Verslag 10e bijeenkomst van de Adviesraad d.d. 4 oktober 2016 te Utrecht
Aanwezig: 22 personen (zie presentielijst)
(10 personen vanuit plaatselijke werkgroepen, 2 personen van de beleidscommissie, 2 personen
namen landelijk IKOS, 2 bestuursleden PC GVO, 2 regiobegeleiders, 2 personen vanuit bureau PC
GVO, H. Hogendoorn financiën).
Notulist: mw. A.J.E. Voets – van den Hazel

1. Opening
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom en opent de vergadering met gebed. Het is vandaag
de dag van Franciscus. Daarom wordt het gebed van Franciscus van Assisi gebeden.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt gevolgd als aangegeven.
3. Mededelingen
 Phillip Post neemt zitting in de beleidscommissie van de Adviesraad. Hij is verbonden aan
Kennisnet en heeft kennis van digitalisering in het onderwijs.
 In augustus is Kaj Klom , lid van de adviesraad en financiële commissie overleden. Vanuit bestuur,



adviesraad en IKOS landelijk is hier aandacht aan besteed . Kaj Klom was een zeer betrokken GVO
bestuurder. Wij gedenken hem en leven mee met de nabestaanden.
Vanuit het bestuur
Wettelijke verankering van GVO en HVO: in 2013 hebben we de wegbezuiniging van de subsidie
vanuit het ministerie kunnen keren. Zoals het er nu naar uitziet wordt het wetsvoorstel voor
structurele bekostiging volgende week behandeld in de Tweede Kamer. We verwachten dat de
wettelijke verankering er komt. Recent heeft er een docentenraadpleging plaatsgevonden met de
vraag of docenten de loonsverhoging willen ontvangen waardoor er minder lessen kunnen worden
bekostigd of gaan voor werkgelegenheid. Docenten hebben in meerderheid aangegeven dat zij
voor werkgelegenheid gaan. Daarmee is de loonsverhoging uitgesteld maar dat geeft wel de
inspanningsverplichting om deze financiële ruimte te halen. Financiële verankering is belangrijk en
geeft ook mogelijkheden voor inhoudelijke groei en groei van het aantal leerlingen.

4. Benoeming voorzitter adviesraad
Mw. Maaike Rosen Jacobson wordt door de Adviesraad benoemd tot voorzitter.
5. Notulen adviesraad
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Jaarverslag
Het jaarverslag ziet er erg goed uit, complimenten aan het bureau.
 In het voorwoord worden de drie woorden genoemd namelijk betekenisvol, betrokken en
betrouwbaar. Dat zijn de kernwaarden van de organisatie PC GVO.
 Er zijn nieuwe perspectieven en nieuwe mogelijkheden te lezen van pilots zoals Leren Leven
en Hallo Wereld.
 De cijfers geven aan dat 51% van de leerlingen HVO lessen volgen. Bij PC GVO is een
dalende lijn aanwezig. Zet deze daling door? Alle betrokkenen van PC GVO aansporen om
actief in te zetten op groei zodat er weer meer lessen komen. Het is belangrijk dat het item
religie aanwezig is in het onderwijs. Het voegt toe aan het wezen van de mens.
 Op 50% van de openbare scholen komen wij nog niet. De krimp moet je ook in het licht zien
van de krimp van 1% van de leerlingen op de scholen landelijk gezien. Daarnaast zijn we als
protestanten niet de meerderheid van de samenleving.
 Als GVO en HVO samen naar de school gaan werkt dit positief. Niet als concurrenten maar in
gezamenlijkheid optrekken.
 Samenwerking met HVO en PC GVO is open minded. Helaas plukken wij niet altijd de
vruchten van de zogenaamde brede inventarisatie. Samenwerking is iets wat we nastreven,
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maar het kan ook concurrerend zijn. GVO docenten moeten zich vaak aanpassen omdat zij
vaak een kleinere baanomvang hebben.
Doorkijkje naar 2017: om PC GVO te promoten is er een TV-campagne met RTL-Experience
in de maak. Op 22 januari is de eerste uitzending van een PCGVO les en dat 12 weken lang.
Het vraagt veel inzet van de organisatie en docenten. Maar we hopen op deze manier
landelijk meer bekendheid te krijgen.
Weten we al meer over het lerarenregister? We hebben geprobeerd om een aantal docenten
vrijwillig te laten inschrijven in het register zodat we weten waar we ons op moeten
voorbereiden. Maar het systeem was hier niet op ingericht. Na 1 januari zal de verplichte
inschrijving starten maar veel is nog onduidelijk.
Bij professionalisering: goed om verdieping te zoeken bij de nascholing en nadruk leggen op
Hermeneutiek.
Plaatselijke voorbeelden:
In Ede wordt een studiedag georganiseerd voor directeuren. Er is daar een bezinning gaande
wat betreft levensbeschouwing in het onderwijs. De plaatselijke werkgroep heeft haar diensten
aangeboden om hierin mee te denken.
In Rotterdam is men actief bezig met scholen waar nog geen lessen aanwezig is. Op dit
moment is er een nieuwe predikant erg actief voor GVO en is er de mogelijkheid om geld te
doneren. De kerken leveren iemand om in dienst nemen en nieuwe scholen te benaderen.
Krimp in Dordrecht zit op 10% leerlingen maar ondanks deze cijfers zijn er wel meer groepen
PC GVO. Dat is een compliment voor onze GVO docent.
Voor Wilp is het juist belangrijk dat er een verbinding ligt met predikant en het dorp. Die
binding is nu gewaarborgd maar het is wel een punt van aandacht. De meeste predikanten
hebben geen onderwijsbevoegdheid. Het zijn voornamelijk docenten die GVO geven en niet
een theoloog die GVO geeft. Reactie op de onderwijsbevoegdheid: de minor van PC GVO is
erkent door de PKN. Kwalificering vanuit de nascholing is mogelijk. Waar we mogelijkheden
zien gaan we die ook scheppen. Het is mogelijk om een lesbevoegdheid te halen voor
predikanten.

7. Financieel verslag
Ook dit jaar is er geen aparte accountantscontrole geweest voor PC GVO omdat de kosten te
hoog zijn. Voor volgend jaar zal de accountant van de sector gevraagd worden om een
aanvullende verklaring te geven voor PC GVO.
De financiële commissie adviseert om in de kolom budget voor de groep beloning leraren het
gerealiseerde bedrag op te nemen. Zo sluit het totaal budget beter aan met de kolom realisatie en
geeft een juister beeld.
De voorzitter dankt de financiële commissie voor het werk wat verricht is.
8. Beleidsrichting plaatselijk verbonden
De voorzitter geeft een presentatie over de voorgestelde beleidrichting van het bestuur PC GVO.
 Zendende instantie wie is dat nu? Niet elke GVO docent heeft namelijk contact met de
plaatselijke kerk. Beleidsrichting: CIO-O de zendende instantie laten zijn. Alle kerken bij elkaar
noemen we de zendende instantie. Dus indien het plaatselijk niet opgepakt kan worden is het
mogelijk om de docent vanuit de landelijke organisatie te ondersteunen vanuit de kerken. Het
is belangrijk om als docent ingebed te zijn.
 De rol van de partners PC GVO namelijk JOP, HGJB, IKOS. Het blijkt dat JOP en HGJB meer
kerkelijk ingesteld zijn en IKOS een organisatie is die zich heeft ingesteld op het lesgeven op
openbare basisscholen. IKOS is gevraagd om een actievere rol te spelen.
 De rol van de plaatselijke werkgroepen: Vanaf het begin wordt er geroepen dat we meer aan
het plaatselijke draagvlak moeten doen. Veel plaatselijke werkgroepen en IKOS afdelingen
voelden zich wat overbodig. Het plaatselijk draagvlak is moeilijk om te realiseren. Er zijn
actieve werkgroepen waar het goed verloopt met docenten en regiobegeleiders.
Regiobegeleiders geven aan welke werkgroepen goed contact hebben met docenten en
regiobegeleiders zodat daar landelijk goed zicht op komt. Vanuit het IKOS is ook bereid om in
kaart te brengen hoe de afdelingen functioneren.
 Actieve werkgroepen regionaal uitbreiden indien gewenst. Niet alleen via de regiobegeleiders
maar ook ingebed in plaatselijke en regionale werkgroepen.
 Niet actieve werkgroepen laten aansluiten bij een andere werkgroep. De taken worden
overgedragen aan PC GVO en deze werkgroep wordt niet vermeld op de website.
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Taken van de werkgroepen: regiobegeleiders hebben contact met de werkgroepen. Vanuit
relatie scholen en ouders kunnen werkgroepen en regiobegeleider samen optrekken. De
werkgroepen onderhouden contact met de docenten. Zij kunnen advies bij vacatures (dit
betreft de notitie van twee jaar geleden). Hulp bij activiteiten i.s.m. docent zoals financiële
bijdrage voor extra´s in de klas.
Docenten hebben contact met plaatselijke werkgroepen maar een toenemend deel ook niet.
Daarbij komt ook dat sommige docenten in vijf verschillende dorpen werken en dan ook te
maken kunnen hebben met vijf plaatselijke werkgroepen.
Het gaat primair om de relatie regiobegeleider, docenten en plaatselijke werkgroepen. Het is
een kruisbestuiving.

Rol IKOS
IKOS heeft een heidag gehouden met het IKOS bestuur en daar besproken op welke manier
IKOS kan bijdragen aan PC GVO. De krijtlijnen van PC GVO zijn besproken. Op het gebied van
godsdienstige vorming worden allerlei visies ontwikkeld in het buitenland maar niet in Nederland.
Het zou mooi zijn als we ook in Nederland hierin ontwikkelen. IKOS zou kunnen fungeren als
denktank voor PC GVO. Kwaliteit van het onderwijs is belangrijk en de leerling staat centraal.
Bij PC GVO wordt op dit moment een handreiking docentschap ontwikkeld door Barbara Bas met
experts en docenten. Eind 2017 zal deze handreiking docentschap afgerond worden.
De voorzitter van het bestuur geeft aan dat het goed is om te kijken wat de aanleiding is van het
ontstaan van de notitie met voorgestelde beleidsrichtingen. Het bestuur ontvangt graag adviezen
vanuit de adviesraad. We zitten hier om PC GVO sterker te maken. De adviesraad kan adviezen
indienen en bestuur is bereid tot gesprek. Hoe kunnen we dit zo doen zodat we recht doen aan de
betrokkenen van PC GVO en de mensen die deze adviezen ontvangen. Voor de adviesraad ligt
hier een vervolgopdracht om adviezen mee te geven.
8.

Rondvraag
 Er zou nog een onafhankelijke beroepscommissie ingesteld worden. Wat is hier de status
van? Er is een klachtenregeling met onafhankelijk klachtencommissie ontwikkeld. Op dit
moment ligt er een concept klaar. In april willen we aansluiten bij de sector en een landelijke
klachtencommissie. In mei 2017 ligt dit dan ter besluitvorming bij het sectorbestuur. Als er
dringende situaties zijn dan kan er een ad hoc commissie worden ingesteld.
 Pieter van der Wal officieel benoemd als lid van de financiële commissie.
 Kees Jol neemt afscheid van de beleidscommissie en de voorzitter bedankt hem voor de
inzet van de afgelopen jaren.

9.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt bedankt voor zijn of haar komst.
In principe wordt de afspraak gemaakt om op 3 oktober weer bij elkaar te komen. Mogelijk zal er
nog een vergadering in mei worden gepland om verder door te spreken over de beleidsrichting en
het plaatselijk draagvlak.
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