
Katholiek
Vormings
Onderwijs

Studiegids
voor het Katholiek Vormingsonderwijs





Katholiek
Vormings
Onderwijs

Studiegids
voor het Katholiek Vormingsonderwijs

datum: 1 augustus 2021





Katholiek
Vormings
Onderwijs

Inhoud
 

 

1  Voorwoord 7

2  Algemene informatie 9

 2.1 Wettelijk kader 9

 2.2 Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV) en 

  Katholiek Vormingsonderwijs (KVO) 9

3  De opleiding tot vakleerkracht KVO 11

 3.1 Kader 11

 3.2 Structuur van de opleiding 11

 3.3 Toelating 12

 3.4 Inhoud Modules 18

 3.5 Toetsing en beoordeling 32

 3.6 Studiekosten 33

4 De nascholing voor de vakleerkracht KVO 34

b i j l a g e  i
  

38 

Wettelijk kader 

b i j l a g e  i i    41

Competentiegericht opleiden 

b i j l a g e  i i i    42

Beroepscode vakdocent Rooms-Katholiek 
Godsdienstig Vormings Onderwijs (KVO)

b i j l a g e  i v    44

Profiel Vakdocent KVO 

Visiedocument voor het Katholiek Vormingsonderwijs





Katholiek
Vormings
Onderwijs

7

Studiegids voor het Katholiek Vormingsonderwijs

1 Voorwoord

Voor u ligt de studiegids van de opleiding tot vakdocent 

Katholiek Vormingsonderwijs (KVO). Deze opleiding is een 

opleiding, voor nieuwe en huidige vakleerkrachten KVO, in 

modules die in één of twee jaar kan worden afgerond.  

De opleiding bestaat uit 10 modules. De eerste drie (of vier) modules wor-

den door studenten van de verschillende denominaties gezamenlijk gevolgd. 

Deze modules worden verzorgd door de gezamenlijke werkgevers zoals 

verenigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV), zijnde de vertegen-

woordigers van de protestante, katholieke, islamitische, boeddhistische, 

hindoestaanse, joodse en humanistische denominatie.   

Voor de overige modules (4 (of 5) – 10) wordt per docent door middel van 

een Quick scan bekeken of docenten deze competenties al bezitten of nog 

moeten ontwikkelen.  

De invulling van deze modules zal in eerste instantie plaats vinden bij een 

van de erkende katholieke hbo-opleidingen in Nederland. Wanneer dit niet 

lukt dan zullen deze modules via begeleide zelfstudie worden behandeld. 

De Toelating tot de opleiding vakdocent KVO kan plaatsvinden op basis 
van minimaal één van de volgende voorwaarden: 
1.  Werkzaam zijn als vakdocent Vormingsonderwijs en voor 1 augustus 2017 

in dienst zijn getreden. Deze groep is ‘bekwaam verklaard’ in het kader van 

de wet BIO. Zij hoeft geen lesbevoegdheid te behalen. Ze kan echter wel de 

bedrijfsopleiding doorlopen voor verdere professionalisering. Alle modules 

zijn tevens afzonderlijk te volgen als nascholing.  
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2.  Een lesbevoegdheid hebben voor het primair onderwijs. 

3.  Een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid hebben. 

4.  Studerend zijn aan de pabo of de lerarenopleiding GL/ HL en in staat 

om binnen twee collegejaren een lesbevoegdheid (pabo, GL of HL) te 

behalen. 

Wij wensen je een vruchtbare en inspirerende opleidingstijd toe.

John Marx  

directeur Katholiek Vormingsonderwijs. 



Katholiek
Vormings
Onderwijs

9

Studiegids voor het Katholiek Vormingsonderwijs

2 Algemene informatie

2.1 Wettelijk kader

De volgende bronnen zijn richtinggevend geweest om de eindtermen van 

de nieuwe opleiding tot docent Katholiek Vormingsonderwijs te kunnen 

vaststellen:  

• Wet Primair onderwijs, artikel 8: ‘Het onderwijs gaat er mede vanuit dat 

leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op 

het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er mede 

op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschil-

lende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.’

• Wet BIO en meer specifiek het document Competente vakdocenten GVO/

HVO (2010) waarin de competenties beschreven worden waaraan de do-

centen vormingsonderwijs dienen te voldoen.

• Besluit in Staatsblad van 16 maart 2018 waarin de herijkte bekwaam-

heidseisen geformuleerd worden: onderverdeling in pedagogische, 

vak inhoudelijke en didactische bekwaamheidseisen met de kanttekening 

dat de vakinhoudelijke eisen vanwege scheiding kerk en staat buiten dit 

besluit vallen zie (bijlage 1 en 2).

 

De bekwaamheidseisen voorvloeiende uit Wet BIO gelden als:

• intredevoorwaarde voor het beroep; 

• referentiepunt voor het onderhouden van de bekwaamheid; 

• referentiepunt voor de scholing van eventuele zij-instromers. 
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2.2 Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV) 
 en Katholiek Vormingsonderwijs (KVO)

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is door de rijksoverheid verantwoor-

delijk gesteld voor de inzet van bevoegde vakleraren (conform de Wet BIO) 

en de uitvoering van de lessen vormingsonderwijs binnen het kader van de 

wet. Het gaat hierbij om vormingsonderwijs verzorgd vanuit verschillen-

de denominaties: naast katholiek is dit humanistisch, protestants, joods, 

 islamitisch, boeddhistisch, hindoestaans. Het CVV heeft in haar missie opge-

nomen te zullen streven naar hoogwaardige lessen. De betrokken vakleraren 

dienen over een dubbele bevoegdheid (en bekwaamheid) te beschikken: de 

bevoegdheid als leraar en de bevoegdheid/aanwijzing als vakleraar volgens 

de beroepscode van de betrokken denominaties (zie ook bijlage 3 en 4). 

(De Stichting) Katholiek Vormingsonderwijs is de rooms-katholieke 

 organisa tie voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. KVO zendt namens 

de Nederlandse bisschoppen docenten uit om lessen katholiek vormings-

onderwijs te verzorgen. Docenten moeten daarvoor genoeg zijn ingebed 

binnen de rooms-katholieke kerk én genoeg pedagogische, vakdidactische 

en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten.  
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3 De opleiding tot vakleerkracht 
 KVO

3.1 Kader

De opleiding tot vakdocent katholiek vormingsonderwijs is een basis-

opleiding in modules die in één of twee jaar zou kunnen worden afgerond. 

De opleiding kent een omvang tot 12 EC’s (European Credits), exclusief 

praktijkgedeelte. Eén EC komt overeen met 28 studie-uren. De docenten 

verwerven zo hun startbekwaamheid. Op basis van deze startbekwaamheid 

kunnen, in het kader van nascholing, kennis en vaardigheden altijd verder 

worden uitgebreid. Het niveau van de opleiding komt overeen met (post-) 

hbo-niveau.

3.2 Structuur van de opleiding

De student bekwaamt zich gedurende de opleiding in drie vastgestelde com-

petenties:  pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch.  

De opleiding bestaat uit 10 modules. De eerste drie modules worden door 

studenten van de verschillende denominaties gezamenlijk gevolgd en 

verzorgd door de gezamenlijke werkgevers. Voor deze modules zijn geen 

vrijstel lingen te verkrijgen. Voor de overige modules wordt per docent beke-

ken of docenten deze competenties al bezitten of nog moeten ontwikkelen. 
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Denominatie Competentie Module Aantal EC’s

CVV pedagogisch, 
vakdidactisch

1. Visies op vorming 2

CVV pedagogisch, 
vakdidactisch

2. Vormingsonderwijs in 
relatie tot het openbaar 
onderwijs

1

CVV vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

3. Vormingsonderwijs in 
relatie tot omliggende 
vakgebieden  

1

CVV of KVO pedagogisch 4 .  Pedagogiek van het 
basisschoolkind

1

KVO pedagogisch, 
vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

5. Reflectie op de praktijk 
van KVO en de eigen 
spiritualiteit / Supervisie

2

KVO vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

6. Geloofsverhalen 1

KVO vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

7. Sacramenten en rituelen 1

KVO vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

8. Geloofsinhoud 1

KVO vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

9. Christelijk leven 1

KVO pedagogisch, 
vakinhoudelijk, 
vakdidactisch

10. Katholieke 
Godsdienstpedagogiek

1

3.3 Toelating

Onderstaand is de toelatingsprocedure geschetst. Voor elke kandidaat 

wordt middels een knipkaart een quick scan gemaakt om te kijken of iemand 

in aanmerking komt om docent KVO te worden en/of te blijven en welke 

 modules deze persoon dan zou moeten volgen. De kandidaat maakt deze 

quick scan samen met zijn/haar regiobegeleider.
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De precieze waardering gebeurt door de directeur van KVO in overleg met 

de regiobegeleider van de regio waar de docent werkzaam is (of wordt). Bij 

twijfel of verschillende meningen beslist de directeur KVO.

3.3.1 Quick scan

Instructie: vul, samen met de regiobegeleider, de quick scan vak voor vak in.

3.3.1.1  Algemeen:

1. Wie ben je?

Naam:

Adres:

2. Heb je een onderwijsbevoegdheid? ● ● JA: 

ga door 

● ● NEE: 

overleg met de 

regiobegeleider 

3. Welke onderwijsbevoegdheid heb je?

4. Heeft de bisschoppelijk gedelegeerde een  

akkoordverklaring afgegeven?

● ● JA: 

ga door 

● ● NEE: 

overleg met de 

regiobegeleider 
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3.3.1.2 Per module:

Module 1, 2, 3 
1. Visies op vorming; 

2. Vormingsonderwijs in relatie tot het openbaar onderwijs; 

3. Vormingsonderwijs in relatie tot omliggende vakgebieden). Voor alle 

docenten verplicht:

Competenties voor alle docenten van het Centrum voor 
Vormingsonderwijs

Welke? ●  ●  

Kun je func-

tioneren in 

de context 

van KVO, 

mede in 

relatie tot 

de andere 

zendende 

instanties?

●  ●  

Kun je 

dialogi-

seren en 

theologi-

seren met 

kinderen?

●  ●  

Kun je een 

narratieve  

leer-

omgeving 

scheppen?

●  ●  

Kun je 

functione-

ren in de 

context 

van de 

open-

bare basis-

school?

●  ●  

Kun je als 

KVO-docent 

jouw eigen 

positie bepalen 

binnen  

Vormingsonder-

wijs, Geestelijke 

stromingen en 

burgerschaps- 

vorming?

In welke 

module:

● ● 1.

Visies op 

vorming

● ● 1.

Visies op 

vorming

● ● 1. 

Visies op 

vorming

● ● 2. 

KVO in 

relatie tot 

openbaar 

onderwijs

● ● 3.  

KVO in relatie 

tot omliggende 

vakgebieden   

Deze thema’s komen aan de orde in de eerste drie verplichte modules die door de 

gezamenlijke denominaties via het CVV worden aangeboden.
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Module 4 (Pedagogiek van het basisschoolkind):

Heb je pedagogische competenties (met betrekking tot het 
basisschoolkind)?

● ● Ja, 

Welke?

● ● Nee

●  ●  

Heb je kennis 

van en inzicht 

in didactiek? 

●  ●  

Kun je 

aangepast 

didactisch 

handelen?

●  ●  

Heb je 

kennis van 

en inzicht in 

pedagogiek?

●  ●  

Kun je 

aangepast 

pedagogisch 

handelen?

● ● 

Kun je werken 

met het basis-

school kind?

Indien 

Ja, hoe 

kun je 

dit aan-

tonen?

●  ●  

onderwijs-

bevoegd heid 

voor basis-

onderwijs

● ● 

onderwijs-

bevoegd-

heid 

voor basis-

onderwijs

●  ●  

onderwijs-

bevoegd heid 

voor basis-

onderwijs

●  ●  

onderwijs-

bevoegd-

heid 

voor basis-

onderwijs

●  ●  

onderwijs-

bevoegdheid 

voor 

basisonderwijs

Indien 

Nee, 

hoe ga 

je deze 

verwer-

ven?

● ● 4. 

Pedagogiek 

van het 

basisschool-

kind

● ● 4. 

Pedagogiek 

van het 

basisschool-

kind

 ● ● 4. 

Pedagogiek 

van het 

basisschool-

kind

● ● 4. 

Pedagogiek 

van het 

basisschool-

kind

● ● 4. 

Pedagogiek 

van het 

basisschool-

kind
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Module 5 (Reflectie op de praktijk van KVO en de eigen spiritualiteit / 
Supervisie):

Heb je spiritueel-hermeneutische competenties?

● ● Ja, 

Welke?

● ● Nee

●  ●  

Heb je 

inzicht in 

de identi-

teit en 

de missie 

van KVO?

●  ●  

Heb je 

inzicht in 

jouw eigen 

spiritua-

liteit?

●  ●  

Kun je jouw 

eigen positie be-

palen tussen de 

spiritu aliteit van 

jezelf, van de 

open bare school 

en van KVO?

●  ●  

Kun je inspe-

len op de 

spiritualiteit 

van het indivi-

duele kind?

● ● 

Kun je 

spiritualiteit 

vertalen in 

praktisch 

handelen en 

vice versa?

Indien 

Ja, hoe 

kun je 

deze 

aanto-

nen?

Indien 

Nee, 

hoe ga 

je deze 

verwer-

ven?

● ● 5. 

Reflectie 

op de 

praktijk 

en de 

eigen 

spirituali-

teit

● ● 5. 

Reflectie 

op de 

praktijk en 

de eigen 

spirituali-

teit

● ● 5.  

Reflectie op de 

praktijk en de 

eigen spiritua-

liteit

● ● 5.  

Reflectie op 

de praktijk 

en de eigen 

spiritualiteit

● ● 5.  

Reflectie op 

de praktijk 

en de eigen 

spiritualiteit

Module 6, 7, 8, 9 en 10 
6. Geloofsverhalen; 

7. Sacramenten en rituelen; 

8. Geloofsinhoud; 

9. Christelijk leven; 

10. Katholieke Godsdienstpedagogiek.
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Heb je theologische competenties?

● ● Ja, 

Welke?

● ● Nee

●  ●  

Heb je 

kennis en 

vaardighe-

den op het 

gebied van 

geloofs-

verhalen? 

●  ●  

Heb je 

sacra-

mentele 

en rituele 

kennis en 

vaardig- 

heden?

●  ●  

Heb je sys-

tematisch- 

theolo-

gische 

kennis en 

vaardig- 

heden?

● ● 

Heb je 

pasto-

raal-theo-

logische 

kennis en 

vaardig-

heden?

●  ●  

Kun je theologie vertalen 

in praktisch handelen en 

vice versa?

Indien Ja, 

hoe kun 

je dit aan-

tonen?

● ● 6. 

Geloofsver-

halen: een 

relevante 

cursus 

bij een 

katholieke 

instelling 

voor hoger 

onderwijs, 

waarbij een 

akte van 

bekwaam-

heid deels 

kan mee-

tellen

7 ●●. 

Sacramen-

ten en ritu-

elen: een 

relevante 

cursus 

bij een 

katholieke 

instelling 

voor hoger 

onderwijs, 

waarbij een 

akte van 

bekwaam-

heid deels 

kan mee-

tellen

● ● 8.  

Geloofs-

inhoud: 

een 

relevante 

cursus 

bij een 

katholieke 

instelling 

voor 

hoger 

onderwijs, 

waarbij 

een 

akte van 

bekwaam-

heid deels 

kan mee-

tellen

● ● 9. 

Christelijk 

leven:

een rele-

vante cur-

sus bij een 

katholieke 

instelling 

voor hoger 

onderwijs, 

waarbij 

een akte 

van be-

kwaamheid 

deels kan 

meetellen

● ● 10. 

Katholieke Godsdienst-

pedagogiek:

een relevante cursus bij 

een katholieke instelling 

voor hoger onderwijs, 

waarbij een akte van 

bekwaamheid deels kan 

meetellen

Indien 

Nee, hoe 

ga je 

deze ver-

werven?

● ● 6.

Geloofs-

verhalen

● ● 7. 

Sacramen-

ten en 

rituelen

● ● 8.

Geloofs- 

inhoud

● ● 9.

Christelijk 

leven

● ● 10.

Katholieke godsdienst- 

pedagogiek

Als je hier bent aanbeland heb je jouw persoonlijke scholingsbehoefte(n) in kaart gebracht. 

We verwachten dat je - in blijvend gesprek met jouw regiobegeleider - binnen twee jaar 

deze eerste scholingsbehoefte(n) hebt ingelost. In uitzonderlijke situaties kan de directeur 

van KVO beslissen om op verzoek van de kandidaat deze termijn te verlengen.
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3.4 Inhoud Modules

1 Visies op vorming
2 KVO in relatie tot het openbaar onderwijs
3 KVO in relatie tot omliggende vakgebieden   

De modules 1, 2 en 3 (en soms 4) worden verzorgd door de gezamenlijke 

denominaties en aangeboden via het CVV. De beschrijving van deze modules 

vindt u dan ook in een aparte studiegids die via het CVV verkrijgbaar is. Deze 

modules (of een variant hiervan) worden jaarlijks aangeboden.

Modules 4 – 10
Voor de invulling van de modules 4 (of 5) – 10 wordt in eerste instantie gepro-

beerd om aan te sluiten bij een van de erkende katholieke hbo-opleidingen 

in Nederland. Wanneer dit niet lukt dan worden de modules via zelfstudie 

 worden behandeld. Indien er sprake is van zelfstudie, dan gelden de onder-

staande beschrijvingen. Bij zelfstudie is de betreffende regiobegeleider 

tevens de studiebegeleider en de verantwoordelijke voor de toetsing.

Indien de betreffende module wordt gevolgd bij een erkende katholieke 

hbo-opleiding, dan geldt de beschrijving van deze opleiding.

De directeur van KVO beslist of men de betreffende module via zelfstudie of 

via een erkende katholieke hbo-opleiding kan bestuderen. Dit is mede afhan-

kelijk van de beschikbaarheid van de module op een extern instituut, het 

advies van de regiobegeleider en de praktische haalbaarheid van een en ander.
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4 Pedagogiek van het basisschoolkind

Algemeen
Aantal uren: 28 (zelfstudie 20u; opdrachten 8u)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg  

Docent: in overleg met regiobegeleider

Aantal contactdagen: 0 

Inhoud 
Deze module is gericht op het bijspijkeren van docenten die niet eerder 

werkzaam waren in het basisonderwijs. In zelfstudie bestuderen zij 

literatuur met enkele huiswerkopdrachten, waarop zij feedback krijgen van 

de docent. 

Doelstellingen 
• kennis hebben van de pedagogiek en didactiek van het basisschoolkind;

• kennis hebben van elementaire technieken om met het basisschoolkind te 

communiceren.

Beoordelingsvorm
Mondeling examen door de docent.

Verplichte literatuur 
Vloet, J. (2002). Meegaan om te zien: Godsdienstpedagogiek op nieuwe 

wegen. Kampen: Kok.

Aanbevolen literatuur
Delfos, M. (2014-15). Luister je wel naar mij?  

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWP.

Kohnstamm, R. (z.j.). Kleine ontwikkelingspsychologie II:  

het schoolgaande kind. Baarn: Bohn Stafleu van Loghum.
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5 Reflectie op de praktijk en de eigen spiritualiteit / supervisie

Algemeen
Aantal uren: 56 

Aantal EC: 2

Dag en tijdstip: in overleg 

Docent: de regiobegeleider

Aantal contactdagen: ter bepaling door de regiobegeleider

Inhoud 
KVO zal in een veranderende samenleving mee veranderen. Ook ieders 

 spiri tu aliteit is aan verandering onderhevig. Een docent moet dan ook in 

staat zijn zelflerend in het werkveld te staan. Hiervoor is het nodig om - 

naast basiskennis en –vaardigheden - te kunnen analyseren en reflecteren 

op de eigen praktijk en de eigen spiritualiteit. Hiertoe maak je in samen-

werking met de regiobegeleider een plan voor de ontwikkeling van je eigen 

spiritualiteit in relatie tot kinderspiritualiteit. 

Doelstellingen  
• kunnen analyseren van eigen lessen en lessen van een andere 

denominatie;

• kennen van de beroepscompetenties;

• kunnen reflecteren op het eigen professionele handelen;

• kennen van het belang van reflecteren voor de eigen ontwikkeling en de 

eigen spiritualiteit;

• kennen van de identiteit en de missie van KVO;

• kunnen bepalen van jouw eigen positie tussen de spiritualiteit van jezelf, 

van de openbare school en van KVO;

• kunnen inspelen op de spiritualiteit van het individuele kind;

• kunnen vertalen van je spiritualiteit in praktisch handelen en vice versa.
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Beoordelingsvormen
Reflectieverslagen of gesprek.

Verplichte literatuur 
Dienstencentrum GVO en HVO (2017). Competente vakdocenten GVO en HVO. 

https://www.vormingsonderwijs.nl/app/uploads/2019/01/
referentiedocument-vormingsonderwijs.pdf

Groen, M. (2015-3). Reflecteren: de basis. Groningen: Noordhoff.
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6 Geloofsverhalen

Algemeen
Aantal uren 28 (8 voorstudie-uren; 6 contacturen; 14 verwerkingsuren)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg  

Docent: in overleg  

Aantal contactdagen: 1

Inhoud 
De rooms-katholieke kerk kent een grote waarde toe aan verhalen uit de 

 Bijbel en aan de verhalen over heiligen. Deze verhalen zijn belangrijke bete-

kenisdragers van en voor het katholieke geloof. In deze cursus wordt aan-

dacht besteed aan het vertellen van deze verhalen met het oog op kinderen 

in de basisschoolleeftijd.

Doelstellingen 
• kennen van een repertoire aan belangrijke geloofsverhalen;

• kennen van de delen en genres in de Bijbel;

• kunnen duiden van de literaire en metaforische lagen van de verhalen;

• kunnen plaatsen van verhalen in het grotere verhaal van de 

heilsgeschiedenis en het kerkelijk jaar;

• kunnen vertalen en uitleggen van verhalen naar de belevingswereld van 

een basisschoolleerling;

• kunnen dialogiseren.

Beoordelingsvormen
Werkstuk op basis van een (praktijk)opdracht: 

• lessenserie over geloofsverhalen met inleiding, reflectie en evaluatie;

• reflectie over de plaats van geloofsverhalen in KVO.
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Verplichte literatuur
Nieuwe kijk op het oude boek, Lucas Grollenberg, Elsevier, 1968.  

Of De Bijbel literair. Opbouwen gedachtegang van de bijbelse geschriften 

en hun onderlinge relaties, Weren W.J.C. & Fokkelman J. (ed.), Meinema, 

Zoetermeer 2003.

Aanbevolen literatuur
Woord voor woord, kinderbijbel, Karel Eykman, de Fontein, 1976.

Heiligen.net

Het verhaal vertelt, De kunst van het vertellen in vijftig voorleesverhalen, 

Arend van Dam, Van Holkema & Warendorf, 

Wet, profeten en geschriften. N.J. Tromp. KBS 1975

Het Verhaal, het kind en de verbeelding. Wikkers en Mesch. Narratio, 1994

Verhalen vertellen. VU boekhandel. 1985

Een bron van verhalen. Deen, de Jongh, van Remundt. Echelon. 1997

Kennismaken met een arme man, Kok, Kampen, z.j.

Mijn naam is Anna, uitgave bisdom Breda, 2012

Stem geven aan verhalen. Swagerman. Kok. 1994

Bijbel en spel. Grandia. Boekencentrum. 1988

https://www.catechesegoedeherder.nl

https://godlyplay.nl

Het Licht op ons pad, John Marx, Adveniat, 2014
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7 Sacramenten en rituelen

Algemeen
Aantal uren: 28 (8 voorstudie-uren; 6 contacturen; 14 verwerkingsuren)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg  

Docent: in overleg  

Aantal contactdagen: 1 

Inhoud 
De katholieke kerk kent sacramenten en rituelen. Deze geloofshandelingen 

dragen het katholieke geloof in zich en geven er uiting aan. In deze cursus 

wordt aandacht besteed aan deze geloofshandelingen, met praktische wen-

ken om basisschoolleerlingen te laten participeren aan rituelen in de klas.

Doelstellingen 
• kennen van de karakteristieken van de zeven sacramenten;

• kennen van enkele dagelijkse rituelen uit de katholieke traditie, met 

name het kruisteken, aansteken van een kaarsje, bidden, zingen en de 

rozenkrans;

• kennen van de karakteristieken van het kerkelijk jaar;

• kunnen maken van een verbinding tussen het kerkelijk jaar en het dagelijks 

leven van de basisschoolleerling;

• kunnen uitvoeren van eenvoudige rituelen binnen de belevingswereld van 

het basisschoolkind;

• kunnen dialogiseren.

Beoordelingsvormen
Werkstuk op basis van een (praktijk)opdracht: 

• lessenserie over/met sacramenten en rituelen met inleiding, reflectie en 

evaluatie;

• reflectie over de plaats van sacramenten en rituelen in KVO.
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Verplichte literatuur 
Compendium van de catechismus van de katholieke kerk. 

Aanbevolen literatuur
Catechismus van de katholieke kerk

Feest in de kerk, John Marx, Bisdom Roermond, 2009

Vierend het jaar rond, John Marx, Bisdom Roermond, 1998

Mijn school is katholiek, Inleiding in het katholicisme, Hoffenkamp,  

Adveniat, 2011

Katholiek, Glossy Elsevier, 2012

Getijdenboek voor kinderen

Het kind in het midden, Lukken, de Wit, Gooi en Sticht, 2000

Het Licht op ons pad, John Marx, Adveniat, 2014
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8 Geloofsinhoud

Algemeen
Aantal uren: 28 (8 voorstudie-uren; 6 contacturen; 14 verwerkingsuren)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg  

Docent: in overleg

Aantal contactdagen: 1 

Inhoud
Geloof wordt vaak verbonden met het aannemen van waarheden. Hoewel 

dit slechts één onderdeel is van geloven, is het wel een basis. In deze cursus 

wordt deze basis aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis geëxplo-

reerd.

Doelstellingen 
• kennen en kunnen uitleggen van de apostolische geloofsbelijdenis;

• kunnen dialogiseren.

Beoordelingsvormen
Werkstuk op basis van een (praktijk)opdracht: 

• lessenserie over specifieke geloofsinhoud met inleiding, reflectie en 

evaluatie;

• reflectie over de plaats van de geloofsinhoud in KVO.

Verplichte literatuur 
Compendium van de catechismus van de katholieke kerk.

Aanbevolen literatuur
Catechismus van de katholieke kerk

Borgman, E. (2017). Leven van wat komt. Zoetermeer: Meinema.

Maar wie is God? Kwintessens/ KBS, 2003/2008
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Theologiseren met kinderen. Handelingen ( tijdschrift ), 2015/4

Als kinderen over God vragen, Kushner, Ten Have, 2003

God uitgelegd aan mijn kinderen, Keshavjee, Kok, 2000

Hoe spel je God? Gellman, Hartman, Ten Have, 1996?

Waarom kun je God niet zien? Roumen, Meinema, 1999

Wat ik je wil vertellen over God. Gaudrat, NZV, 2000

Het Licht op ons pad, John Marx, Adveniat, 2014
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9 Christelijk leven

Algemeen 
Aantal uren: 28 (8 voorstudie-uren; 6 contacturen; 14 verwerkingsuren)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg 

Docent: in overleg

Aantal contactdagen: 1 

Inhoud 
De katholieke kerk staat een zekere levenswijze voor. Het gaat om een 

gelovig, deugdzaam leven waarin onder meer naastenliefde, barmhartigheid 

en vreedzaamheid in de praktijk worden gebracht. In deze cursus wordt de 

katholieke en algemeen christelijke moraal/ethiek in relatie gebracht met de 

morele ontwikkeling van basisschoolkinderen.

Doelstellingen 
• kennen van de morele ontwikkeling van kinderen;

• kennen van de hoofdlijnen van de katholieke moraal/ethiek/deugden;

• kennen van de hoofdlijnen van de katholieke sociale leer;

• kunnen reflecteren op de samenleving aan de hand van de katholieke 

sociale leer en de katholieke ethiek;

• kunnen spreken met het basisschoolkind over moraal en zeden;

• kunnen dialogiseren.

Beoordelingsvormen
Werkstuk op basis van een (praktijk)opdracht:

• lessenserie over morele ontwikkeling met inleiding, reflectie en evaluatie;

• reflectie over de plaats van de morele ontwikkeling in KVO.

Verplichte literatuur 
Compendium van de catechismus van de katholieke kerk.

Caspers, T. (2012). Proeven van goed samenleven. Baarn: Adveniat. 
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Aanbevolen literatuur
Catechismus van de katholieke kerk.

Borgman, E. (2017). Leven van wat komt. Zoetermeer: Meinema.

Stages of faith. Fowler. HarperCollins. 1995

Alle kinderen bijzonder. Damon/Echelon.2002

Het Licht op ons pad, John Marx, Adveniat, 2014

Bernts, T. e.a. (2016). God in Nederland. Baarn: Ten Have

Encycliek van paus Franciscus: Laudato si
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10   Katholieke godsdienstpedagogiek

Algemeen 
Aantal uren: 28 (8 voorstudie-uren; 6 contacturen; 14 verwerkingsuren)

Aantal EC: 1

Dag en tijdstip: in overleg  

Docent: in overleg

Aantal contactdagen: 1

Inhoud 
Hoe kan de boodschap van het evangelie, of beter: de persoon van Jezus 

Christus, een levende realiteit worden voor kinderen van vandaag? Het is 

overduidelijk dat het katholieke geloof tegemoet kan komen aan de diepste 

zinvragen van mensen. In deze cursus wordt de docent een concreet model 

aangereikt voor het doorgeven van het geloof, waarbij naast inhoud en 

vakdidactiek de eigen persoon centraal staat.

Doelstellingen 
• kennen van het godsdienstpedagogisch model van Johan van der Vloet of 

van een 

• andere, door de student zelf te bepalen, actuele godsdienstpedagoog;

• kunnen toepassen van en reflecteren op dit model;

• kunnen koppelen van de eigen persoon(lijke spiritualiteit) aan de 

professionele didactiek;

• kunnen maken van lessen op basis van deze pedagogiek;

• kunnen dialogiseren.

Beoordelingsvormen
Werkstuk op basis van een (praktijk)opdracht: 

• lessenserie op basis van het besproken model met inleiding, reflectie en 

evaluatie;

• reflectie over het besproken model in KVO.
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Verplichte literatuur 
Vloet, J. (2002). Meegaan om te zien: Godsdienstpedagogiek op nieuwe 

wegen. Kampen: Kok.

Aanbevolen literatuur 
Raes, P. (2015). Christelijk leraarschap: lesgeven en leren christelijk oriënteren. 

Kapellen: Pelckmans.

Schepper, J. de. (e.a.). (2015). Levensbeschouwing ontwikkelen: Didactiek 

voor levensbeschouwing in het primair onderwijs. Amersfoort: 

Kwintessens.

Roebben B. (2015). Inclusieve godsdienstpedagogiek. Uitgeverij Acco 

uitgeverij.

https://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_en.html: 
Opleiden tot interculturele dialoog op katholieke scholen die in harmonie 

leven voor een beschaving van liefde (deze tekst van de congregatie voor 

het onderwijs is niet geschreven voor het openbaar onderwijs maar voor 

het katholieke onderwijs. De tekst geeft een relevante visie weer).

Het Licht op ons pad, John Marx, Adveniat, 2014
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3.5 Toetsing en beoordeling

Eindbeoordeling 
Om voor een (deel)certificaat in aanmerking te komen, dient de student:

• alle deelopdrachten af te ronden met minimaal een 6;

• te voldoen aan de aanwezigheidsplicht (indien van toepassing);

• het portfolio compleet te hebben gevuld (in het te maken portfolio dienen 

van elke module alle gemaakte opdrachten, werkstukken en eventuele 

certificaten te worden opgenomen).

Frequentie en inleveren opdrachten
Opdrachten dienen voor de inleverdatum te worden ingeleverd.

Beoordeling opdrachten en portfolio
• De opdrachten worden beoordeeld door de moduledocent en/of 

regiobegeleider.

• De opdrachten worden beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en 10.

• De opleiding wordt afgesloten door middel van een mondeling examen 

dat wordt afgenomen door de regiobegeleider samen met de directeur 

van KVO. Uitgangspunt voor dit mondeling examen is het gemaakte 

portofolio. Men ontvangt bij een voldoende examen een certificaat als 

bevoegd vakleerkracht KVO.

Herkansing
Elke module kan in overleg één keer herkanst worden.

Aanwezigheidsplicht
Voor de contactmomenten geldt een aanwezigheidsplicht. Als de student 

door ziekte of andere ‘zwaarwegende’ privéomstandigheden niet kan 

komen, dient hij zich daarvoor vooraf af te melden bij de regiobegeleider 

en eventueel bij de moduledocent. De student heeft zelf de verantwoor-

delijkheid ervoor te zorgen, dat hij alsnog kennisneemt van hetgeen op de 

contactdag is besproken. De moduledocent bepaalt of dit voldoende is om 

het deelcertificaat van de module te behalen.
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Gevolgen bij het niet met ‘voldoende’ afronden van de opleiding
Als er na de periode van herkansingen nog steeds één of meer modules niet 

met een voldoende zijn afgerond, komt de student niet in aanmerking voor 

een certificaat als vakleerkracht KVO. 

Hiermee kan als volgt worden omgegaan:

• Als de student al vóór de start van de opleiding een arbeidscontract voor 

onbepaalde tijd had: De student doet de module(s), die nog niet met een 

voldoende is (zijn) afgesloten, over. Als de opleiding vervolgens alsnog 

niet met een certificaat wordt afgesloten, wordt dit meegewogen bij de 

beoordeling van het totale functioneren.

• Als de student een tijdelijk arbeidscontract heeft, dat nog verlengd kan wor-

den: Het arbeidscontract wordt verlengd voor bepaalde tijd. De student 

doet de module(s), die nog niet met een voldoende is (zijn) afgesloten, 

over. Als de opleiding vervolgens alsnog niet met een certificaat wordt 

 afgesloten, wordt het tijdelijke arbeidscontract niet omgezet in een con-

tract voor onbepaalde tijd.

3.6 Studiekosten

Voor de opleiding geldt: 

• 100% financiering door werkgever (behalve literatuur); 

• 100% in tijd van medewerker; (naast de lesgevende taak voorziet het 

contract in tijd voor professionalisering) 

• Vrijstelling van deelname aan intervisiebijeenkomsten voor de duur van de 

opleiding. 

Reiskosten, gemaakt in het kader van de opleiding, kan de student 

declareren bij de werkgever. 

 

Wat betreft studieboeken en – materialen geldt: De verplichte literatuur 

dient de student aan te schaffen dan wel te lenen.  
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4.  De nascholing voor de vakleerkracht
 KVO

Nadat een leerkracht de opleiding tot vakleerkracht KVO heeft afgerond 

wordt er doorlopend gewerkt aan nascholing. Tijdens de opleiding tot vak-

leerkracht is men vrijgesteld van deze nascholing met uitzondering van de 

hierin opgenomen studiedag (inclusief personeelsbijeenkomst). We onder-

scheiden verschillende nascholingsactiviteiten: Studiedag KVO, Intervisie en 

Overige activiteiten.

Studiedag KVO
In het onderstaande schema kunt u lezen dat van elke afgestudeerde 

vakleerkracht wordt verwacht dat men één keer per jaar deelneemt aan 

een door KVO georganiseerde  studiedag/personeelsbijeenkomst. Voor 

deelname aan elke KVO-studiedag krijgt men 8 nascholingspunten.

Intervisie 
Daarnaast zijn er elk jaar een aantal intervisiebijeenkomsten waar men al 

naar gelang de grootte van de aanstelling een aantal keren aan dient deel te 

nemen: 

• 0,03 en 0,07 fte: verplichte deelname aan 1 à 2 intervisiebijeenkomsten 

per jaar; 

• 0,10 en 0,13 fte: verplichte deelname aan 2 à 3 intervisiebijeenkomsten 

per jaar; 

• 0,17 en 0,2 fte: verplichte deelname aan 3 à 4 intervisiebijeenkomsten per 

jaar;

• vanaf 0,2 fte: verplichte deelname aan alle intervisiebijeenkomsten per jaar.

Voor deelname aan elke KVO-intervisiebijeenkomst krijgt men 2 

nascholingspunten. 
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Overige nascholingsactiviteiten
Deelname aan andere nascholingsactiviteiten levert enkel nascholings-

punten op indien dit gebeurt met voorafgaande toestemming van de 

betreffende regiobegeleider. Het aantal punten wordt dan door de regio-

begeleider bepaald. Bij geen overeenstemming beslist de directeur van KVO.

Indien het aantal jaarlijks te halen nascholingspunten niet wordt behaald 

dan zal dit worden besproken tijdens een functioneringsgesprek en kan dit 

gevolgen hebben voor de jaarlijkse salarisverhoging.

Gegevens
Normbetrekking op jaarbasis 1600 uur. Daarvan worden besteed:

• aan lessen en lesgebonden taken: 900 uur (30 lessen van 45 min. 

gedurende 40 weken);

• aan nascholing: 160 uur;

• aan voorbereiding en andere taken: 540 uur. 

Volgens de CAO wordt standaard per dag een half uur reistijd tussen 

scholen / schoollocaties geteld m.u.v. de woensdag. Op jaarbasis dus 80 uur. 

Deze zijn inbegrepen in de 540 uur voorbereidingstijd. 

Voor deeltijders gelden aantallen naar rato van het aantal lesuren. 

Geaccrediteerde nascholing wil zeggen: alle vormen van nascholing 

waarmee “nascholingspunten” verdiend kunnen worden.
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Wettelijk kader 

In Nederland kunnen ouders, waarvan de kinderen openbaar onderwijs 

volgen, godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kind 

aanvragen. Het recht op levensbeschouwelijk vormingsonderwijs is wettelijk 

geregeld. De wet regelt ook de bekostiging van ons levensbeschouwelijk 

onderwijs en geeft kaders voor de bekwaamheidseisen van de docenten. 

De volgende wetteksten vormen de uitgangspunten voor het werk van  het 

Centrum voor Vormingsonderwijs:  

• De Nederlandse Grondwet, artikel 23.3: “Het openbaar onderwijs wordt, 

met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet 

geregeld.” 

• Wet Primair onderwijs, artikel 8.3: “Het onderwijs gaat er mede vanuit dat 

leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op 

het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er mede 

op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschil-

lende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.” 

• Wet Primair Onderwijs, artikel 46: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan 

de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 

Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de 

verscheidenheid van die waarden. Openbare scholen zijn toegankelijk voor 

alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders gods-

dienst of levensbeschouwing.” 

• Wet Primair onderwijs, artikel 50: “Het bevoegd gezag stelt de leerlingen 

in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienston-

derwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van 

de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar 
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 meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens arti-

kel 8, zevende lid, aanhef en onder b, ten minste moeten ontvangen. Voor 

de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in 

andere onderwijsactiviteiten op de school.” 

• Wet primair onderwijs, artikel 51: “Godsdienstonderwijs wordt gegeven 

door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatse-

lijke kerken, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich 

blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. 

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven door leraren 

daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende orga-

nisaties op geestelijke grondslag.  Het bevoegd gezag ziet erop toe dat 

dit onderwijs uitsluitend wordt gegeven door een leraar die blijkens een 

daartoe strekkende verklaring van de aanwijzende instantie: 

• a. voldoet aan de bekwaamheidseisen die krachtens artikel 32a, eerste 

lid, voor het geven van dat onderwijs zijn vastgesteld, en 

• b. zijn bekwaamheid onderhoudt.” 

• Artikel 184b: “Bekostiging godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs: Bij algemene maatregel van bestuur worden regels 

gegeven, onderscheidenlijk voorwaarden gesteld, voor de bekostiging van 

het onderwijs, bedoeld in artikel 50, eerste en tweede volzin, voor zover 

dit wordt gegeven door de leraren als bedoeld in artikel 51.” 

• De Wet Beroepen In het Onderwijs (BIO) en de uitwerking daarvan in het 

Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel. Het besluit beschrijft, 

aan welke bekwaamheidseisen een docent moet voldoen. De bekwaam-

heidseisen gelden als: 

• intredevoorwaarde voor het beroep 

• referentiepunt voor het onderhouden van de bekwaamheid 

• referentiepunt voor de scholing van zij-instromers.  

• Besluit in het Staatsblad van 16 maart 2017 waarin de voornoemde be-

kwaamheidseisen herijkt werden. Op 1 augustus 2017 traden de herijkte 

bekwaamheidseisen in werking. Dit was tevens het moment, waarop de 

wet BIO van kracht werd voor docenten GVO en HVO. Als gevolg van 
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die wijziging moeten op 1 augustus 2022 alle GVO- en HVO-docenten 

 voldoen aan de wettelijke didactische en pedagogische bekwaamheidsei-

sen.  Vanwege de scheiding van kerk en staat gaat de overheid niet over 

de vakinhoudelijke eisen voor GVO en HVO. De vakinhoudelijke eisen 

zijn door de sector zelf ingevuld in het referentiedocument ‘Competente 

vakdocenten GVO en HVO voor de openbare basisschool’ (2010). Het be-

sluit van 16 maart 2017 beschrijft, naast de herijkte bekwaamheidseisen, 

ook het zogenaamde ‘overgangsrecht’ voor docenten GVO en HVO. Het 

overgangsrecht stelt de sector G/HVO in staat om zich geleidelijk aan te 

passen aan de wet BIO.  
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b i j l a g e  i i 

Competentiegericht opleiden 
 

Bekwaamheidseisen voor Vakdocenten  
Vormingsonderwijs 

In het Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel heeft de overheid 

de bekwaamheidseisen voor docenten vastgelegd. De bekwaamheid tot het 

geven van onderwijs omvat: 

1. vakinhoudelijke bekwaamheid  

2. vakdidactische bekwaamheid 

3. pedagogische bekwaamheid 

 

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de vakdidactische en pedagogische 

bekwaamheidseisen uit voornoemd besluit ook van toepassing op Vak-

docenten Vormingsonderwijs. Het Centrum voor Vormingsonderwijs is 

zelf verantwoordelijk voor de invulling van de vakinhoudelijke bekwaam-

heidseisen (zie besluit Staatsblad d.d. 16 maart 2017). De vakinhoudelijke 

bekwaamheidseisen staan beschreven in het - wettelijk bekrachtigde -  

referentiedocument ‘Competente Vakdocenten Vormingsonderwijs voor   

de openbare basisschool’. 

    

Plek van de bekwaamheidseisen in de opleiding 

Vakdocenten Vormingsonderwijs ontwikkelen hun pedagogische en al-

gemeen-didactische bekwaamheid tijdens een lerarenopleiding. Deze 

bekwaam heden spelen uiteraard ook een rol in onze opleiding Vakdocenten 

KVO. In onze opleiding ligt het accent op de bekwaamheidseisen uit het 

referentiedocument ‘Competente Vakdocenten Vormingsonderwijs voor  

de openbare basisschool’. Elke opleidingsmodule kent enkele eindtermen.   
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b i j l a g e  i i i 

Beroepscode vakdocent Rooms-

Katholiek Godsdienstig Vormings 

Onderwijs (KVO)

Inleiding

Onder een vakdocent KVO wordt in deze code verstaan een vrouw of man 

die op grond van 1. een rooms-katholieke levensovertuiging en 2. wettelijk 

vereiste competenties, namens de Rooms-Katholieke Kerk als zendende 

instantie door de bisschop bevoegd verklaard is godsdienstig en levens-

beschouwelijke vorming vanuit rooms-katholiek perspectief te verzorgen.

KVO ziet er als werkgever op toe, dat de bedoelde zending/akkoord verkla-

ring door de bisschop van kracht is en dat de wettelijk vereiste competenties 

duurzaam onderhouden worden. De aanstelling wordt bij het intrekken van 

de zending/akkoordverklaring door de bisschop beëindigd. 

1 Streefdoelen van het Katholiek Vormingsonderwijs

KVO op de openbare school wordt verzorgd met eerbiediging van de actief 

pluriforme identiteit van de school en de daarmee onlosmakelijk verbonden 

grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van iedere 

burger. KVO op openbare basisscholen kent als streefdoel:

de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van kinderen in het 

katholieke geloof (waarbij het hier in algemene zin gaat om de leer en de 

traditie van de Rooms-Katholieke Kerk).
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2. Werkomgeving en professionaliteit

1. KVO wordt verzorgd tijdens schooluren op de openbare school. De ver-

houding openbare school en KVO is te typeren als gastheer – gast met de 

daarbij passende gedragingen (gastvriendschap), voor zowel het school-

bestuur als gastheer, als de vakdocent als gast.

2. KVO wordt verzorgd op verzoek van ouders/verzorgers als verdiepende 

aanvulling van een door hen gewenste opvoeding vanuit rooms-katholiek 

perspectief. Dit impliceert goede voorlichting aan en afstemming met de 

ouders/verzorgers.

3. KVO wordt verzorgd op basis van zorgvuldig samengestelde jaarplannen 

met aansprekende lessen van hoge kwaliteit.

4. CVV vormt samen een onderwijssector. Dit impliceert professioneel 

 gedrag van de vakdocent op het gebied van voorlichting en samenwer-

king. Hierbij wordt steeds de balans gezocht tussen het KVO-belang en 

het sectorbelang.

5. KVO maakt deel uit van de Rooms-katholieke kerkorganisatie in Neder-

land. De vakdocent heeft daardoor een voorbeeldfunctie, waarin rooms- 

katholieke leer en levenswijze herkenbaar zijn.

De vakdocent verklaart haar of zijn werk naar inhoud en geest van deze 
beroepscode te verrichten:

Naam:

Datum:

Handtekening:
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b i j l a g e  i v 

Profiel Vakdocent KVO

Katholiek Vormingsonderwijs 

Lessen katholiek godsdienstig vormingsonderwijs zijn bedoeld als vorming 

vanuit de katholieke geloofstraditie. Deze lessen worden op aanvraag van 

ouders verzorgd op openbare basisscholen. 

Vanuit het perspectief van de katholieke geloofstraditie krijgen de kinderen 

verhalen uit de Bijbel, de feesten van het kerkelijk jaar, heiligenverhalen, 

rituelen en symbolen aangereikt. Tijdens de lessen wordt ook aandacht 

besteed aan bidden en sacramenten. De omgang met elkaar en anderen, 

oftewel waarden en normen, wordt benaderd met thema’s als rechtvaardig-

heid, deugden, barmhartigheid en vergeving. 

De vorming wordt gegeven als uitnodiging aan de leerlingen, ongeacht hun 

eigen levensovertuiging, om zichzelf op hun eigen manier te ontwikkelen. 

Het is daarom geen inleiding in het katholieke geloof.

Welke startbekwaamheden vragen we van docenten 
Katholiek Vormingsonderwijs?  

• Je bent een betrokken katholiek;

• Je bent geschoold op minimaal Hbo-niveau en hebt een lesbevoegdheid;

• Je bent pedagogisch en didactisch vaardig in relatie tot de doelgroep;

• Je hebt enige bekendheid met het openbaar basisonderwijs.
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Om vakbekwaam te zijn of te worden vragen we ook:

Vakinhoudelijke, theologische, competenties in relatie tot het lesaanbod.

Voor een aanstelling is een bisschoppelijke akkoordverklaring nodig.  

Uitgebreide informatie over de vereiste competenties lees je in het 

referentiedocument ‘Competente vakdocenten Godsdienstig en 

Humanistisch Vormingsonderwijs voor de openbare basisschool’, (2010).  

Wat bieden we?
We bieden je een uitdagende baan waarbij je een bijdrage mag leveren 

aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Je aanstelling zal parttime 

zijn. Je werk wordt gehonoreerd volgens de CAO voor godsdienstig en 

humanistisch vormingsonderwijs. 

Er zijn veel mogelijkheden voor na- en bijscholing.

De lessen katholiek vormingsonderwijs worden wekelijks gegeven (exclusief 

de schoolvakanties) en duren 45 minuten. Doorgaans geef je aan twee tot 

vier (combinatie-) groepen per school les. Afhankelijk van de aanvragen in 

jouw regio geef je op één of meerdere scholen les. 

Vragen?
Meer algemene informatie vind je op de website van het Centrum voor  

Vormingsonderwijs www.vormingsonderwijs.nl en van Katholiek 

Vormingsonderwijs, www.katholiekvormingsonderwijs.nl. 
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