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

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

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 dialogiseren 

en theologiseren met 

kinderen?

    

Kun je een narra tieve  

leer omgeving  

scheppen?

    

Kun je  functioneren 

in de context 

van de openbare 

 basisschool?

    

Kun je als KVO- docent 

jouw eigen  positie 

bepalen binnen 

Vormings onderwijs, 

 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   

Opmerkingen

Deze thema’s komen aan de orde in de eerste drie verplichte modules die door de gezamenlijke denominaties via het CVV worden aangeboden.

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?

    

onderwijsbevoegd heid 

voor basis onderwijs

    

onderwijsbevoegd heid 

voor basis onderwijs

  

onderwijsbevoegd heid 

voor basis onderwijs

    

onderwijsbevoegd heid 

voor basis onderwijs

    

onderwijsbevoegdheid 

voor basisonderwijs

Indien Nee, 

hoe ga je 

deze  

verwer ven?

    

4. Pedagogiek van het 

basisschoolkind

  

4. Pedagogiek van het 

basisschoolkind

     

4. Pedagogiek van het 

basisschoolkind

  

4. Pedagogiek van het 

basisschoolkind

●  ●  

4. Pedagogiek van het 

basisschoolkind

Opmerkingen

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 bepalen tussen 

de spiritu aliteit van 

jezelf, van de open bare 

school en van KVO?

    

Kun je inspelen op de 

spiritualiteit van het  

individuele kind?

    

Kun je spiritualiteit  

vertalen in praktisch  

handelen en vice versa?

Indien  

Ja, hoe kun 

je deze  

aantonen?

Indien  

Nee, hoe  

ga je deze  

verwerven?

    

5. Reflectie op de 

praktijk en de eigen 

spiritualiteit

    

5. Reflectie op de 

praktijk en de eigen 

spiritualiteit

    

5. Reflectie op de 

praktijk en de eigen 

spiritualiteit

    

5. Reflectie op de 

praktijk en de eigen 

spiritualiteit

    

5. Reflectie op de 

praktijk en de eigen 

spiritualiteit

Opmerkingen

Module 6, 7, 8, 9 en 10 (6. Geloofsverhalen; 7. Sacramenten en rituelen; 8. Geloofsinhoud; 9. Christelijk leven; 10. Katholieke 
Godsdienstpedagogiek).

Heb je theologische competenties?

      Ja,  
Welke?

    Nee

    

Heb je kennis en 
vaardigheden op het 
gebied van geloofs-
verhalen? 

    

Heb je sacramentele 
en rituele kennis en 
vaardigheden?

    

Heb je systematisch- 
theologische kennis 
en vaardigheden?

    

Heb je pastoraal- 
theologische kennis  
en vaardig heden?

Kun je theologie vertalen 
in praktisch handelen en 
vice versa?

Indien Ja, 
hoe kun  
je dit  
aantonen?

        6. 

Geloofsverhalen: een 
relevante cursus bij 
een katholieke instel-
ling voor hoger onder-
wijs, waarbij een akte 
van bekwaamheid 
deels kan meetellen

         7.

Sacramenten en ritue-
len: een relevante cur-
sus bij een katholieke 
instelling voor hoger 
onderwijs, waarbij een 
akte van bekwaamheid 
deels kan meetellen

        8. 

Geloofs inhoud: een  
relevante cursus 
bij een katholieke 
instelling voor hoger 
onderwijs, waarbij een 
akte van bekwaamheid 
deels kan meetellen

        9. 

Christelijk leven: 
een relevante cursus 
bij een katholieke 
instelling voor hoger 
onderwijs, waarbij een 
akte van bekwaamheid 
deels kan meetellen

        10. 

Katholieke Godsdienst-
pedagogiek: een 
 relevante cursus bij een 
katholieke instelling voor 
hoger onderwijs, waarbij 
een akte van bekwaam-
heid deels kan meetellen

Indien Nee, 
hoe ga je 
deze  
verwerven?

        6. 

Geloofsverhalen

        7. 

Sacramenten en 
rituelen

        8.

Geloofsinhoud

        9.

Christelijk leven

        10.

Katholieke godsdienst-
pedagogiek

Opmerkingen:

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.

VERZEND HET FORMULIER MET ONDERSTAANDE KNOP!
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