
 
 
 
 
 
 

Verslag 8e van bijeenkomst Adviesraad d.d. 18 september 2014 te Utrecht  
 
 
Aanwezig: 25 personen (zie presentielijst).  
(13 personen vanuit de plaatselijke werkgroepen, 3 personen van de beleidscommissie, 4 bestuursleden PC GVO, 1 
regiobegeleider, Teamleider, coördinator bureau, H. Hogendoorn financiën) 
 
Notulist: mw. A.J.E. Voets – van den Hazel  
 
 
1. Opening 

De voorzitter begint met een gebed uit een Gebedenboek van Anselm Grüm. 
 

2. Verslag 7e bijeenkomst Adviesraad 
De stukken voor de vergadering zullen in het vervolg in ieder geval 4 weken van tevoren worden 
toegezonden om deze vergadering in de plaatselijke werkgroep te kunnen voorbereiden.  
 

3. Verslag van het gesprek met de Adviesraad, bureau en bestuur d.d. 27 februari 2014  
- Mw. M. Rosen Jacobson: pag. 2 het duidelijk formuleren wat de rol en functie van de 

Regiobegeleider kan zijn. Gezien de omvang van de werkzaamheden van de Regiobegeleider 
zouden bepaalde taken wellicht door de plaatselijke werkgroepen kunnen worden uitgevoerd, 
zeker bij voldoende voorkennis en ervaring. Dhr. W. Knoester (bureau) geeft aan dat er een 
functieprofiel aanwezig is. Dit is niet bekend bij de Adviesraad. 

- Mw. M. Rosen Jacobson informeert naar het verslag van de vergadering van 27 mei: dat is een 
overleg tussen voorzitters van de Adviesraad en bestuur + bureau: daarvan wordt geen verslag 
gemaakt. 

- Pilot: 'afgemeld' moet ‘aangemeld’ zijn. 
 
4. Verslag regiobijeenkomst in Heerenveen  

De vergadering (bij wijze van pilot) in Heerenveen was bijzonder succesvol. Er was ruimte om 
ervaringen te delen op het niveau van de werkgroepen en dat op een kleinere reisafstand.  
Dhr. J. Hendriks: contact met plaatselijke pers kan goed werken voor PC GVO. Hierin is afstemming 
met de scholen van belang.  

 
5. Jaarverslag bestuur PC GVO 

De voorzitter begint bij de reactie van de beleidscommissie. Er is ontzettend veel gebeurd in het 
afgelopen jaar en daar is waardering voor vanuit de Adviesraad. Er zijn een aantal dingen die de 
beleidscommissie wil aangeven.  
- De jaarcijfers in het jaarverslag zijn van een jaar eerder. Wat is het verschil met de cijfers van dit 

jaar of zijn het dezelfde cijfers? Je kunt nu niet vergelijken.  
- Vorig jaar is er door de adviesraad gevraagd naar het aantal leerlingen die GVO volgen maar dat 

zit er dit jaar niet bij.  
Mw. E. de Goede (bureau) legt uit: De cijfers kloppen niet met de toelichting; de meest recente zijn 
weggevallen. Het is aantal docenten is op december 2013 330 geweest en dat is beduidend minder. 
Dit zal worden gecorrigeerd in het volgende jaarverslag. Het aantal leerlingen staat genoteerd op blz. 
14. PC GVO geeft aan 31.777 leerlingen les.  
Vraag van dhr. H. van Leusden (Leidschendam): GVO wordt op scholen gegeven maar hoeveel 
scholen zijn dat op dit moment? Reactie: er zijn 2300 openbare basisscholen en als sector bedienen 
we de helft van deze scholen.  
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Dhr. J. Uitterlinde (Dordrecht): Samenwerkingscholen zijn vaak algemeen bijzondere scholen. Als het 
een PC school is (of is geworden) dan kan er geen GVO worden gegeven. Er is wel ruimte om hier 
over te spreken met de scholen.  
Dhr. J. van Driel (Schoorl/Groet): In Schoorl is er een stichting door de school opgericht. Op dat 
moment kan er wel GVO worden aangevraagd.  
 
Het jaarverslag wordt als behandeld beschouwd.  
 

6. Jaarrekening bestuur PC GVO 
In de kascommissie van dit jaar hadden dhr. J. Vroegindewij, dhr. H. van Leusden en dhr. A. 
Brugmans zitting. Dhr. J. Vroegindewij voert namens de kascommissie het woord.  
In de afgelopen jaren heeft de commissie goed mee kunnen denken over het format. Wij ontvangen 
de gegevens die van belang zijn voor de Adviesraad. Er is nu een winst- en verliesrekening gemaakt. 
Door de commissie is alles gecontroleerd. De commissie adviseert de Adviesraad om in te stemmen 
met de jaarrekening.  
De Adviesraad neemt de conclusie over van de kascommissie. De voorzitter spreekt zijn waardering 
uit en dankt de commissie voor het werk. Er is nu een vacature ontstaan door het aftreden van dhr. J. 
Vroegindewij. Tijdens de vergadering dient zich geen opvolger aan. De komende tijd wordt er naar 
een nieuw lid van de financiële commissie gezocht.   
 
Notitie Kascommissie adviesraad betreffende functie en werkwijze kascommissie:  
- Gezien de werkzaamheden is de naam kascommissie niet een juiste maar zou gesproken moeten 

worden over een financiële commissie.   
- Graag zou de commissie een accountantsverklaring hebben voor alleen het deel van PC GVO 

voor de Adviesraad.   
Reactie vanuit het bestuur: Er is gesproken binnen het bestuur over de term kascommissie en 
financiële commissie. Het is goed om de naam te wijzigen in financiële commissie. De 
accountantsverklaring voor PC GVO is niet los te verkrijgen. Het dienstencentrum van de sector is 
facilitair ingericht. Er is een gezamenlijke begroting en gezamenlijke jaarstukken. Deze stukken 
ontvangen een accountantsverklaring. Dit is een gedetailleerd geheel en er wordt gedegen naar alle 
jaarstukken gekeken. Vandaar dat er geen aparte accountantsverklaring nodig is voor PC GVO want 
dat is al opgenomen in de gezamenlijke stukken. Bij het volgend overleg van de financiële commissie 
wordt dit meegenomen.   

 
7. Mededelingen vanuit bestuur 

De voorzitter van het bestuur, ds. L. Bal, brengt de aanwezigen op de hoogte van wat er speelt op 
sectorniveau (hij is vanuit het bestuur van PC GVO afgevaardigd naar het bestuur van het 
Dienstencentrum GVO en HVO) en op het niveau van bestuur PC GVO.  
Sector 
- We zijn blij met de subsidie voor GVO en HVO en bekijken of het mogelijk is om structurele 

bekostiging te ontvangen. De subsidie van 10 miljoen zou daarmee een wettelijke verankering 
krijgen en dat zou meer zekerheid geven.  

- Graag willen we op alle scholen aanwezig zijn. De sector wil met één gezicht op de scholen 
komen. Hier wordt samen aan gewerkt, maar daarbij komen ook vragen naar boven, zoals onder 
wiens verantwoordelijkheid vallen dan deze acties en vraagt om nadere definiëring welke 
werkgeverstaken gezamenlijk worden uitgevoerd en welke alleen door de denominaties.  

- De sector is ‘andere vormen van GVO’ aan het bekijken en daarin wordt samen opgetrokken.  
Bestuur PC GVO 
- Op dit moment is het bestuur van PC GVO bezig met een beleidsplan. De organisatie loopt nu 

goed en het is belangrijk om een lange termijn visie te hebben. Bij het opstellen van het 
beleidsplan beginnen we bij de docenten en regiobegeleiders. Zij leveren bouwstenen waarmee 
verder wordt gewerkt.   

- Er is een medewerker nascholing benoemd die ook de kwaliteit kan waarborgen. Als PC GVO 
halen we steeds meer kennis in huis.  

- Plaatselijk grondvlak: op elke bestuursvergadering kom dit terug. Er zijn diverse acties 
ondernomen om het plaatselijk draagvlag te verstevigen. Maar het blijft een structureel probleem. 
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Dit heeft structurele aandacht nodig. Het bestuur heeft besloten om hier budget voor vrij te 
maken.  

Vragen aan bestuur:  
- Is er ook een oplossing voor de PR?  
Mw. M. de Jong (Leeuwarden): Nascholing en centrum van levensbeschouwing hoe zit dat? Reactie 
van Mw. M. Rosen Jacobson (IKOS): de nascholing 2014-2015 wordt verzorgd door HGJB, JOP en 
IKOS. Dit wordt in samenspraak gedaan met mw. J. van der Laan van het Centrum van 
Levensbeschouwing en mw. B. Bas (medewerking scholing PC GVO).  
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen waarbij nu het bureau verantwoordelijk is voor het 
beleidsvoorbereidende en uitvoerende werk. Het bestuur bedankt het bureau voor dit werk.   

 
8. Taak lokale werkgroep bij invulling vacature 

Indien er geen overeenstemming is wat betreft de invulling van de vacature wordt voorgesteld in de 
notitie die voorligt om dit neer te leggen bij een groep wijze mensen om te kijken wat dan moet 
gebeuren. In ieder geval moet verkomen worden dat door de manier waarop procedures worden 
uitgevoer, het plaatselijk draagvlak in het geding komt. 
 
De vraag is of de plaatselijke werkgroepen in deze notitie genoeg handreikingen hebben om 
miscommunicatie te voorkomen.  
- Dhr. J. Vroegindewij is blij met de notitie. Het zou mooi zijn als het nog afgehecht wordt met een 

instemmingsrecht van de lokale werkgroep. Er moet wel een strak tijdschema zijn omdat er ook 
lesgegeven moet worden.   

- Ds. L. Bal het zou mogelijk kunnen zijn om een reglement op te stellen wat betreft het tijdpad.  
- Over het instemmingsrecht is al eerder over gesproken. In het land is de betrokkenheid van de 

plaatselijke werkgroepen heel divers. Een aantal plaatselijke werkgroepen zou zelf de docenten 
willen kunnen aanstellen en gaat de notitie niet ver genoeg.  

De Adviesraad is het eens met de strekking van de notitie en zal bovenstaande punten meenemen in 
het overleg met het bestuur.  

 
9. Versterking van het draagvlak 

Het is positief, dat het bestuur budget wil vrijmaken voor de versterking van het plaatselijk draagvlak.  
Welke ideeën kunnen we genereren om deze versterking mogelijk te maken.  
- Mw. M. Rosen Jacobson (IKOS):  

• Er zijn een aantal ideeën geopperd vanuit de vergadering van de IKOS-afdelingen. Veel IKOS 
afdelingen vinden het moeilijk om naar Utrecht te komen. Het is aan te bevelen om per regio 
een regionale vergadering te organiseren. In Heerenveen is er al een geweest. Daarbij is het 
goed zo breed mogelijk uit te nodigen: IKOS-afdelingen, plaatselijke werkgroepen, 
regiobegeleiders, docenten. Op deze vergaderingen is het goed om ideeën uit te wisselen.  

• Er zijn ook aan aantal IKOS-afdelingen die plaatselijk actief zijn en waar het goed gaat. Deze 
afdelingen kun je inzetten bij de afdelingen waar het minder goed gaat. Zo kan het ook 
werken bij plaatselijke werkgroepen.  

• Als plaatselijke werkgroep meer met PR naar buiten treden.  
- Kerkenraden zijn vaak druk. Probeer eenvoudig met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dit laten 

initiëren door de plaatselijke werkgroepen.  
- Er zijn allerlei modellen aanwezig in de regio’s. Deze modellen in kaart brengen want er is veel 

diversiteit.   
- Helderder formuleren wat de taak is van de regiobegeleider en de plaatselijke werkgroep.  
 
De voorzitter deelt mee, dat er door de beleidscommissie een Aktieplan zal worden opgesteld. Dit zal 
met het bestuur worden besproken. Er zijn goede ideeën geopperd. In alles zie je dat er kansen 
liggen en dat je hiervoor mensen moet gaan inspireren.  
 
Dhr. W. Knoester: Tijdens deze vergadering was het jaarverslag aan de orde, maar een 
regiobegeleider heeft een regiojaarverslag gemaakt. Voor de regio is dit interessante informatie. 
Daarbij is informatie belangrijk voor het onderling contact. Regionaal informatie verzenden voldoet 
aan de behoefte.  
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10. Volgende vergadering Adviesraad 
- Op 6 oktober 2015 zal de landelijke vergadering van de Adviesraad plaatsvinden. Vier weken van 

te voren zullen de stukken worden verzonden naar de betrokkenen.  
- In het voorjaar van 2015 zullen er drie regionale vergadering plaatsvinden. De locaties van deze 

bijeenkomsten worden in samenspraak met de regiobegeleiders bepaald.  
 

11. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar komst.   
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