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Voorwoord 

 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Protestants Centrum GVO.  

De stichting PC GVO treedt vanaf augustus 2009 namens het CIO-O op als werkgever van docenten 

protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen (GVO). Vanaf die datum 

worden docenten die de lessen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op 

openbare basisscholen geven, gefinancierd door het Ministerie van OCW.  

 

In dit verslag treft u een weergave aan van de activiteiten die de Stichting Protestants Centrum GVO 

heeft ontplooid in het kalenderjaar 2011. Daarin komen samen het tweede schooljaar met de nieuwe 

regeling, 2010-2011 en het begin van het derde schooljaar, 2011-2012. 

 

 

 

 

Verslag van het bestuur 

 

Inleiding 

 

Waar het jaar 2010 in het teken stond van de opbouw van de organisatie, stond het jaar 2011 in het 

teken van verdieping.  Nadat de organisatie in 2009 en 2010 waren opgebouwd, kon in 2011 verder 

gewerkt worden aan een aantal andere belangrijke zaken, zoals visievorming, beleid met het oog op 

professionalisering van docenten en werd ingezet op het versterken van het draagvlak van GVO op 

plaatselijk niveau. Het bestuur heeft in 2011 zeven keer vergaderd. 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden in 2011 

 

 Uitvoering werkzaamheden PC GVO 

 

De werkzaamheden voor Protestants Centrum GVO worden op basis van een overeenkomst met de 

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgevoerd door het daartoe ingerichte bureau 

Protestants Centrum GVO.  

Een groot deel van de werkzaamheden worden in 2011 uitgevoerd door de regiobegeleiders, die 

leidinggevende zijn van ieder zo’n 40 docenten. Begin 2011 is de tiende regiobegeleider in dienst 

getreden voor de regio Zeeland. Daarmee is de formatie van de regiobegeleiders compleet. In 2011 

kan het hele proces rond lesaanvragen en urentoekenningen voor het eerst door hen worden 

opgepakt en regionaal worden gecoördineerd. In de loop van het jaar blijkt het werktijdpercentage aan 

de krappe kant te zijn begroot. Na een evaluatie in het najaar wordt daarom besloten dit op te hogen 

van 0,4 fte naar 0,5 fte per regiobegeleider. Dit betekent dat de regio-indeling gelijk kan blijven en er 

geen wijzigingen optreden in de pas opgebouwde relaties met docenten, scholen en zendende 

instanties. In deze contacten vervult de regiobegeleider een spilfunctie vanuit PC GVO. 

 

 

 Protestants Centrum GVO als werkgever van docenten 

 

In de praktijk blijkt er een behoorlijk verloop te zijn van docenten. Hoewel het streven erop gericht is 

vacatures te laten invullen door gekwalificeerde docenten GVO die reeds in dienst zijn – om zo te 

komen tot dienstverbanden van een wat grotere omvang – blijkt dit in de praktijk niet altijd te 
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realiseren. Met het oog hierop wordt aan het begin van 2011 beleid geformuleerd m.b.t. in- en externe 

werving. Ook wordt de vervangingsbehoefte van PC GVO in kaart gebracht.  

 

Gelet op de Wet BIO is de professionalisering van docenten van belang. Alle docenten die in 2009 het 

vak gaven, konden in dienst komen van Protestants Centrum GVO. Het docentenbestand is dus zeer 

divers. Zij vallen onder het overgangsrecht van de Wet BIO en worden op grond daarvan aangemerkt 

als aan de bekwaamheidseisen te voldoen.  

Om te weten wanneer docenten precies bevoegd zijn, is een vertaalslag nodig van de algemene 

regels in het Primair en Voortgezet Onderwijs naar het werk van GVO. In 2011 is in kaart gebracht wat 

Protestants Centrum GVO (en de sector) precies van docenten vraagt waar het gaat om 

bekwaamheid, bevoegdheid en benoembaarheid. Dit schept eveneens duidelijkheid voor het 

benoemingsbeleid van nieuwe docenten. Dat is nodig, nu het nog even duurt voor er gekwalificeerde 

docenten van de opleidingen komen (zie verder onder het kopje ‘opleidingen’).  

 

Ondernemingsraad 

Het aantal personeelsleden van Protestants Centrum GVO is dermate groot, dat de oprichting van een 

ondernemingsraad nodig is. In slechts een aantal maanden is het mogelijk gebleken een 

ondernemingsraad voor PC GVO in het leven te roepen. Op 15 december 2011 kon de OR worden 

geïnstaleerd in een feestelijke en nuttige bijeenkomst waarbij het bestuur aanwezig was.  

In een speciale nieuwsbrief zijn de leden van de OR voorgesteld aan alle betrokkenen bij PC GVO. 

 

 

 

 Studiedagen 

 

Sectordag 

Op 24 juni vond de jaarlijkse sectordag vanuit het Dienstencentrum GVO en HVO voor alle docenten 

plaats. Ditmaal werd deze dag georganiseerd door PC en RK GVO. De praktische uitvoering was in 

handen van JOP en HGJB. De belangstelling voor deze dag was groot. Thema van de dag was ‘Hoop 

in je rugzak’. Hans Alma (godsdienstpsychologe) en Ina ter Aves (godsdienstpedagoge) verzorgden 

de inleidingen. Na workshoprondes in de middag was Ruth Peetoom (voorzitter van het CDA) bereid 

de docenten toe te spreken en vond een afsluitend cabaret plaats. 

 

Studiedag PC GVO 

Op 9 november vond een geslaagde studiemiddag plaats voor docenten van PC GVO. Deze middag 

werd georganiseerd door IKOS/CvL en had als thema ‘Verbonden met het levensgeheim’. Spreekster 

was Lia van Aalsum. 145 docenten namen aan deze dag deel. 

 

 

 Visie 

Begin 2011 bracht de eerder ingestelde werkgroep structuur verslag uit van de werkzaamheden. In 

deze werkgroep waren de partners IKOS, JOP en HGJB vertegenwoordigd. Daarin werden voorstellen 

gedaan voor met name de gewenste structuur en betrokkenheid van plaatselijke zendende instanties. 

Gesprekken over deze rapportage vormden de aanleiding voor het organiseren van een dag waarop 

met elkaar is nagedacht waar we als PC GVO precies voor staan. Op 4 april 2011 kwamen daartoe de 

nauw betrokkenen bij GVO bijeen: IKOS-, HJGB- en JOP-afgevaardigden, bestuur en medewerkers 

PC GVO. Resultaat van de dag was dat er drie werkgroepen zijn gevormd: 

- werkgroep 1: uitgangspunten en strategie 

- werkgroep 2: kwaliteit en onderwijs 

- werkgroep 3: sturen, structuur, communicatie en samenwerken. 

De rapportages van deze werkgroepen zijn na bespreking samengevoegd tot één geheel dat is 

betiteld als ‘groeidocument’. Hierin staan de visie en uitgangspunten van PC GVO verwoord, maar 
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duidelijk is dat dit visiedocument een groeidocument is, dat aan nieuwe ontwikkelingen kan en zal 

worden aangepast. 

 

 

 

 Projecten 

In de tweede helft van het jaar heeft het bestuur extra middelen beschikbaar gesteld voor het 

uitwerken van een aantal speerpunten, zoals die uit de geformuleerde visie naar voren kwamen.  

 

Plaatselijke betrokkenheid bij GVO 

Een van de belangrijke punten was en is de plaatselijke betrokkenheid bij GVO. Het werkgeverschap 

is dan wel centraal komen te liggen, betrokkenheid aan de basis is nog steeds hard nodig voor een 

goed functionerend GVO. Daartoe is de eerder genoemde werkgroep structuur weer geactiveerd en 

daarbij een klankbordgroep geformeerd om een aantal eerdere voorstellen nader uit te werken om 

daarmee plaatselijke afdelingen, kerken verder te stimuleren en te enthousiasmeren. Dit alles met de 

bedoeling om in het voorjaar van 2012 een impuls te geven aan de vergroting van het draagvlak. 

Om alle contactpersonen te kunnen bereiken is eind 2011 binnen dit project het hele adressenbestand 

gecompleteerd met behulp van de heer E.J. Hendriks van het IKOS.  

 

PR 

Om aan de doelstelling ‘bekend met PC GVO’ nader vorm te geven, is besloten materiaal te 

ontwikkelen. Daartoe zijn leerlingenmappen ontworpen. Deze kunnen worden gebruikt om 

verwerkingsmateriaal in op te bergen en later mee naar huis te nemen, waardoor ook voor de ouders 

het GVO-materiaal als zodanig kenbaar onder ogen komt.  

 

Onderwijskundige kant van GVO 

Eind december is een werkgroep van start gegaan met als opdracht een notitie voor te bereiden 

waarin de onderwijskundige visie van Protestants Centrum GVO is verwoord, die gedragen is door de 

betrokken partners. Goed onderwijs is waar het om draait bij GVO. Vraag die daarbij centraal staat is, 

hoe we kunnen bereiken dat het godsdienstig vormingsonderwijs, dat naast het overdragen van 

kennis voor een zeer belangrijk deel uit vorming bestaat, goed wordt aangeboden aan leerlingen, 

zodat de doelstellingen van GVO (als benoemd in het visiedocument) ook daadwerkelijk gerealiseerd 

worden. De werkgroep wordt getrokken door een bestuurslid van PC GVO (H. Pol), en wordt verder 

gevormd door vertegenwoordigers van IKOS, JOP en HGJB met expertise op het gebied van 

(basis)onderwijs, en drie regiobegeleiders GVO. 

De werkgroep zal voor de zomer van 2012 de notitie opleveren. 

 

Kwaliteit 

Met het oog op de aan te leggen bekwaamheidsdossiers zijn in het najaar de diploma’s van alle 

docenten gedigitaliseerd, zodat ook de regiobegeleiders daarvan vanaf hun eigen werkplek kennis 

kunnen nemen.  

 

 

 Identiteit 

In het visiedocument zijn al handvatten voor de identiteit van Protestants Centrum GVO gegeven. 

Daarnaast blijven er nog vragen in de praktijk naar voren komen op dit terrein: hoe verhoudt GVO zich 

tot het kennisgebied geestelijke stromingen van de openbare basisschool, wat is het veschil tussen 

levensbeschouwelijk onderwijs en GVO? Dit heeft ertoe geleid dat eind 2011 binnen GVO hierover 

een bezinning is gestart. Het is noodzakelijk de eigen identiteit van Protestants Centrum GVO meer 

boven tafel te krijgen om zo de positie van het GVO te kunnen verstevigen. 
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Project Den Haag 

In dit kader past het project ‘GVO in Den Haag – Levensbeschouwelijk onderwijs in ontwikkeling’ dat 

in september is gestart onder leiding van Corina Nagel, regiobegeleider van Den Haag. PC GVO is in 

deze stad (nog maar) op een relatief klein aantal scholen vertegenwoordigd. Om scholen tegemoet te 

komen is de doelstelling van GVO gaandeweg verbreed, maar hierdoor is de identiteit van GVO 

minder duidelijk geworden. Het plan van aanpak voorziet in drie onderdelen: 

- drie gespreksavonden met de betrokken docenten 

- contact met de collega regiobegeleiders van de andere denominaties 

- het bezoeken van schooldirecteuren. 

 

 

 

 Opleiding docent GVO 

 

Met zeven hogescholen is in 2010 een opzet gemaakt voor een curriculum voor docent GVO. 

Aanvankelijk leefde het idee dat in september 2011 de minor aan deze opleidingen van start zou 

kunnen gaan. Dat bleek echter niet mogelijk. In de loop van 2011 werd duidelijk dat de minor 

gerealiseerd wordt per februari 2012 aan: 

- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

- Stenden Hogeschool, Pabo De Eekhorst. 

De volgende opleidingen besluiten gezamenlijk de plannen voor een minor uit te werken: 

- Hogeschool Inholland te Amsterdam / Opleidingsinstituut voor Theologie, Levensbeschouwing 

en Geestelijke begeleiding in vrijzinnig perpectief 

- Christelijke Hogeschool Windesheim 

- Christelijke Hogeschool Ede 

- Driestar Hogeschool Gouda 

 

Voor de toekomst van GVO is het van groot belang te kunnen beschikken over kwalitatief goed 

opgeleide docenten.   

 

 

 

 Nascholing PC GVO 

 

Beleid 

In het voorjaar van 2011 wordt op twee niveaus beleid vastgesteld met betrekking tot nascholing: 

- voor de sector G/HVO: kaders voor nascholing op sectorniveau 

- voor Protestants Centrum GVO: een nadere uitwerking van de door de sector gestelde kaders 

 

Uitvloeisel van deze beleidslijnen is dat per augustus 2011 de nascholing van docenten GVO en HVO 

van karakter verandert. Omdat het van belang is dat docenten blijvend aandacht besteden aan hun 

professionaliteit, is elke docent vanaf die datum verplicht jaarlijks een aantal nascholingspunten te 

behalen. Deze verplichting wordt voor de hele sector GVO en HVO ingevoerd, om aan de eisen van 

de Wet Beroepen in het onderwijs (BIO) te voldoen, maar vooral om daarmee de kwaliteit van de 

beroepsgroep te verbeteren en hieraan een impuls te geven.docenten verplicht zijn zich 

nascholingscursussen bij te wonen. Hieraan gekoppeld wordt een puntensysteem ingevoerd. 

 

** plaatje van de voorkant van het boekje opnemen ** 

 

Uitvoering 
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Voor Protestants Centrum GVO wordt vanaf dat moment de nascholing georganiseerd door de drie 

partners: IKOS, HGJB en JOP. Voorheen was er alleen een aanbod vanuit het IKOS. Nu is er een 

breed aanbod, dat door Protestants Centrum GVO aan de docenten wordt aangeboden. 

Het aanbod omvat nascholingscursussen en een aantal verplicht bij te wonen intervisiebijeenkomsten. 

Om de intervisie goed aan te kunnen bieden, wordt in het najaar van 2011 een aantal intervisoren 

speciaal daartoe opgeleid.  

 

Het beleid van Protestants Centrum GVO rond nascholing is vormgegeven in een PDCA-cyclus. Deze 

letter staan voor to plan, to do, to check en to act(ualise). Aan het einde van elk scholingsjaar gaan de 

nascholingsaanbieders met elkaar na: wat werkte goed/wat voldeed minder? en stellen op basis 

daarvan een nieuw nascholingsaanbod voor het volgende seizoen samen. Zo is in december het 

eerder dat jaar opgestelde beleid met de partners al tegen het licht gehouden en op een aantal punten 

bijgesteld.   

 

 

 

 Communicatie 

 

Website 

De website is in 2011 verder uitgebouwd en speelt inmiddels een niet meer weg te denken rol in de 

communicatie van Protestants Centrum GVO. 

 

Brochure en folder 

Begin 2011 zijn de informatiebrochure en een nieuwe folder voor Protestants Centrum GVO 

uitgebracht. Deze zijn middels persberichten onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding daarvan is 

in het aprilnummer van Kerkinformatie een artikel verschenen over GVO. 

Brochure en folder worden veel aangevraagd en blijken in een behoefte te voorzien. 

 

Nieuwsbrieven 

Voor de interne communicatie naar docenten en hun zendende instanties/contactpersonen, vormen 

de nieuwsbrieven een belangrijk middel. In 2011 zijn 6 nieuwsbrieven vanuit het bureau verzonden. 

Daarnaast houden ook de regiobegeleiders hun ‘eigen’ docenten op de hoogte van recente 

ontwikkelingen in de regio. 

 

Huisstijl 

Niet ieder kan zich in de eerder gekozen huisstijl herkennen. Met name de toevoeging van de 

woorden ‘christelijk onderwijs openbare scholen’ stuit in de kring van het IKOS op bezwaren. Daarom 

besluit het bestuur eind 2011 om de huisstijl op dit punt aan te passen. Deze nieuwe, iets gewijzigde 

variant, zal geleidelijk worden ingevoerd. 

 

 

 

 

Relaties met betrokkenen bij PC GVO 

 

 CIO-O 

De afdeling Onderwijs van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken treedt op als zendende 

instantie voor de protestantse kerken/geloofsgemeenschappen. Leden van het CIO-O richtten de 

stichting PC GVO op.  

De rol van de Commissie CIO-O veranderde daarna. De leden van het CIO-O zijn zich bewust van 

hun inhoudelijke verschillen, maar staan er gezamenlijk achter dat het goed is dat op openbare 

basisscholen kinderen op een respectvolle wijze kennis maken met godsdiensten in het algemeen en 
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het (protestants) christelijk gedachtegoed in het bijzonder. 

De CIO-O-leden participeren namens hun zendende kerk in de Vergadering van Aangeslotenen.  

 

 IKOS, JOP en HGJB 

IKOS, JOP en HGJB zijn de identiteitsgebonden organisaties waarmee PC GVO nauw contact 

onderhoudt. In dit jaarverslag zijn de namen al vaker de revue gepasseerd en zijn ze benoemd als 

partners van PC GVO. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en medebetrokkenheid bij Protestants 

Centrum GVO zijn zij vertegenwoordigd in de werkgroep vergroting draagvlak, in de werkgroep 

onderwijskundig kader en spelen zij een belangrijke rol in de ontwikkeling en de uitvoering van de 

nascholing van docenten. 

Vanuit het IKOS werden de initiatieven om tot een beroepsvereniging voor docenten GVO te komen, 

ondersteund. De mogelijkheden daarvoor leken eind 2011 niet groot te zijn.  

 

   

   

 Vergadering van Aangeslotenen (VvA) 

Deze adviesraad van het bestuur heeft in 2011 tweemaal vergaderd: op 6 april en 1 november. 

In deze vergaderingen - waarvoor alle contactpersonen/plaatselijke zendende instanties worden 

uitgenodigd – is ook de versterking van het draagvlak ter plaatse een belangrijk onderwerp geweest. 

Deze vergadering wordt gevormd door degenen die zich plaatselijk èn landelijk verbonden voelen met 

GVO en is daarvoor dus de aangewezen plek.  

De voorzitter van de VvA, de heer E.W. de Jong, is met het oog daarop lid van de klankbordgroep die 

zich hiermee bezighoud. Ook was hij namens de VvA betrokken bij het ontwikkelen van de visie van 

Protestants Centrum GVO. 

In de novembervergadering van de VvA zijn naast de geformuleerde visie ook de jaarstukken 2010 

van Protestants Centrum GVO besproken. Vanuit de Vergadering van Aangeslotenen is voor de 

bespreking daarvan een kascommissie geformeerd, die de stukken voorafgaand aan de vergadering 

nauwlettend heeft bestudeerd en besproken en naar aanleiding daarvan een advies heeft opgesteld 

met een besluitvoorstel voor de Adviesraad. 

 

 

 

 Dienstencentrum GVO en HVO 

 

Het DC GVO en HVO heeft als overkoepelende stichting een aantal eigen taken. Alle denominaties 

zijn in het bestuur van het DC vertegenwoordigd.  

 

Overeenkomst met denominatieve werkgevers 

Om de taakverdeling tussen het Dienstencentrum en de diverse werkgeversstichtingen vast te leggen, 

is in 2011 een overeenkomst opgesteld, die in 2012 ondertekend zal gaan worden. 

 

Financiën 

Binnen het DC GVO en HVO wordt jaarlijks een begroting opgesteld voor verdeling van de gelden van 

het Ministerie van OCW. De gelden die Protestants Centrum GVO ontvangt, zijn direct van deze 

algemene kaders afgeleid. Daarbinnen is slechts beperkt ruimte voor eigen beleid. Doordat 

Protestants Centrum GVO ervoor gekozen heeft niet het hele beschikbare budget voor 

lerarenbegeleiding in te vullen met een vaste formatie van regiobegeleiders is enige ruimte gecreëerd. 

Daarmee is er jaarlijks een budget beschikbaar, dat kan worden ingevuld met eigen 

beleidsvoornemens vanuit PC GVO. 

 

CAO 
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Eind 2011 is er een nieuwe CAO voor leraren GVO en HVO verschenen. In deze CAO zijn m.n. eerder 

in het jaar gemaakte en al geëffectueerde maatregelen, verwoord.  

 

 

 

 

 

 

  

Kengetallen 

 

Alle toegewezen aanvragen van basisscholen heeft Protestants Centrum GVO in de eerste twee 

schooljaren kunnen honoreren. 

 

 Aantal docenten en lesgroepen 

 

 december 2010 juli 2011 december 2011 

Geregistreerd bij PC GVO 429 429 416 

Aantal lesgroepen 2025 2175 2170 

 

 

Toelichting bij deze getallen 

Zoals al in de inleiding is gezegd, beslaat het jaarverslag twee schooljaren. Als we spreken over 2011 

zijn twee schooljaren relevant. De gegevens uit december zijn het meest stabiel: op dat moment is het 

schooljaar enige maanden op gang: alle docenten zijn aan het werk en de uren zijn allemaal 

toegewezen en ingevuld. De gegevens in juli zijn gegenereerd op het moment dat er nog veel gaande 

is en er dus ook nog veel kan wijzigen. Voor de volledigheid staan ze vermeld, maar waar we 

hieronder de cijfers toelichten, richten we ons op de cijfers van de maanden december en m.n. op die 

van december 2011. 

 

- Wat opvalt is dat met minder aantal docenten in het schooljaar 2011-2012 meer lessen zijn 

gerealiseerd. Dat betekent dat de part-time factor enigszins omhoog is gegaan. Dat past 

binnen het streven van Protestants Centrum GVO naar een grotere omvang van de 

dienstverbanden.  

- Ook is er enige groei te constateren in het aantal lessen GVO dat wordt gegeven.  

 

 

 Leeftijdsopbouw  

 

 

< 45 40 - 55 55 - 65 > 65 onbekend totaal 

2009-2010   93 149 128    20 26 416 

       2010-2011   85 157 144    20 23 429 

 

2011-2012   51 204 135    17  9 416 

      

 

In december 2011 zijn .. mannen als GVO-docent werkzaam en … vrouwen. 

 

 

 Betrekkingsomvang in december 2011 
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De betrekkingsomvang bedraagt gemiddeld ca. 5 lessen per week (= 0,1667 fte). In onderstaand 

schema is de omvang van de betrekkingen verder uitgewerkt. 

 

 

Aantal docenten, dat volgende aantal lessen geeft: Totaal aantal lessen 

1 27 27 

1 26 26 

3 23 69 

1 21 21 

2 20 40 

3 19 57 

2 18 36 

3 17 51 

4 16 64 

5 15 75 

7 14 98 

9 13 117 

9 12 108 

11 11 121 

10 10 100 

11 9 99 

20 8 160 

12 7 84 

31 6 186 

23 5 115 

35 4 140 

66 3 195 

68 2 136 

45 1 45 

Totaal: 

382 

 Totaal: 

2170 

 

 

 

Ter toelichting:  

…. 

   

 

 

 

 

 

Jaarrekening Stichting PC GVO 2011 

tekst opnemen over de grond en de aard van de financiering – link met de begroting van het DC 
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Toelichting 

 

Het jaar 2010 stond in het teken van de opbouw van de begeleidingsstructuur van de leraren. In het 

budget vanuit het DC is rekening gehouden met het feit dat de begeleidingsstructuur al op volle 

sterkte aanwezig zou zijn gedurende het gehele jaar 2010. De werving van de regiobegeleiders is pas 

in het najaar van 2010 afgerond. Dit heeft als gevolg dat er een forse onderschrijding is van de post 

regiobegeleiders. Vanwege deze opbouwfase zijn er meer kosten gemaakt op centraal niveau door 

het bestuur. Structureel zal een deel van de begeleiding van de leraren vanuit het bureau plaatsvinden 

daarom zijn er kosten gemaakt voor huisvesting en begeleiding leraren binnen het bureau. Een deel 

van het beschikbare budget voor regiobegeleiders zal dus daar voor worden ingezet. 

 

Lasten (in euro's) Buget Realisatie Verschil

2010 2010 2010

Beloning leraren

Salarissen incl. wg lasten pm 2.987.948

Freelancers en anderen pm 143.526

Bijscholing 209.000 44.589 -164.411

Subtotaal pm 3.176.063

Begeleiding leerkrachten

Rekening Stichting

Bestuur (vergader- en reiskosten) 0 6.418 6.418

Advies 0 2.944 2.944

Rekening Bureau

Huisvesting 0 13.345 13.345

Begeleiding leraren 0 68.848 68.848

Regiobegeleiders 673.200 93.625 -579.575

Bijscholing begeleiders 28.050 421 -27.629

Subtotaal begeleiding 701.250 185.601 -515.649

Kosten overhead

Rekening Stichting

Bestuur (vergader- en reiskosten) 7.650 7.650 0

Communicatie - bestuur 5.000 3.502 -1.498

Overige bestuurskosten 0 0 0

Rekening Bureau

Management en Beheer 50.592 66.000 15.408

Administratie 37.230 38.875 1.645

Huisvesting 14.280 14.280 0

Communicatie - bureau 12.850 11.375 -1.475

Financieel (administratie en accountant) 5.610 13.530 7.920

Subtotaal overhead 133.212 155.211 21.999

TOTAAL pm 3.516.875
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Een ander effect van de opbouwfase is de onderschrijding van de post bijscholing voor leraren. Een 

groot deel van de kosten van bijscholing in 2010 is nog gefinancierd uit gelden uit het project ‘Scholing 

en organisatie 2008’ (voor GVO-docenten ging het om € 150.000,-). 

 

Totale geldstroom van de Stichting kan als volgt onder verdeeld worden: 

 

 
 

Aan het einde van het jaar zijn de volgende voorzieningen opgenomen voor te betalen bedragen in 

2011 van kosten die in 2010 zijn gemaakt: 

 

 
 

Naast de geldstroom vanuit het DC heeft de Stichting ook eigen inkomsten vanuit collecteopbrengsten 

en andere giften. Het verloop van het steunfonds was in 2010 als volgt: 

 

 
 

De Stichting heeft een bankrekening voor de verdeling van de geldstromen. Het saldo van de 

bankrekening was eind 2010 als volgt: 

 

 
 

 

De Stichting heeft geen eigen vermogen. De balans van de Stichting ziet er eind 2010 als volgt uit. 

 

BALANS per 31 december 2010 

 

ACTIVA       PASSIVA 

 

Liquide middelen  123.190,32   Te betalen kosten 119.622,82  

 

        Steunfonds      3.567,50 

 

    ========      ========

  

TOTAAL   123.190,32   TOTAAL  123.190,32 

 

Personalia 

GELDSTROOM VIA

Dienstencentrum 3.010.361

Stichting 151.610

Bureau 354.903

Totaal 3.516.875

VOORZIENINGEN

Kosten gemaakt in 2010 nog te betalen in 2011 4.697,01

Nog te betalen aan Bureau 114.925,81

Totaal 119.622,82

STEUNFONDS

stand primo 3.463,75

toevoeging 2010 (collecte) 103,75

stand ultimo 3.567,50

Saldo bankrekening 31-12-2010 123.190,32
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Bestuur Protestants Centrum GVO  

Het bestuur van de Stichting Protestants Centrum GVO wordt gevormd door: 

ds. L. Bal (voorzitter), op voordracht van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

dr. G. van der Hoek (secretaris/penningmeester), namens de orthodoxe kerken 

dhr P. den Dikken, op voordracht van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 

drs. L. Jansen, namens de vrijzinnige kerken 

drs. H. Pol, op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken 

 

 

Bureau 

Medewerkers van bureau Protestants Centrum GVO zijn: 

Erna de Goede, coördinator 

Coby Oppewal, managementondersteuning 

Gerrie de Boer, docentenregistratie 

Wouter Knoester, HRM/teamleider regiobegeleiding 

Harmen van Wijnen, financiën 

 

 

CIO-O 

De Stichting Protestants Centrum GVO is opgericht vanuit het CIO-O. Dat is de commissie onderwijs 

van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. In deze commissie zijn de volgende 

kerken/geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd: 

- de Algemene Doopsgezinde Sociëteit via mevr. M.G. Bakker-van Kampen 

- de Christelijk Gereformeerde Kerk via drs. M.H. Baan 

- de Gereformeerde Gemeenten via dr. G. van der Hoek 

- de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) via drs. R. de Boer 

- de Nederlands Gereformeerde Kerken via mevr.mr. T. Klos-de Vries 

- de Oud-Katholieke Kerk van Nederland via dhr. J.G. Kinneging 

- de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) via ds. L. Bal 

- de Remonstrantse Broederschap via drs. E.J. Hendriks 

- de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB via drs. L. Jansen 

- de Unie van Baptistengemeenten via ds. J.M. Zijlstra 

 

 

Bestuur DC GVO en HVO 

Het bestuur van de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO wordt gevormd door: 

dr. J.P. de Vries, onafhankelijk voorzitter 

ds. L. Bal, St. Protestants Centrum GVO 

dhr. N. Stuij, HVO 

dhr. A. Habets, RK Centrum GVO 

dhr. I. Spalburg, SPIOR 

dhr. H. Rambaran, Hindoeraad Nederland, die in 2011 is opgevolgd door de heer R. Ramsahai 


