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Voorwoord 

 
Ook al is het RK GVO een kleine speler binnen de sector vormingsonderwijs, we zijn een mooie organisatie met 

een prachtige opdracht. Het katholiek onderwijs dat wij op kleine schaal binnen het openbaar onderwijs 

aanbieden, richt zich op de hele mens, met hoofd en hart en handen, en op het algemeen welzijn. Het wil 

kinderen zo vormen “dat zij hun fysieke, morele en intellectuele gaven harmonisch kunnen ontwikkelen, een 

dieper verantwoordelijkheidsgevoel en een juist gebruik van hun vrijheid verwerven en in staat gesteld worden 

aan het sociale leven actief deel te nemen.” (CIC, can.795). Het katholiek vormingsonderwijs wil kinderen de 

rijkdom van het katholieke geloof laten ontdekken om hen zo te helpen om eigen antwoorden te vinden op 

levensvragen en te ontdekken wie Jezus voor hen kan zijn. 

 

Voor het RK GVO was 2019 een jaar waarin veel in beweging was. Er waren de nodige personele wisselingen in 

onze kleine organisatie. Eén van de verheugende ontwikkelingen in 2019 was dat de presentie van het RKGVO 

in provincies als Zeeland en Noord-Brabant versterkt kon worden. Bovendien werd er gewerkt aan een nieuw 

visiedocument en een nieuw beleidsplan en aan een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Daarnaast vroeg 

de beleidsontwikkeling in de sector vormingsonderwijs de nodige aandacht van het bestuur. En er werden 

plannen ontwikkeld voor een verdere professionalisering van opleiding en nascholing die in 2020 zijn beslag 

moet gaan krijgen. 

 

Wim van den Dool, diaken 

Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van het Aartsbisdom Utrecht, 

Voorzitter RKGVO 
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Katholiek vormingsonderwijs in 2019 
 

Lessen katholiek vormingsonderwijs 

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

basisscholen. Het gaat om zo’n 77 groepen en ongeveer 900 leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 ging het 

om lessen op 35 scholen. In dat schooljaar werden in 89 groepen ongeveer 1080 leerlingen bereikt1.  

 

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 RK GVO is niet 

voornemens één lesmethode voor te schrijven voor alle docenten. Wel beveelt het bestuur van RK GVO 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. Het gebruik van de 

methoden Houvast op school en Het Licht op ons pad wordt door RK GVO financieel ondersteund.  

 

Werving en begeleiding van docenten 
 

Regio Noord 

In Regio Noord had gedurende de maanden januari tot en met juli 2019 door ziekte geen begeleiding plaats 

gevonden. Van september tot halverwege november is de functie van regiobegeleider vervuld vanuit een 

tijdelijke vervangingssituatie. Vanaf half november is de vervanging omgezet in een dienstverband. 

 

Bij de start van de vervangend regiobegeleider bleken een paar aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 niet 

te zijn vervuld doordat er geen docent was. Er zijn vervolgens twee docenten gevonden waardoor enkele 

aanvragen alsnog ingevuld konden worden. Enkele aanvragen zijn open blijven staan. Een derde nieuwe docent 

kon toch niet aan het werk omdat de leerlingen al waren ingedeeld bij andere denominaties. Zij zal volgend 

schooljaar beginnen. 

 

Het vinden van nieuwe docenten bleek gedurende het jaar een steeds terugkerend probleem. Door de 

ontwikkelingen in de samenwerking met de andere denominaties is de verwachting dat er meer docenten 

nodig zijn. Echter zolang deze ontwikkelingen niet concreet zijn omgezet in aanvragen, kunnen we geen helder 

aanbod doen aan potentieel geïnteresseerden.    

 

Het contact tussen regiobegeleider en de docenten in regio Noord loopt positief. De docenten zijn blij een 

aanspreekpunt te hebben. In 2019 heeft bij twee docenten lesbezoek plaatsgevonden. Heel bewust is er 

gekozen om de weinige tijd in te zetten voor een bezoek aan deze docenten. In één geval betrof het een 

nieuwe docent die op een nieuwe school vormingslessen ging geven, in het andere een docent die privé een 

zware tijd achter de rug had en net weer was begonnen. In 2020 staat lesbezoek als prioriteit in regio Noord.  

 

Voor de regiobegeleider komt 50% van de tijd direct of indirect ten goede aan de docenten, bijvoorbeeld door 

lesbezoek, telefonisch contact, het zorgen voor inhoudelijke input zoals de studiedag, het ‘op maat maken’ van 

 
1 Vanwege de pilot van scholenkoepel AVES zijn deze cijfers niet helemaal accuraat.  
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materiaal Houvast op school en contact met de school. Doordat fysieke aanwezigheid wordt gevraagd wordt 

een behoorlijk deel van de tijd besteed aan reizen. 

 

Regio Zuid 

De in 2018 geworven docenten in Zeeland en Noord - Brabant nemen hun plaats op de verschillende scholen 

duidelijk in. De in 2019 aangenomen docent (Noord-Brabant) neemt de plaats in van een gepensioneerde 

collega en start ook op een nieuwe school. Voor Limburg blijft de situatie gelijk waarbij moet worden 

opgemerkt dat er enige onrust leeft vanwege de reorganisatie bij het bisdom. Het merendeel van de docenten 

pakt naast de lestaak ook extra taken op waarmee ze een plek binnen de verschillende scholen verwerven. Alle 

docenten staan voor een duidelijk katholiek geluid in de scholen. 

 

Het accent van de regiobegeleiding viel dit jaar minder op lesbezoek, er hebben drie lesbezoeken 

plaatsgevonden. Voor zover mogelijk vindt het contact met docenten digitaal en telefonisch plaats. Het gaat 

met name om coaching in contacten met schoolmanagement, parochies en GVO/HVO collega’s en om werving 

en promotie van het vakgebied. Bij het laatste gaat het om promotie op bijvoorbeeld een Paboschool (één 

keer) en bekendmaking van ons werk bij ouders en parochieverbanden. 

 

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 2019 heeft zes keer een werkoverleg plaatsgevonden. Bij deze overleggen zijn de regiobegeleiders, 

medewerkers van het secretariaat en de voorzitter en secretaris van het bestuur aanwezig. Onderwerpen die 

aan de orde kwamen, zijn: lesaanvragen, studiedagen, werkafspraken wie wat doet, werving, ziekte en 

begeleiding van docenten, HR – beleid, ontwikkelingen organisatie RK GVO en ontwikkelingen Centrum voor 

Vormingsonderwijs.   

 

Het werkoverleg blijkt een nuttig en effectief ‘ instrument ‘ te zijn 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. 

 

Opleiding en nascholing 
 

Er hebben in 2019 twee studiedagen plaatsgevonden. Daarnaast hebben docenten op individuele basis 

(na)scholing gevolgd.  

 

Studiedag april 

Op woensdag 10 april 2019 was er een Studiedag onder het motto: Kennismaken met Islamitisch 

Vormingsonderwijs in het Ariënsinstituut in Utrecht plaatsgevonden. “Een aantal van ons heeft een islamitisch 

vormingsdocent als collega. Maar wat weten we van elkaar? Zouden we willen en kunnen samenwerken? Hoe 

staat het met verschillen en overeenkomsten in cultuur, geloof en actuele onderwerpen?” Op al deze vragen 

heeft Ayten Kaymakci, stafmedewerker van SPIOR, zoveel mogelijk antwoord gegeven in haar inleiding. Ayten 

heeft uitgelegd wat SPIOR is en doet, wat het islamitische vormingsonderwijs inhoudt en de lesstof en 

methodiek uitgelegd. De docenten vonden het interessant om meer te weten over het Islamitisch 

Vormingsonderwijs en nader kennis te maken. 
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De lunch was weer uitstekend verzorgd en gaf ruim de mogelijkheid om persoonlijk bij te praten, nieuwtjes uit 

te wisselen en administratieve zaken af te handelen. In de middag was er de gebruikelijke intervisie ingedeeld 

naar regio. Hierna vond de personeelsvergadering plaats.  

 

Studiedag november 

Deze studiedag stond in het teken van de eigenheid van RK GVO en van hulde.  

Na een korte zakelijke personeelsbriefing werd het inhoudelijke deel van de dag gestart: het werk van RK GVO. 

Wat hebben wij te bieden naast de andere denominaties die vormingsonderwijs aanbieden? Wat maakt ons 

uniek? 

 

Door middel van een speeddate gingen de docenten met elkaar in gesprek. Korte, pittige gesprekken over 

eigen ervaringen en inzichten over de katholieke traditie. Voor wie er niet bij was; het klonk zeer levendig aan 

de tafeltjes! 

 

Juliette van Deursen nam ons mee op een zoektocht naar ‘aandachtige pedagogiek‘. Aandacht voor de vorming 

van de kinderen die veelal leren in een zakelijke, operationele sfeer in een hoog tempo. De katholieke traditie 

kan – in alle rust - een bijdrage leveren aan de persoonsvorming van elk kind. En dat staat of valt met de docent 

die vanuit een eigen geloof die vorming aanbiedt en begeleidt. 

 

Daarover vertelden we elkaar vanuit de ‘zetel‘ wat RK GVO uniek maakt. Als een ‘pitch‘ voor bijvoorbeeld een 

schooldirecteur of schoolteam. Zo passeerde in hoog tempo het aanbod van RK GVO de revue. Gezien het 

tijdsbestek van een minuutje zeker waard om nog eens op terug te komen.  

 

Een vast en kenmerkend (sic!) ‘programma onderdeel‘ was het gebed. We baden samen de Vesper van die dag 

in de kapel. Na het gebed genoten we van een goede maaltijd. 

 

Tenslotte namen we afscheid van enkele docenten en werden de nieuwe docenten verwelkomd.  

 

Samenwerking Centrum voor Vormingsonderwijs 
 

Samenwerking met andere denominaties 

Vanaf november werd er van de regiobegeleiders veel tijd gevraagd voor het samenwerkingsproces binnen het 

Centrum voor Vormingsonderwijs. Ruim 30% van de tijd is hierdoor besteed aan regionale en landelijke overleg 

momenten met regiobegeleiders van andere denominaties en het bestuur van het Centrum voor 

Vormingsonderwijs. 

 

Regio noord 

De samenwerking met de andere denominaties intensiveert. In alle regio’s zijn regioraden gevormd die 

regelmatig bij elkaar komen voor overleg. Omdat ook RK GVO in alle regio’s vertegenwoordigd is, zit de 

Regiobegeleider daar bij. Dat neemt veel van de tijd in beslag, ook door de afstanden die moeten worden 

afgelegd. Het zijn vruchtbare overleggen die zorgen dat de denominaties steeds beter en vertrouwensvoller 

gaan samenwerken.  
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Regio zuid 

De samenwerking met regiobegeleiders van andere denominaties krijgt in de regio Zuid duidelijker vorm in 

regelmatig overleg. Vijf keer heeft een fysieke vergadering plaatsgevonden, verder gebeurd veel overleg 

digitaal / telefonisch. Aan de orde kwam gezamenlijke werving en probleemoplossing bij schoolbesturen en 

schoolteams, ook werd gesproken over de verheldering van de aanvraagprocedures, de wijze van inventarisatie 

en toekenning. Drie besturen zijn bezocht en één keer een schoolteam. Dit alles m.b.t. het klassieke lesmodel. 

Voor 2020 is het voornemen om eerder en directer met schoolmanagement hierover te communiceren. 

 

Aanvraagprocedure 

In 2019 werd meer duidelijk over de regelgeving en opdracht vanuit de overheid aan het Centrum voor 

Vormingsonderwijs. De wettelijke kaders geven de stem van de ouder een belangrijke plaats. In de 

ontwikkelingen naar de toekomst toe is dat een kader waar rekening mee moet worden gehouden.  

 

In de contacten met schoolmanagement en collega’s wordt duidelijk dat de aanvraagprocedure om 

verheldering vraagt. Een en ander wordt ook in de landelijke organisatie geagendeerd. Het lijkt er op dat de 

genoemde kwesties in 2020 hun beslag krijgen. De regiobegeleiders van alle denominaties hebben hierover 

regelmatig in Utrecht vergaderd, RK GVO heeft hier drie keer aan deel genomen.  

 

Daarnaast stemt de bestuurssecretaris zaken rondom de aanvraagprocedure af met collega’s van andere 

denominaties. Dit betreffen praktische zaken, maar er wordt ook informeel overlegd om zaken beter te 

stroomlijnen en eenduidig aan te pakken.  

 

Personeelsbeleid  
  

HR 

Vanuit het Centrum voor Vormingsonderwijs is een medewerker HR aangesteld. Zij werkt voor de verschillende 

denominaties onder andere aan registratie van verzuim en verzuimbeleid. De bestuurssecretaris heeft 

regelmatig overleg 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 2019 hebben deze plaatsgevonden op 18 

april en 4 november. Onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan bod kwamen, waren: de lesmethode 

Houvast, visiedocument en beleidsplan, medewerker HR, afscheid bestuurssecretaris, website 

vormingsonderwijs, ambassadeurschap, communicatie en praktische zaken als declaraties en wat te doen bij 

ziekte.  
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Beleidsontwikkelingen 
 

Visie- en beleidsdocument 

In november heeft het bestuur 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. Het was al langer een wens om al deze onderwerpen in samenhang te beschrijven in 

één document.   

 

Daarnaast is ook 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 onze organisatie.  

Beide documenten zullen in het voorjaar van 2020 uitgegeven worden (digitaal en op papier). 

 

Communicatie en ICT 

 

Nieuwsbrieven  

In 2019 kwamen er vier nieuwsbrieven uit om docenten en medewerkers te informeren over actuele 

ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere: uitnodigingsbrief aan alle openbare 

basisscholen, uitnodigingen voor en verslag van de beide studiedagen, het vertrek van de bestuurssecretaris en 

het voorstellen van de nieuwe bestuurssecretaris, vacatures voor docenten en informatie over praktische 

zaken als declaraties en wat te doen bij ziekte.  

 

Website 

De website is regelmatig bijgewerkt.  

 

Huisstijl 

In 2019 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, inclusief een nieuw logo. Voor alle 

communicatie uitingen zal vanaf begin 2020 de nieuwe huisstijl gebruikt worden. Ook wordt een nieuwe 

website ontwikkeld. Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe huisstijl zal de naam RK GVO veranderen 

naar KVO: Katholiek Vormingsonderwijs. De nieuwe naam en de nieuwe huisstijl geeft de organisatie een frisse, 

eigentijdse en professionele uitstraling.  

 

ICT  

In 2019 is geïnvesteerd in nieuwe laptops voor de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Ook is een 

nieuwe mobiele telefoon aangeschaft. 
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Medewerkers 

 

Docenten  

Op 31 december 2019 waren 18 docenten in dienst.  

 

Samenstelling  

Van deze 18 docenten waren 11 docenten in vaste dienst, zeven docenten hebben een tijdelijk dienstverband.  

Zeven docenten zijn in 2019 gestopt. Redenen hiervoor waren het aanvaarden van een nieuwe baan, privé 

omstandigheden en pensionering. Zes docenten zijn begonnen in 2019.  

 

In regio Zuid zijn acht docenten werkzaam; in regio Noord negen; één docent werkt in beide regio’s.  

 

Omvang  

De omvang van de aanstellingen varieert van 2 tot 9 lesuren (0,0444 tot 0,2778 fte) en is totaal 2 fte.  

 

Leeftijd  

De jongste docent is 36 jaar, de oudste 67 jaar.  

 

Ziekte  

In 2019 zijn drie docenten langdurig ziek geweest.  

 

Regiobegeleiders  

Op 31 december 2019 waren er twee regiobegeleiders in dienst.  

 

Samenstelling  

De regiobegeleider Noord is in november gestopt met zijn werkzaamheden.  

 

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

omvang van de aanstelling bedraagt 0,4 fte.  

 

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

Utrecht) is werkzaam op ZZP-basis. Aanvankelijk deed ze dit als vervanger maar ze is vanaf november de vaste 

begeleider.  

 

Secretariaat  

Op 31 december 2019 waren twee secretariaatsmedewerkers in dienst.  

 

Samenstelling  

In juni 2019 is afscheid genomen van de bestuurssecretaris. Per 15 juni 2019 is een vervanger aangesteld. Zij 

heeft een overeenkomst voor bepaalde tijd.  

De secretaresse heeft een vast dienstverband.  

 

Omvang  

Beide secretariaatsmedewerkers hebben op donderdag hun vaste werkdag, waarop het secretariaat dan ook 

telefonisch bereikbaar is. Beiden hebben een aanstelling van 0,2 fte.  
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Bestuur 

 

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

zeven bisdommen van de Nederlandse kerkprovincie.  

 

Samenstelling  

Op 31 december 2019 waren dit:  

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

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

• Dhr. J.J.G.M. Marx, bisdom Roermond, penningmeester  

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

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

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

• Dhr. C.W. van Ommen, bisdom Breda  

 

Mutaties  

In 2019 hebben geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.  

 

Vergaderingen  

Het bestuur heeft drie maal vergaderd in 2019. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren: Studiedagen, 

Ontwikkelingen Centrum voor Vormingsonderwijs, Groei / Nieuwe Vormen, Visiedocument en 

Beleidsdocument 2020-2023 RK GVO, Communicatie & huisstijl, Personele aangelegenheden, Actualisering 

Beroepscode RK GVO.  

 

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

over: Organisatie RK GVO, Personele aangelegenheden, Visiedocument en Beleidsdocument 2020-2023 RK 

GVO, Studiedagen, Communicatie en huisstijl, Financiën, Ontwikkelingen Centrum voor Vormingsonderwijs.  

 

Centrum voor Vormingsonderwijs 

RK GVO is vertegenwoordigd in het bestuur van het Dienstencentrum GVO en HVO.  

 

Er is geen onderling overleg gevoerd met het bestuur van het PC GVO, zoals dat in het verleden gebruikelijk 

was.  
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Financiën in 2019 

 
In 2019 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 is er in 2019 besteed: € 53.731,-. 
 
Dit betekent dat wij € 27.269,- minder besteed hebben dan gepland. Het restant vloeit terug naar de algemene 
reserve van het CvV. 
 
De oorzaak van dit grote overschot is gelegen in het feit dat de geplande (en in de begroting reeds 
meegenomen) vacature voor een nieuwe opleidingsfunctionaris, in 2019 niet is ingevuld. De vacature is nu 
sinds 1-5-2020 ingevuld. Er zal in 2020 dan ook geen sprake meer zijn van een groot overschot. 
 
Voor 2020 staat in elk geval de lancering van de nieuwe huisstijl gepland. Hiervoor is dan ook een extra bedrag 
in de begroting opgenomen. 

 


