
 

 

Gezocht: KVO regiobegeleider Noord-Nederland 

Het Katholiek Vormingsonderwijs zoekt een Regiobegeleider voor een aanstelling van 0,4 

fte. 

Salariëring vindt plaats in de AB-schaal van het primair onderwijs, min. €2648,- max. €4176,- 

bruto bij een voltijdsaanstelling.  

Ingangsdatum is 01/02/2022, of zoveel eerder als mogelijk. 

Het werkterrein is Nederland boven de grote rivieren. 

Context 

De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Katholiek Vormingsonderwijs. Het 

bestuur van deze stichting heeft ongeveer 20 docenten, 2 regiobegeleiders en een 

directeur met secretariële ondersteuning in dienst. 

De stichting is vertegenwoordigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs waarin 7 

organisaties samenwerken, die levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aanbieden op 

openbare basisscholen in Nederland. We onderscheiden daarbij boeddhistisch, 

hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, rooms-katholiek en protestants 

vormingsonderwijs. Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt de 

gemeenschappelijke taken en is gevestigd in Utrecht. 

Voor meer informatie: zie www.katholiekvormingsonderwijs.nl en 

www.vormingsonderwijs.nl 

 

Taken regiobegeleider KVO:  

- Is leidinggevende voor de docenten in zijn/haar regio 

- Begeleidt docenten KVO bij de ontwikkeling van de inhoudelijke en pedagogisch-

didactische kant van hun werk 

- Werft nieuwe docenten en begeleidt hen didactisch en theologisch 

- Plaatst docenten na aanvraag op scholen  

- Is contactpersoon voor scholen en zorgt ervoor dat vormingslessen op maat 

worden georganiseerd 

- Organiseert de jaarlijkse studiedag voor docenten en draagt zorg voor intervisie. 

- Werft nieuwe scholen en zorgt voor bekendheid met mogelijkheden van 

vormingsonderwijs op openbare basisscholen 

- Schept in samenwerking met collega-regiobegeleiders goede voorwaarden voor 

docenten om hun werk te doen 

- Overlegt met collega-regiobegeleiders van de andere denominaties in diverse 

regio’s over samenwerkingsvormen 

 

De directeur KVO is de direct leidinggevende van de regiobegeleider. De standplaats van 

de regiobegeleider is aan huis. Regelmatig zal digitaal en/of fysiek overleg plaatsvinden 

met de directeur, de directe collega’s en de bisschoppelijk gedelegeerden van de 

bisdommen waar zij/hij werkzaam is. 

  

http://www.katholiekvormingsonderwijs.nl/
http://www.vormingsonderwijs.nl/


 

 

 

Functie-eisen: 

- Een afgeronde relevante HBO of WO master, liefst in de theologie, of aantoonbaar 

gelijkwaardig werk/denk niveau 

- Ervaring in begeleidingswerk 

- Ervaring met coördinerende en organisatorische taken 

- Aantoonbare didactische en pedagogische competenties 

- RK geloofsovertuiging en een actieve betrokkenheid bij de Katholieke Kerk 

 

Punten die tot aanbeveling strekken: 

- Een doordachte visie op (methoden van) godsdienstonderwijs 

- Bekendheid met het primair onderwijs 

- Bekendheid met het kerkelijk landschap van Nederland 

 

Informatie 

Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. J. Marx (directeur KVO) per e-mail 

(j.marx@katholiekvormingsonderwijs.nl) of telefonisch (06-20648165). 

Reageren 

Sollicitatie met CV insturen vóór 22-11-2021 per e-mail naar 
vacatures@katholiekvormingsonderwijs.nl, t.a.v. dhr. J. Marx.  
 

De sollicitatiegesprekken zullen op 8-12-2021 plaatsvinden. 
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