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Verslag van de 2e bijeenkomst van de  

Vergadering van Aangeslotenen (VvA) op 6 april 2011 

 
Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst       

    

1. Opening  

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en maakt een groot compliment dat zoveel 

personen de moeite hebben genomen om op deze prachtige voorjaarsavond naar Utrecht te komen. 

Vervolgens opent hij de vergadering met het lezen van een gebed van Franciscus van Asissi.  

Hierna wordt er een kort voorstelrondje gemaakt waarbij een ieder gevraagd wordt welke verwachting 

men van de avond heeft. Er zijn 37 aanwezigen van diverse geledingen en over het algemeen 

verwacht men vanavond meer duidelijkheid te krijgen over de rol en werkzaamheden van de 

zendende instanties en regiobegeleiders. 

 

2. Verslag van de vergadering van de VvA op 10 november 2010 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag en dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Draagvlak voor godsdienstonderwijs op de openbare school: hoe organiseren we dat?  

 Informatie door de voorzitter;  

Sinds zijn benoeming als voorzitter van de VVA heeft De Jong intensief gesproken met o.a. 

vertegenwoordigers van het bestuur. Hieruit kwam met name naar voren dat er behoefte is aan 

versterking van het draagvlak. Hij wil zich hier – samen met de aanwezigen - ten volle voor inzetten.  

Aan de hand van een powerpoint presentatie ( zie website pc GVO ) maakt hij duidelijk dat hierbij te 

denken valt aan versterking van het draagvlak op het niveau van de politiek en op het niveau van de 

lokale “zendende instanties.”  Met betrekking tot het eerst genoemde is goede kwaliteit van groot belang 

Op het niveau van de „zendende instanties„ zijn er verschillende gremia te onderscheiden met ieder 

eigen taken.  

 Het bestuur van pc GVO dient te zorgen voor: Goede rechtspositie (cao); Goede kwaliteit van 

leerkrachten (Scholing en nascholing) en Draagvlak op plaatselijk/ regionaal niveau.  

 De VvA heeft statutair als taken: *Reflecteren op hoofdlijnen van meerjarenbeleid; *Denktank en 

klankbord; 

*Adviseren van het bestuur; *Voeling houden met maatschappelijke ontwikkelingen; *Voeren van 

overleg met bestuur.  

De “Aangeslotenen” zijn kerkgenootschappen, Raden van Kerken e.d.; Rechtspersonen met hetzelfde 

doel als stichting en mogelijk een werkgroep pc gvo. Het draagvlak is naar de mening van De Jong te 

realiseren door allereerst helderheid te verkrijgen over namen en adressen van de lokale/ regionale 

„zendende instanties„ (ZI‟s). Daarom is ook aan alle aanwezigen gevraagd de presentielijst zo volledig 

mogelijk in te vullen. Daarnaast dient er een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te komen tussen 

bestuur en lokale/ regionale ZI‟s (wie doet wat). Dit proces is nog aan de gang en hierbij zijn de 

regiobegeleiders een onmisbare schakel. 

 

 Toelichting op de rol van de regiobeleiders bij draagvlakversterking. 

De regiobegeleidsters, Jetty Nouta en Lara Schout, maken gebruik van een powerpoint presentatie.(zie 

website pc GVO)   

De Regio begeleiders zijn in dienst bij het PC GVO en zijn in die zin een verlengstuk van het bestuur.  

De eerste doelstelling is er zijn voor de docenten. Inmiddels is er met vrijwel alle docenten kennis 

gemaakt.  
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In verband met de eisen die in de Wet BIO worden gesteld en die binnen een aantal jaren ook bindend 

zijn voor de GVO docenten wordt er nu al gewerkt aan het bekwaamheidsdossier. 

In het kort komt de taak van de RB‟s er op neer dat zij er voor proberen te zorgen dat het PC GVO goed 

loopt op de scholen. Hiervoor onderhouden zij contacten met docenten, ZI‟s, scholen, Bureau PC GVO, 

en de landelijke organisaties (IKOS, JOP en HGJB) Kortom, de RB is het eerste aanspreekpunt voor 

GVO zaken in zijn/haar regio. 

Nu men midden in de inventarisatieprocedure omtrent deelname aan pc GVO op basisscholen voor het 

volgende schooljaar zit merken de RB‟s dat veel ZI‟s zoekend zijn naar hun rol. Aangezien echter de „ 

lokale zendende instantie  zowel dicht op de school als dicht op de docent “zit” , zijn juist zij dé instantie 

om contact te onderhouden met de scholen en docenten in hun woonplaats! De RB‟s kunnen het niet 

alleen en hebben de lokale ZI‟s hard nodig qua betrokkenheid.  

Zij kunnen helpen bijvoorbeeld bij het aanvragen voor het nieuwe schooljaar, maar ook door als 

inhoudelijke sparringpartner voor de docent te fungeren.  

De “taken” van een lokale „zendende instantie„ zouden dan ook als volgt kunnen worden benoemd: 

*Betrokken zijn bij de docent door gebed; *De docent opnemen in relevante netwerken van kerkelijk 

werkers of het jeugdwerk; *Contact onderhouden met de docent en school; *Ouders informeren en 

wijzen op de mogelijkheid om GVO aan te vragen en/of scholen wijzen op de mogelijkheid dit aan 

ouders aan te bieden; *Werven en selecteren van evt. nieuwe of extra docenten; *Het mee-ontwikkelen 

van een visie in de woonplaats op GVO. 

 

 Gedachtewisseling en ruimte voor vragen 

In de gedachtewisseling komen verschillende onderwerpen aan de orde. 

Gesproken wordt over de noodzaak van het maken van onderscheid tussen jeugdwerk en onderwijs. 

Enkele aanwezigen geven aan, dat niet al te krampachtig moet worden vastgehouden aan het pc- 

karakter. 

De bekostiging van uit de overheid laat echter geen ruimte voor een andere keuze.  

Wellicht zijn er mogelijkheden om op lokaal niveau afspraken te maken over samenwerking in Raden 

van Kerken. Dit zal in het bestuur worden besproken. 

Apart aandacht wordt gevraagd voor situatie, dat de lokale zendende instantie tot nu toe alles zelf 

moest regelen. Wat wordt hun taak onder de nieuwe regeling? 

Enkele aanwezigen geven aan, dat zij een aantal taken zelf zullen blijven uitvoeren, omdat zij de lokale 

situatie goed kennen en positieve ervaringen hebben. De regio begeleiders geven aan dat zij deze 

kennis en ervaring graag willen behouden.  

Ook wordt gewezen op de mogelijkheid op lokaal niveau te blijven zoeken naar financiële 

ondersteuning. Hierover wordt door de aanwezigen verschillend gedacht.  

Aan de orde komt ook het gegeven, dat er in een aantal plaatsen sprake is van een sterke terugloop 

van deelnemers aan pc GVO.  

Het wijzen op de wettelijke verplichting is niet voldoende om hierin verandering te brengen. Het is van 

belang contact te leggen met ouders in Medezeggenschapsraden. Zij vervullen immers een sleutelrol. 

Op de vraag wat de rol van de wethouder van Onderwijs, i.v.m. de wettelijke verplichting van de OBS is, 

wordt geantwoord dat deze waarschijnlijk weliswaar formeel geen bevoegdheid heeft, maar dat het 

indien nodig wel te proberen is deze zijn/haar invloed aan te laten wenden. Ook de voorzitter van een 

bestuurscommissie kan hierbij een rol spelen, aangezien het bevoegd gezag van de school 

verantwoordelijk is voor het faciliteren van GVO of HVO door het beschikbaar stellen van licht, ruimte 

en verwarming. 

 

Gevraagd wordt of er al een meerjarenplan voor het pc GVO is?  

De voorzitter geeft aan dat er al veel gedaan is, maar dat er nog veel méér te doen is. De kwaliteit heeft 

1
e
 prioriteit. De RB‟s kunnen dit absoluut niet alleen aan. Hier is draagvlak voor nodig.  

In sommige plaatsen is er sprake van een zogenaamde “omgekeerde inventarisatie” waarbij ouders 

slechts hoeven te reageren wanneer zij er bezwaar tegen hebben dat hun kind deelneemt aan de GVO-

lessen. Deze methode wordt tot nu toe gedoogd. In principe moet er wel altijd aangetoond worden dat 

er sprake is van a) vrijwilligheid en b) een keuzemogelijkheid.  
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Plaatselijk merkt men soms dat HVO meer dan voorheen nadrukkelijker werft, waardoor GVO-lessen 

(dreigen te) verdwijnen. Dit heeft ermee te maken dat andere vormen van G/HVO vroeger niet werden 

betaald en nu wel.  

Gevraagd wordt voorts of het zin heeft een leerplan neer te leggen op basis waarvan ouders kunnen 

kiezen en is hier ervaring mee? Nee, de  ZI hoeft geen leerplan te maken. Dit doet de docent zelf en is 

hier ook vrij in, maar deze kan hierover wel in contact treden met de ZI en RB. Ook dit wisselt 

plaatselijk. Er is wel leiding van PC GVO en er worden 3 methodes aangeboden.  

Daarnaast zet de wet BIO kaders waarbinnen de docent kan opereren.  

 

Tenslotte wordt er nog een vraag gesteld over de nieuwe folders. In Zoetermeer heeft men een eigen 

folder ontwikkeld waarbij de PC GVO folder wordt ingevoegd. Graag was men hierover eerder 

geïnformeerd geworden zodat er afstemming had plaats kunnen vinden.  

In dit verband wordt in het algemeen gevraagd om opmerkingen of aanvullingen op de folder en 

brochure gebundeld te sturen naar Erna de Goede (Bureau PC GVO) zodat deze mee genomen 

kunnen worden voor volgend jaar. 

 

4. Jaarstukken 

De jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur van PC GVO zullen worden geagendeerd voor de 

vergadering van de VvA in het najaar. Voorstel is in deze vergadering een kleine commissie uit de 

aangeslotenen te formeren, die de bespreking hiervan voor de volgende vergadering voorbereidt. 

Dit is een procedureel punt en gevraagd wordt wie van de VvA hierin wil meedenken en kijken.  

De heren Klom en Vroegindeweij en mevrouw Rosen Jacobson stellen zich hiervoor beschikbaar. 

 

5 Mededelingen uit het bestuur van Protestants Centrum GVO 

Namens het bestuur doet dhr. Pol verslag van een aantal zaken.  

1. Het primaire proces is op orde; docenten hebben een aanstelling, er is begeleiding, er is een 

bureau.  

Nu kan het bestuur zich bezig gaan houden met het vormen van beleid.  

Daarbij komen natuurlijk ook de RB‟s en de lokale ZI‟s aan de orde. 

2. Qua leeftijd opbouw van de docenten is de verwachting dat er de komende jaren een behoorlijk 

natuurlijk verloop zal plaatsvinden. Dus moet er worden nagedacht over aanwas. Inmiddels zijn er 

gesprekken gevoerd met een zevental hogescholen om te komen tot het aanbieden van een opleiding 

voor PC GVO docent. Sommige opleidingen vragen zich nog af of zij dit wel kunnen en willen 

bekostigen.  

3. De huidige docenten zijn nu allemaal bekwaam verklaard, maar er is sprake van heel verschillend 

niveau. Dit schept de verplichting tot professionalisering. Er is inmiddels een netwerk van aanbieders 

van nascholing. (IKOS, HGJB en JOP) maar hier moet nog heel veel gebeuren, ook of juist om te 

kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat is dan ook de beste vorm van werving. 

4. De lokale ZI‟s hebben een andere taak gekregen. Hiervoor is een werkgroep structuur opgericht. 

De bespreking van de eerste rapportage van deze werkgroep heeft er mede in geresulteerd dat er 

afgelopen week een gezamenlijke  “visiedag” met alle betrokkenen rond Protestants Centrum GVO is 

gehouden. De bouwstenen voor het opstellen van een visiedocument zijn tijdens deze dag verzameld. 

Nu moet de visie op een aantal terreinen verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in drie ingestelde 

werkgroepen.  

In het najaar moet e.e.a. rond zijn en is het de bedoeling dat er een visiedocument van PC GVO 

gereed is.  

 

6. Rondvraag 

Een van de aanwezigen is vanavond alleen gekomen door een toevallig briefje. Het is spijtig dat er 

toch nog zoveel plaatselijk betrokkenen niet aanwezig zijn. Zij hebben veel gemist. 

Er wordt informatie gegeven over het feit, dat er momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een 

Beroepsvereniging. Ook hiervoor zijn er bestuursleden nodig en gevraagd wordt aan de RB‟s om 

onder de docenten te werven. Meer informatie hierover zal in een nieuwsbrief van Protestants 

Centrum GVO verschijnen. 
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7. Sluiting 

De volgende bijeenkomst van de VvA zal worden gehouden op dinsdagavond 1 november 

a.s. 

De voorzitter spreekt de wens uit dat aan de verwachtingen van de aanwezigen voor deze 

avond is voldaan en dankt allen voor aanwezigheid en inbreng voordat hij om even over 21.00 

uur de vergadering sluit. 

 

 

 

Presentielijst VVA vergadering 6 april 2011  

   

Naam: Functie: organisatie 

Evert de Jong voorzitter VVA 

Jetty Nouta regiobegeleider PC GVO 

Lara Schout regiobegeleider PC GVO 

   

Kees Jol voorzitter ISG/IKOS Leidschendam-Voorburg 

Ineke van Gelderen-Roos voorzitter IKOS NPB Amstelveen 

Gerda ten Brinke voorzitter NPB Varsseveld 

Joke Jansen-van Campen   NPB Varsseveld 

Nico Slappendel penningmeester IKOS Gouda 

B.A. Rueck vz CvK PG Austerlitz 

Harm Polman   PG Vries 

Coos de Wit voorzitter Alkmaarse RvK  

Ans Beeldman secretaris Alkmaarse RvK  

Jan Hendriks CoZa lid Rem. Broederschap 

Wietse Klukhuhn secretaris IKOS landelijk 

Dirk van den Heuvel secretaris CvK H.G. Streefkerk 

K.A. Klom voorzitter ICGOS Zoetermeer 

Maaike Rosen Jacobson penningmeester IKOS landelijk 

Job Stein jeugdouderling Lambertikerk PG Zelhem 

Huib Neven   IKOS Krimpen a/d Ijssel 

Arie Brugmans   PKN Moerkapelle,       

Ria Hordijk voorzitter IKOS Meppel 

Anneke van Wijngaarden   IKOS Rotterdam 

Bert Slond docent IKOS Den Haag 

Marie Louise de Jong voorzitter a.i. Stichting IKOS Leeuwarden 

Jan Vroegindeweij kerkeraadslid PKN Hien & Dodewaard 

Miny Ulfman kerkrentmeester PKN Holten 

John de Bruin kerkrentmeester CvK H.G. Streefkerk 

Hartger Wiggelinkhuijsen   Hervormde Gemeente Haaften 

D. Klop docent Hervormde Gemeente Haaften 
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 Bestuur en bureau PC GVO  

Gerard van der Hoek secretaris PC GVO 

Peter den Dikken bestuurslid PC GVO 

Henk Pol bestuurslid PC GVO 

Bert Jansen bestuurslid PC GVO 

Erna de Goede coördinator Bureau PC GVO 

Gerrie Bel-de Boer Bureau PC GVO Bureau PC GVO 

Irma Visser regiobegeleider PC GVO 

Corina Nagel regiobegeleider PC GVO 

 


