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De Tweede Kamer heeft gisteren in meerderheid steun betuigd aan een amendement waarin 2,7 
miljoen euro wordt gereserveerd voor de scholing van docenten G/HVO en het opzetten van een 
organisatiestructuur voor dit onderwijs. De samenwerkende organisaties die zich inzetten voor het 
godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen zijn daar blij mee. Zij 
hadden echter gehoopt op een structurele oplossing waarmee de kerken, het Humanistisch 
Vormingsonderwijs en andere instellingen die dit onderwijs op de openbare scholen aanbieden ook 
in staat waren gesteld de docenten G/HVO een passende betaling te bieden. Kamerlid Jan Jacob 
van Dijk (CDA) en tevens indiener van het amendement, kondigde nadrukkelijk aan zich het komend 
jaar sterk te blijven maken voor een structurele bekostiging van dit onderwijs.  
Docenten G/HVO krijgen soms een kleine vergoeding van gemeentes, maar deze vergoedingen 
lopen terug. Sinds 2004 geldt de Wet BIO (over bekwaamheidseisen) ook voor docenten G/HVO in 
het openbaar onderwijs. Dat betekent dat ook deze docenten aan eisen van bekwaamheid moeten 
gaan voldoen. Sindsdien zetten de samenwerkende organisaties zich ervoor in dat er tegenover de 
bekwaamheidseisen voor deze docenten een adequate betaling komt te staan.  
 
 
 
De samenwerkende organisaties zijn: 
het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken); het HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs); het 
HV (Humanistisch Verbond); het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid); de ISBO (Islamitische 
Scholen Besturen Organisatie); de SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond); 
het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken); de PKN (Protestantse Kerk in Nederland); de 
RKK (Rooms Katholieke Kerk); de AOb (Algemene Onderwijsbond); de Besturenraad; het CBOO 
(Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs), de Hindoe Raad Nederland, het NIK 
(Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), de NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad), de 
LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs), CNV Onderwijs, de VBS/NABS 
(Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad), de VOO 
(Vereniging Openbaar Onderwijs) en de VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen 
Toegankelijke Scholen). 
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