algeheel 

beschouwd aan alle eisen te voldoen. Onze docenten zijn over het algemeen hoog opgeleid en dat 

blijkt ook uit hun lespraktijk. Sommigen hebben veel ervaring, anderen wat minder zoals hierboven al 

aangegeven; binnen de intervisies wordt er veel uitgewissel d en daardoor groeien zij steeds verder 

in hun vak. 

 
Regio Zuid 

 

In regio Zuid hield de krimp van het aantal lesplaatsen aan. In augustus viel de school in Veghel te 

Noord Brabant af. Voor de vertrekkende collega werd geen opvolging gevonden en de school deed 

geen nieuwe aanvraag. De docent voor de school in Ulvenhout te Noord Brabant nam plotseling 

ontslag en er werd geen opvolging gevonden. De aanvraag voor een samenwerkingsvorm kon niet 

worden ingevuld. In Oirschot te Noord Brabant kwam er een school bij. Het betrof een aanvraag voor 

een samenwerkingsvorm. De docent die verhuisde naar regio Zuid is hier gestart met KVO.  

 

Op de meeste scholen konden de docenten gewoon hun werk doen. Zij werden wel nog steeds 

beschouwd als ‘externen‘ en hadden te maken met de verschillende coronamaatregelen. Opvallend 

was in 2021 de signalen over het tijdelijk maar ‘noodzakelijk‘ inkorten van de lestijd van 45 naar 30 

minuten. De docenten werkten afwisselend ter plaatse en op afstand met behulp van digitale 

middelen.   

Het gebruik van de opzet van Houvast in combinatie met eigen materialen beviel de docenten over 

het algemeen goed. De welwillendheid van de scholen hierbij leek echter wat minder dan vorig jaar. 

De docenten moesten duidelijk van zich laten horen om in beeld te blijven. De afstemming met 

andere denominaties stond ook wat meer onder druk.  Het vergde van de docenten zogezegd 

gemiddeld meer om ‘het katholieke geluid‘ te laten klinken in de scholen. 
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Naarmate het kalenderjaar vorderde en de situatie m.b.t. coronamaatregelen aanhield is er 

demotivatie en ontmoediging merkbaar geworden onder de docenten. De eerder beschreven krimp 

had ook zijn weerslag. Een aantal docenten is terughoudend geweest vanwege besmettingsgevaar 

en een aantal meldde zich ziek vanwege corona. Het accent van de regiobegeleiding viel in 2021 

zodoende op de begeleiding en de bemoediging van de docenten. Het aantal intervisiemomenten 

werd daarom fors opgevoerd. 

 

Binnen KVO is de kwaliteit omschreven in een studiegids. Middels de Quick scan werden er 

gesprekken met de docenten voorbereid voor in begin 2022.  

 

Werkoverleg 

De regiobegeleiders van Noord en Zuid voerden in 2021 regelmatig overleg, gemiddeld was dat ten 

minste één keer per week. Op deze wijze waren zij wekelijks goed geïnformeerd over de 

ontwikkelingen binnen de beide regio’s.  

 

In 2021 heeft daarnaast zeven maal een werkoverleg tussen het secretariaat en de regiobegeleiders 

plaatsgevonden. Bij deze overleggen waren de regiobegeleiders, medewerkers van het secretariaat 

en de directeur van KVO aanwezig. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: lesaanvragen, 

ontwikkelingen als gevolg van corona, studiedagen, HR – beleid, communicatie, ontwikkelingen 

‘organisatie KVO’ en Centrum voor Vormingsonderwijs.  

 

Het KVO werkoverleg tussen het secretariaat en de regiobegeleiders zijn nuttig en effectief om 

onduidelijkheden snel aan te pakken en vlot te anticiperen op ontwikkelingen. De uitwisseling van 

informatie helpt om adequaat en tijdig te reageren. Dit stimuleert het laten klinken van een eigen 

geluid ten behoeve van de kwaliteit van de vormingslessen. Een eigen studiedag in het voorjaar van 

2022 werd onder andere in dat overleg mede voorbereid.  

 

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

overleg heeft in 2021 zeven keer plaatsgevonden. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren 

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

functioneringsgesprekken, scholing van de vakleerkrachten en de samenwerking met andere 

denominaties. 

 

Tot slot heeft de directeur afgezien van bovenstaande overleggen met de regiobegeleiders nog een 

maandelijks overleg met alleen de directiesecretaris en de secretaresse van KVO. Tijdens dit 

‘werkoverleg secretariaat’ zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: communicatie 

naar bredere katholieke netwerken, de online bijeenkomst/studiedag voor de docenten, het vertrek 

en de opvolging van de directiesecretaris, de lesaanvragen en de administratie rondom schooljaar 

2021-2022, de start met het digitaliseren van de personeelsdossiers en overige zaken bijv. attenties 

voor de medewerkers op de daarvoor aangewezen momenten.  
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Opleiding en nascholing 
 

Op 14 april 2021 is de eerste studiedag nieuwe stijl gehouden. Vanwege de coronapandemie is dit 
via teams gebeurd. Het thema was: “Wat maakt ons onderwijs specifiek katholiek?”. Ondanks het 
gemis aan persoonlijk contact vanwege het digitale karakter, werd deze studiedag door de 
deelnemers toch als verrijkend ervaren. Deelname aan deze studiedag is verplicht voor alle 
medewerkers van het KVO. 
 
In het afgelopen werkjaar hebben de regiobegeleiders samen met de leerkrachten de stand van 
zaken voor wat betreft het opleidingsniveau van de leerkrachten geïnventariseerd, aan de hand 
van de Quickscan. Dit heeft voornamelijk plaatsgevonden tijdens de regionale 
intervisiebijeenkomsten. Gebleken is dat de KVO-vakleerkrachten bijna allemaal voldoen aan de 
gestelde eisen. Daar waar er lacunes zijn geconstateerd wordt er hard gewerkt om deze aan te 
vullen. Deelname aan de sectorbrede opleiding en minimale individuele aanvullingen op reeds 
genoten opleidingen zijn nu aan de orde. Grootste aandachtspunt voor de komende tijd zijn vooral 
nieuw aan te stellen vakleerkrachten en hun opleiding. 
 
De in 2021 verschenen studiegids werd door zowel KVO-medewerkers als de andere CvV- 
denominaties goed ontvangen en vormt nu het ijkpunt voor alle KVO-opleidingsnormen. 

e regiobegeleider. 
Samenwerking Centrum voor Vormingsonderwijs 

 

Binnen het CvV waren er in 2021 ontwikkelingen gaande rondom de financiën en werd er onderzoek 

gedaan naar de transitie van een toezichthoudend bestuur naar een Raad van Toezicht model als 

organisatiestructuur. In 2022 wordt dat daar een vervolg aangegeven.  

 

Regio noord 

Er worden steeds vaker samenwerkingsvormen oftewel ‘carrousels’ aangevraagd door scholen. Dat 

vraagt om een iets andere benadering van het vak. De docenten die in samenwerkingsvormen werken 

zijn positief over de contacten met collega’s van de andere denominaties. Het vergt wel meer tijd 

voor de docenten en daardoor is de werkdruk in de samenwerkingsvormen hoger dan bij de klassieke 

vorm. In regio Noord speelt daarin zeker de vraag van de Rotterdamse openbare scholen van Stichting 

BOOR een grote rol. De opzet is zeer thematisch en vergt flexibiliteit van onze docente. De tijd die 

de thematische samenwerking met de andere denominaties vergt is wat aanstelling betreft 

ingecalculeerd.  

 

Daarnaast doet de tijd die de samenwerkingsvormen vragen tevens een beroep op de agenda van de 

regiobegeleider. Er wordt zorgvuldig overlegd en de zoektocht naar nieuwe docenten is een 

tijdrovende zaak. Het lukt niet altijd om het met een positief resultaat af te sluiten en zo blijft de 

zoektocht doorgaan. Het lijkt soms ‘een kip of ei’ verhaal, ofwel het werven van nieuwe scholen dan 

wel nieuwe docenten. Er liggen grote witte vlekken om nog te ontginnen. Er blijkt bij ouders en 
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parochies veel onbekendheid met het fenomeen katholiek vormingsonderwijs. Er is dus nog veel werk 

te doen. Dat is hoopvol en geeft energie. 

 

Regio zuid 

 

De bovengenoemde ontwikkelingen binnen het CvV hadden invloed op de taken en werkzaamheden 

van de regiobegeleiders, in het bijzonder op het geplande aanbod van nieuwe onderwijsvormen (bijv. 

de carrouselvorm). De samenwerking met de regiobegeleiders van andere denominaties in regio zuid 

verliep meestal goed.  

 

In regio zuid ging er eveneens veel tijd en energie naar diverse (landelijke) overleggen. Hierbij bracht 

het digitaal overleggen enerzijds ‘tijdwinst‘ op maar anderzijds steeg het aantal overlegmomenten 

(op alle niveaus) fors. De verschillende taakomschrijvingen en opvattingen van de regiobegeleiders 

tussen denominaties onderling wil nog vaak verschillen. 

 

De contacten met een grote scholenkoepel in opbouw in Zeeuws Vlaanderen vorderen. 

In Zeeland waren duidelijke signalen van komende aanvragen voor samenwerkingsvormen. 

 

Personeelsbeleid 
  

HR 

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

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

directiesecretaris 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 2021 heeft in april als gevolg 

van corona de personeelsvergadering online doorgang kunnen vinden. 

 

 

Beleidsontwikkelingen  

Visie- en beleidsdocument 

Het in 2019 verschenen Visiedocument voor het Katholiek Vormingsonderwijs is in 2021 voor de 

eerste keer geëvalueerd.  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 waren 
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reeds in het voorjaar van 2020 (zowel op papier als digitaal) verspreid onder KVO medewerkers en 

bestuursleden.  

 

Bij deze evaluatie is gebleken dat inmiddels (eind 2021) de Quickscan, studiegids, lesmethode “Het 

Licht op ons pad” en “Houvast”, nieuwe KVO-folders en een nieuwe huisstijl zijn geïntroduceerd. 

De nagestreefde groei is een ander verhaal. Scholen waren dicht door Corona. In 2020-2021 waren 

er CvV-breed 4300 lesgroepen en in 2021-2022 zo’n 4150 lesgroepen (een daling van 150 

lesgroepen). Voor KVO geldt 120 lesgroepen t.o.v. 104 lesgroepen (een daling van 16 lesgroepen). 

De reden is dat enkele docenten zijn uitgestroomd en dat daarmee hun lesgroepen zijn afgevallen. 

Dit, samen met het door corona zeer slecht bereikbaar zijn van de scholen, verklaart zo goed als 

de gehele daling voor KVO.  

Dit betekent dat KVO voor 2022 zich sterk gaat richten op een poging om weer verder te gaan 

groeien. 

 

Communicatie en ICT 

 

Nieuwsbrieven  

In 2021 kwamen er meerdere nieuwsbrieven uit om docenten en medewerkers te informeren over 

actuele ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: de nieuwe 

emailadressen voor docenten en medewerkers, het fietsenplan, vacatures, studiedag, verscheidende 

personele aangelegenheden, informatie over de aanstellingen rondom het schooljaar 2021-2022, 

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.  

 

Huisstijl 

De vorig jaar ontworpen huisstijl is in 2021 gebruikt in alle externe en interne communicatie.     

 

ICT  

In 2021 hebben alle docenten van KVO een nieuw mailadres gekregen, eindigend op 

@katholiekvormingsonderwijs.nl. In 2020 hadden alle stafmedewerkers reeds zo’n KVO-mail in 

gebruik gekregen.   
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Medewerkers 

 

Directeur 

De directeur heeft een vast dienstverband en was in 2021 aangesteld voor 0,3 fte.   

 

Docenten  

Op 31 december 2021 waren 16 docenten in dienst. 

 

Samenstelling  

Van deze 16 docenten waren 12 docenten in vaste dienst, 4 docenten hebben een tijdelijk 

dienstverband. Vier docenten zijn in 2021 gestopt. Twee docenten zijn begonnen in 2021.  

 

In de regio noord zijn 8 docenten werkzaam, in regio zuid 7; één docent werkt in beide regio’s.  

 

Omvang  

De omvang van de aanstellingen varieert van 0,0592 tot 0,4667 fte en is totaal 3,2417 fte.  

 

Leeftijd  

De jongste docent is 45 jaar, de oudste 69 jaar. De gemiddelde leeftijd van de docenten is 57 jaar.  

 

Ziekte  

In 2021 is geen van de docenten langdurig ziek geweest.  

 

Regiobegeleiders  

Op 31 december 2021 had KVO twee regiobegeleiders.  

 

Samenstelling  

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

en Utrecht) was werkzaam op ZZP-basis.  

 

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

dienstverband. De omvang van deze aanstelling was in 2021 0,4 fte.  

 

Secretariaat  

Op 31 december 2021 waren twee secretariaatsmedewerkers in dienst.   

 

Samenstelling 

De directiesecretaris heeft in 2021 een tijdelijke aanstelling gekregen met zicht op een vaste 

aanstelling. De secretaresse heeft een vast dienstverband. Beide secretariaatsmedewerkers hebben 

op donderdag hun vaste werkdag. Beiden hebben een aanstelling van 0,2 fte. Daarnaast kent KVO 

een onderwijsmedewerker voor 0,3 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. Met het vertrek van dhr. Piet Timmermans 

bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, was de positie van bisschoppelijk gedelegeerde in de 

maanden november en december van 2021 vacant. Per januari 2022 wordt er een nieuwe 

bisschoppelijk gedelegeerde aangewezen namens het bisdom Groningen-Leeuwarden. 

 

Samenstelling  

Op 31 december 2021 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 

• Vacant, bisdom Groningen-Leeuwarden (drs. P.P.H.J.M. Timmermans tot november 2021) 

 

Mutaties  

In 2021 heeft één wijziging in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden:  

• Namens het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft drs. P. Timmermans zijn plaats afgestaan 

in het bestuur. Zijn opvolger als bisschoppelijk gedelegeerde per 1/1/2022 is dhr. pastoor 

P.J.J. Stiekema.  

 

Vergaderingen  

Het algemeen bestuur heeft twee maal vergaderd in 2021. Onderwerpen die aan de orde kwamen, 

waren: Ontwikkelingen Centrum voor Vormingsonderwijs, Jaarverslag 2020, Bezetting secretariaat 

en de komst van de nieuwe directiesecretaris, opleiding en nascholing, studiegids, KVO beleidsplan, 

de studiedag van 20 april 2022 en de communicatie binnen het katholieke netwerk.  

 

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

gesproken over de ontwikkelingen binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs, personele 

aangelegenheden, de website en communicatie, bankzaken, de attenties voor medewerkers en 

bestuursleden, opleiding en nascholing, lesaanvragen voor 2021-2022, de overgang naar Onderwijs 

Bureau Meppel, de faciliteiten voor het thuiswerken en de taken van het 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 2021  

In 2021 is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe begrotingssystematiek voor het 

gehele CvV. 

Daardoor is het heel moeilijk om aan te geven wat de aanvangsbegroting van het KVO was en wat de 

uiteindelijke besteding van het KVO is geweest. Deze zijn namelijk niet goed vergelijkbaar.  

Wel kan worden gesteld dat in de nieuw tot stand gekomen systematiek er uiteindelijk een 

totaalbudget was van € 163.928,- en dat het uiteindelijke resultaat € 166.190,- is geworden. Gezien 

de turbulente (financiële) aard van 2021 een resultaat waar wij tevreden over mogen zijn. 

 

Dit budget was zonder de salarissen van onze leerkrachten. De salarissen van de leerkrachten lopen 

direct via de begroting van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). 

 


