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Voorwoord  
 
De samenwerkende organisaties op het gebied van Godsdienstig en Humanistisch 
Vormingsonderwijs (G/hvo) op openbare scholen hebben onderzoek laten doen onder leraren G/hvo 
op openbare basisscholen met betrekking tot de invoering van de Wet BIO en de implicaties 
daarvan voor deze leraren. De verantwoordelijkheid voor dit onderzoek ligt bij de stuurgroep G/hvo 
die in dezen een mandaat heeft van de samenwerkende organisaties. 
Voor dit onderzoek zijn uit een bestand van ongeveer 700 leraren 107 personen in april en mei 2007 
telefonisch geïnterviewd door mevrouw C. Oppewal, mevrouw H. Jongbloed en mevrouw E. Kuyk 
(PKN) en de heer J. Beijer en mevrouw P. de Wal (Stichting HVO). 
De stuurgroep G/hvo heeft daartoe een vragenlijst samengesteld in samenwerking met drs. P. 
Boersma (Besturenraad) die de onderzoeksgegevens heeft verwerkt en het onderzoeksrapport heeft 
geschreven. 
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van OCW in het kader van 
een project “Voorjaarsnota 2007”. 
 
 
De stuurgroep van het project G/hvo 
 
Dhr. Drs. M.L. Bos - Projectleider G/hvo (Besturenraad) 
Dhr. Mr. J.L.W. Zuijdwijk –Voorzitter G/hvo tot zomer 2007 (CIO) 
Dhr. Drs. J.P. de Vries – Voorzitter G/hvo vanaf zomer 2007 (CIO)   
Mw. Drs. E. Kuyk (PKN) 
Dhr. Prof. Dr. R.A.P. Tielman (CBOO) 
Mw. Drs. A. van Andel (Besturenraad) 
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Overzicht samenwerkende organisaties: 
 
 
Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken); 
Het HV (Humanistisch Verbond);  
Het HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs);  
De LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs); 
De SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond);  
Het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid);  
De ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie);  
Het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken);  
De PKN (Protestantse Kerk in Nederland);  
De RKK (Rooms Katholieke Kerk);  
De NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad); 
De Hindoe Raad Nederland; 
Het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap); 
De VBS/NABS (Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad); 
Het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs); 
De VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs); 
De VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen). 
De CNV Onderwijs;  
De AOb (Algemene Onderwijsbond);  
De Besturenraad (de organisatie van het christelijk onderwijs) 
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Belangrijkste bevindingen  
 
Onderstaand presenteren wij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van het huidig aanbod 
van Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs op openbare scholen en de mogelijke 
effecten van invoering van de Wet BIO zoals de docenten deze zelf inschatten. 
 
Van de huidige groep leraren G/hvo verwacht 70% dat de vraag zal groeien en dat 
gestandaardiseerde betaling wellicht bijdraagt aan uitbreiding van het lesaanbod. Mede gelet op de 
gemiddelde leeftijd van de leraren G/hvo zal bij handhaving of uitbreiding van de vraag het aanbod 
in redelijke mate kunnen meegroeien met de vraag. 
 
In totaal geven de leraren G/hvo gemiddeld 8,10 lesuren per week. Alle leraren samen geven aan 
dat zij in totaal gemiddeld 11,43 lesuren per week willen geven. De groeifactor voor alle aan dit 
onderzoek deelnemende leraren is derhalve 1,41. 
 
De helft van de leraren G/hvo (48%) geeft aan het werk te willen uitbreiden wanneer ze moeten 
voldoen aan de Wet BIO en wanneer daar een volwaardige salariëring tegenover staat. 7,5% geeft 
aan te willen stoppen en 29% wil het werk in de huidige omvang voortzetten.  
 
De leraren G/hvo die aangeven dat ze hun functie willen uitbreiden, voelen zich nagenoeg allemaal 
thans welkom op hun school/scholen. 93,5% van deze groep geeft aan dat zij zich gewaardeerd 
voelen door de school/scholen en 86% voelt zich in meer of mindere mate gesteund door de 
directie. 
 
De grote meerderheid van de leraren G/hvo (82%) is bereid tot bijscholing. Zij die daartoe niet 
bereid zijn, geven nogal eens als reden op dat zij zich voldoende geschoold achten of dat zij dit 
vanwege hun leeftijd niet meer zinvol achten. De gemiddelde leeftijd van de leraar G/hvo is vijftig 
jaar. Hoe jonger de leerkracht, hoe meer hij/zij bereid is tot bijscholing.
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1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding  
Voorliggend onderzoek is uitgevoerd parallel aan een onderzoek dat onderzoeksbureau Research 
voor Beleid heeft gehouden onder directies en ouderleden van de MR van openbare scholen.1 Dat 
onderzoek biedt in een inleiding een beschrijving van de wettelijke positie van G/hvo. De lezer wordt 
daar naar verwezen.  
Daarin wordt ook beschreven dat G/hvo te onderscheiden is van het verplichte vak Geestelijke 
Stromingen. Dat onderscheid wordt in de praktijk niet altijd volgehouden. Uit het onderzoek onder de 
leraren G/hvo blijkt dat een op de zeven leraren die GVO-pc geven het vak Geestelijke Stromingen 
opneemt in haar lessen en zo invulling geeft aan deze onderwijsverplichting, terwijl van de G/hvo 
leraren eveneens een op de zeven leraren het vak Geestelijke Stromingen mede (gedeeltelijk) 
invult. Dit is een van de vele bevindingen die af te leiden zijn uit het onderzoek dat gehouden is 
onder hen die het vak geven of gegeven hebben. In dit rapport doen wij verslag van de belangrijkste 
uitkomsten van dat onderzoek dat zich richt op feitelijke gegevens (Wie geeft aan wie en waar welk 
aantal lessen G/hvo en tegen welke voorwaarden en met welke bevindingen?) en op de kennis van 
en de verwachte effecten van de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) onder 107 leraren G/hvo.  
 
1.2. De verbanden 
De leraren G/hvo zijn werkzaam op openbare basisscholen op zeer verschillende manieren als het 
gaat om hun opdrachtgevers, hun aanstellingen en de voorwaarden waaronder ze zijn aangesteld. 
Er zijn soms speciale gemeentelijke verordeningen en (plaatselijke) kerken en genootschapen op 
geestelijke grondslag kunnen eigen eisen stellen. Er zijn wel enige landelijke richtlijnen maar die zijn 
niet bindend. In veel gevallen zijn leraren G/hvo op een semi-professionele manier dan wel in een 
semi-vrijwilllige sfeer werkzaam. Lokale commissies van vrijwilligers zijn als opdrachtgever soms 
ook in een soort werkgeversrol gekomen, zonder dat ze daarvoor ook zijn toegerust. Die lokale 
commissies betreffen in de regel alleen het christelijk GVO. Soms bestaan ze als plaatselijke IKOS-
afdelingen, maar het kunnen ook werkgroepen zijn van Raden van Kerken of lokale stichtingen die 
tot doel hebben het godsdienstonderwijs te bevorderen. 
Een landelijke, algemene rechtpositie voor leraren G/hvo ontbreekt. 
Voor het islamitische GVO is alleen de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond 
(SPIOR) in beeld en de gemeentelijke regeling die Rotterdam heeft uitgewerkt ten aanzien van dit 
type onderwijs. Leraren HVO zijn geheel afhankelijk van de bijdragen van gemeentelijke overheden 
en hebben geen eigen (financiële) bronnen. Wel is de opleiding van leraren HVO vanuit de 
landelijke stichting HVO goed geregeld. Voor leraren GVO is er meer diversiteit in het 
opleidingsniveau onder meer omdat het soms een echt vrijwillig karakter heeft. 
 
1.3 Doelstelling van het onderzoek  
De doelstelling van dit onderzoek is om informatie te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs 
dat zich een beeld wil vormen van de omvang van G/hvo in het openbaar onderwijs en van de 
effecten van de Wet BIO en de mogelijke financiering van rijkswege van dit onderwijs op grond van 
de reacties van degenen die dit onderwijs verzorgen of verzorgd hebben.  
 
                                                      
1 Godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs – onderzoek naar huidig lesaanbod en verwachte 
vraag. Research voor Beleid. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Drs. E.K van 
Aarsen, drs. R.G.H. Hoffius, drs. B. Verberne. Projectnummer B3314, Leiden 2007. 
 .  
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1.4 Onderzoeksopzet in het kort  
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een telefonische enquête aan de hand van een 
vragenlijst en de mogelijkheid van het geven van opmerkingen. De geïnterviewden zijn min of meer 
at random geselecteerd uit beschikbare lijsten van onderwijsgevenden van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) en het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS), het Humanistisch 
Vormingsonderwijs (HVO) en de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). In 
totaal hebben 107 mensen deelgenomen aan het onderzoek. 
Het onderzoek heeft zich gericht op vier aandachtsgebieden. Het eerste aandachtsgebied geeft een 
beeld van de biografie van de ondervraagde persoon. Het tweede aandachtsgebied inventariseert 
de omvang van het werk op een of meer scholen van de geënquêteerde. Het derde 
aandachtsgebied bevraagt de leraar G/hvo op diens kennis van en de gevolgen voor de persoon 
zelve van de Wet BIO 
Tot slot is gevraagd naar de waardering die de leraar G/hvo ondervindt en zijn of haar betrokkenheid 
bij de school. (Zie voor de vragenlijst de bijlage.) 
 
1.5 Twintig procent deelname 
De leraren G/hvo die aan dit onderzoek hebben meegewerkt geven of gaven les aan totaal 14.565 
leerlingen (gemiddeld aan 136 leerlingen per leraar). Research voor Beleid (RvB) geeft aan dat er 
thans in Nederland G/hvo gegeven wordt aan 73.000 leerlingen. Derhalve heeft dit onderzoek 
betrekking op twintig procent van het totale aantal leerlingen. In dit onderzoek hebben we drie 
groepen G/hvo leraren onderscheiden: leraren GVO-pc zijn zij die protestants-christelijk 
godsdienstonderwijs verzorgen, leraren HVO zijn zij die humanistisch vormingsonderwijs geven en 
leraren GVO-isl zijn de leraren die staan voor islamitisch onderwijs. Aan het onderzoek hebben geen 
leraren GVO-rk (rooms-katholiek godsdienstonderwijs) meegedaan, althans niet expliciet onder die 
noemer. Enkele van de respondenten geven aan een RK-levensovertuiging c.q. een binding met de 
RK-kerk te hebben.2 

                                                      
2 Volgens RvB wordt op 9,5% van de openbare scholen GVO-rk aangeboden. Hoe men op dit 
percentage komt dan wel hoe men GVO-rk definieert, is ons onbekend. Men kan zich namelijk de 
vraag stellen of de opdrachtgever RK is of de leraar. Vanuit eerder onderzoeken en andere 
gegevens komt ons dit percentage in ieder geval zowel onbekend als hoog voor. 
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2. De deelnemers 
 
2.1. Demografische gegevens 
Aan het onderzoek hebben 13 mannen en 94 vrouwen meegedaan. 54 geven GVO-pc, 48 HVO en 
vijf VO-isl. 19 leraren (17 HVO en twee GVO-pc) zijn als zodanig op het moment van het onderzoek 
niet meer als zodanig werkzaam. Van de mannen geven er acht GVO-pc en vijf HVO. 
De gemiddelde leeftijd van de G/hvo leraar is vijftig jaar. De oudste groep wordt gevormd door de 
leraren HVO (gemiddeld ruim 52 jaar), onmiddellijk gevolgd door de leraren GVO-pc (gemiddeld 
bijna 51 jaar). De leraren GVO-isl zijn gemiddeld 29 jaar. Wanneer alleen gekeken wordt naar de 
leraren die nu lesgeven, treedt er geen verandering op in deze gegevens van de gemiddelde 
leeftijden. De oudste leraar is een leraar HVO die geboren is in 1939. Zij geeft nu tien jaar les aan 
drie combinatiegroepen (3 t/m 8) op een school in Overijssel. 
Een op de zes leraren (18) is geboren voor 1950, de helft (53) tussen 1950 en 1960, een kwart (26) 
tussen 1960 en 1970 en 8% (9) leraren is geboren na 1970.  
Men kan gerust spreken van een behoorlijk omvangrijke groep oudere leraren, met uitzondering van 
de islamitische leraren.  
 
Mede gelet op de hoge gemiddelde leeftijd van de leraren G/hvo zal bij handhaving of uitbreiding 
van de vraag het aanbod stellig achter blijven.3 Van de huidige groep onderwijsverzorgenden 
verwacht 70% dat de vraag zal groeien en dat betere betaling een van de mogelijkheden is om het 
aanbod te doen vergroten. 48% geeft aan het werk te willen uitbreiden wanneer daar een 
verbetering van de salariëring tegenover staat. (Zie 4.3)  
  
 Denkt u dat er meer behoefte is aan G/hvo? GVO-pc HVO GVO-isl Total 

Ja 25 41 4 70 
Nee 19 4 1 24 

Weet niet 7 3 0 10 
Geen antwoord 3 0 0 3 

Total 54 48 5 107 
 

                                                      
3 Volgens het onderzoek van RvB is dat in het HVO nu reeds het geval. 
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2.2 Portretten 
 
2.2.1 De leraar GVO-pc 
De leraren GVO-pc die geïnterviewd zijn, werken overwegend op scholen in kleinere plaatsen 
verspreid over Nederland met uitzondering van de provincies Brabant en Limburg. Geen van alle 
bevraagden is werkzaam in Limburg. 
Zij zijn nagenoeg allemaal lid van een kerk (het merendeel van de Protestantse Kerk van Nederland, 
vier van hen van de Rooms-katholieke Kerk en bijna 10% van een kleinere orthodoxe, vrijzinnige of 
evangelische kerk. Zij hebben vaak ervaring met jeugdwerk, catechese en/of kinderdiensten. 
10% is universitair gevormd en ruim 60% heeft een HBO opleiding, waarvan een derde aangeeft 
een Pabo opleiding gevolgd te hebben. Zeven leraren (13%) hebben een vorm van een 
catechetenopleiding of een speciale cursus voor GVO–leraar aan een HBO theologie gevolgd. Vier 
leraren vermelden als hoogste opleiding Mavo of Havo. 
Deze leraren zijn gemiddeld 9,5 jaar leraar GVO-pc (twee leraren reeds dertig jaar en de grootste 
groep geeft zeven jaar les). Zij geven gemiddeld 5,8 uur les aan gemiddeld 2,4 scholen (21 leraren 
geven les aan één school) met gemiddeld 17,4 leerlingen per groep. Zij reizen gemiddeld 33 km per 
week.  
Op twee na ontvangen de leraren GVO-pc een tegemoetkoming van gemiddeld 14,68 Euro per 
gegeven les. De leraar met het hoogste ‘loon’ ontvangt 29 Euro per gegeven les en de leraar met de 
laagste vergoeding 6 Euro. 
  
2.2.2 De leraar HVO 
De leraren HVO werken in meerderheid op scholen in de grotere steden of stedelijke gebieden, zij 
zijn voor ruim de helft lid van het Humanistisch Verbond en een enkeling is lid van een kerk. Zij 
noemen nogal eens hun privé-leven als bron van ervaring en ervaring met jeugdwerk en sociaal-
maatschappelijk werk. Van hen hebben er twee een universitaire opleiding gevolgd en 75% een 
HBO opleiding, waarbij een enkeling expliciet de Pabo noemt. De overigen hebben een MBO 
diploma.  
Deze leraren zijn gemiddeld 10,4 jaren leraar HVO (waarvan de grootste groep zes jaar) aan 
gemiddeld 3,9 scholen aan gemiddeld 15,6 leerlingen per groep. Zij werken op aanmerkelijk meer 
scholen dan de leraren GVO, maar geven les aan wat kleinere groepen. Eén leraar HVO geeft les 
aan 15 scholen, terwijl slechts zes leraren lesgeven aan één school. Zij geven gemiddeld 10,6 uur 
HVO per week, waarvoor zij gemiddeld 70 km per week moeten reizen (een cijfer dat beïnvloed is 
door twee leraren die meer dan 400 km per week reizen voor hun werk).  
De leraar HVO ontvangt van de drie groepen leraren de meeste Euro’s voor een gegeven les: 
gemiddeld 17,35 Euro. De leraar met de hoogste vergoeding ontvangt 35 Euro per gegeven les en 
de leraar met de laagste vergoeding 10 Euro. 
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2.2.3 De leraar GVO-isl 
De vijf leraren GVO-isl werken alle in Rotterdam en geen van hen is verbonden aan een 
moskeegemeenschap. Drie van hen hebben een leraren bevoegdheid (Pabo, waarvan een in 
Turkije). Zij volgden of volgen nagenoeg allemaal een pedagogisch-didactische cursus aan de 
Pedagogische AcademieThomas Moore in Rotterdam. 
Deze groep leraren is gemiddeld 5,4 jaar leraar GVO-isl. De leraren werken op een tot drie scholen 
waaraan zij gemiddeld 9,0 uur lesgeven aan groepen met gemiddeld 11,2 leerlingen. Zij moeten 
daarvoor 11 km per week reizen. 
De leraar GVO-isl ontvangt van de drie groepen verreweg het laagste ‘uurloon’, gemiddeld 9,75 
Euro. Het bedrag dat deze leraren ontvangen ligt tussen 7 en 13 Euro per gegeven les. 
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3 De scholen 
 
3.1 De groepen 
 
Enkele opmerkelijke gegevens:4 
* Drie leraren GVO-pc geven op één van de scholen les aan groep 1/2. 
* Ongeveer dertig leraren (27%) geven G/hvo aan de groepen 3/4, onder wie alle leraren GVO-isl.  
* De leraren GVO-isl geven les aan de groepen 3 t/m 8. 
* 44% van de leraren G/hvo geeft op een of meer scholen waarop zij les geven les aan groep 5. 
* Voor de groepen 6, 7, en 8 zijn de percentages van de leraren die op een of meer scholen aan 
deze groepen lesgeven respectievelijk: 70%, 91% en 84%. 
* De kleinste groep waaraan lesgegeven wordt, telt drie leerlingen (GVO-pc groep 7/8 in Rottevalle) 
en de grootste groep telt 32 leerlingen. 
* Vier leraren (twee GVO-pc en twee HVO) geven per week les aan meer dan vierhonderd 
leerlingen. 
 
3.2 De collega’s  
In het onderzoek is ook gevraagd of er andere richtingen op de school waar de leraar G/hvo geeft 
eveneens een vorm van G/hvo geven. Men kon meerdere antwoorden geven. 
- Van de groep leraren GVO-pc heeft 6% een leraar die GVO-rk geeft als collega en 39,6% een  

leraar HVO. In 9,4 % is er sprake van een collega die een andere vorm van G/hvo geeft. Dan 
wordt soms geestelijke stromingen genoemd. 50,9% van deze groep leraren heeft geen 
collega’s van een andere denominatie. Bijna driekwart geeft aan voldoende contact te hebben 
met collega’s. Zij noemen dan soms de collega op de school, maar vaak collega’s op andere 
scholen, die zij regionaal of op landelijke bijeenkomsten ontmoeten. Zij nemen op 6% na geen 
deel aan de vergaderingen op school. Zij die dat wel doen, danken dat aan de opstelling van de 
directeur. 

- Van de leraren HVO heeft 47.9% een GVO-pc collega en 14,6% een GVO-rk collega, terwijl één 
leraar een islamitische collega heeft. 27,0% heeft geen collega van een andere denominatie. 
Van hen geeft ruim 83% aan voldoende contact met andere collega’s te hebben. 10% heeft ook 
vergadercontacten met de leraren op school. 

- Drie van de vijf leraren GVO-isl heeft een GVO-pc collega en een van hen ook nog een HVO 
collega. Twee van de vijf hebben geen collega van een andere denominatie. Geen van hen 
geeft aan contact met collega’s te ontberen. Een van hen maakt het ochtendoverleg mee, de 
anderen nemen geen deel aan de schoolvergaderingen. 

                                                      
4 RvB geeft in een tabel aan dat de groepen 7 en 8 de leerjaren zijn waarin op de meeste scholen 
G/hvo wordt verzorgd. Op een klein deel van de scholen volgen (ook) leerlingen uit de jongste 
leerjaren G/hvo. Uit ons onderzoek blijkt dat ook aan groep 5 en meer nog aan groep 6 G/hvo 
gegeven wordt. 
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3.3 Communicatie over G/hvo  
In het onderzoek hebben wij de leraren gevraagd door wie de communicatie met de ouders wordt 
verzorgd. 10% blijft het antwoord op deze vraag schuldig, 6% noemt eigener beweging de 
schoolgids.5 Ook een klein aantal noemt de burgerlijke gemeente als informant. 
Er waren meerdere antwoorden mogelijk, waarbij men kon kiezen uit: de directeur, de leraar G/hvo 
of de groepsleerkracht.  
60% noemt de directeur als informant. Vooral de leraren GVO noemen de directeur als enige. 
29% van de leraren G/hvo neemt de communicatie voor haar rekening (vooral de leraren HVO) en 
24% noemt de groepsleerkracht, waarbij vooral eveneens de leraren HVO deze leraar noemen. 
Ook nu kan deze uitkomst gelegd worden naast die van het onderzoek van RvB 
 
Communicatie met 
ouders 

RvB onderzoek G/hvo onderzoek 
N =107 

G/hvo onderzoek  
N = 95  

Directeur 82,9% 60% 67,7% 
Docent G/hvo 38,9% 29% 32,3% 
Groepsleerkracht 37,9% 24% 27,0% 
 
Op scholen waar G/hvo wordt gegeven verloopt de communicatie met ouders volgens beide 
onderzoeken vooral via de schooldirectie zelf. Opvallend is wel dat de directeuren aangeven dat 
vaker te doen dan de leraren G/hvo aangeven.  

                                                      
5 Die mogelijkheid was niet bij de opties vermeld, volgens RvB bericht 93,6% van de scholen met 
G/hvo in de schoolgids daarover. 
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4 De Wet BIO 
 
4.1 De gevolgen van de Wet BIO voor de positie van G/hvo  
We hebben de leraren vier vragen voorgelegd aangaande de kennis van en de gevolgen van de 
Wet BIO voor het G/hvo. 
91% van de leraren G/hvo geeft aan op de hoogte te zijn van de Wet BIO welke eisen bevat om 
G/hvo te mogen geven en wist van mogelijke veranderingen ten aanzien van de financiering van het 
G/hvo. 
74% verwacht van de Wet en de mogelijke veranderingen van de financiering gevolgen voor G/hvo 
op de scholen. 16% verwacht geen veranderingen (vooral GVO-pc leraren geven dat aan) en 8,4% 
geeft aan niet te weten welk effect de wet en de mogelijke veranderingen van de financiering zullen 
hebben. 
Op deze vraag geven veel leraren een toelichting. Een deel vreest verlies of ziet andere bezwaren. 
Een meerderheid verwacht daarentegen positieve effecten. (zie bijlage 1) 
 
4.2 De bereidheid tot scholing 
Op de vraag of de leraar G/hvo bereid is tot bijscholing, antwoordt 81,9% bevestigend. Zij die 
daartoe niet bereid zijn geven nogal eens als reden op dat zij zich voldoende geschoold achten. 
Dertien leraren hebben de vraag niet beantwoord, vaak omdat deze niet van toepassing is omdat 
een deel van de ondervraagde leraren op dit moment geen G/hvo geeft. (Zie ook 2.1.) 
 
Alle leraren GVO-isl zijn bereid zich te laten bijscholen en de meeste HVO-leraren ook. Van de 
GVO-pc leraren is 26% daartoe niet bereid, vindt zichzelf bekwaam genoeg of acht het niet meer 
zinvol vanwege leeftijd. De meesten noemen als argument dat bijscholing positief uitwerkt, 
stimuleert.  
Menig leraar GVO denkt bij bijscholing aan theologische scholing en aan vakdidactiek. De leraar 
HVO noemt vooral ontwikkelingsaspecten van kinderen en communicatie met kinderen.  
De bereidheid tot bijscholing is van de groep leraren die de vraag heeft beantwoordt, het kleinst bij 
de groep leraren die geboren is voor 1950: 76,9%. 
Van de leraren geboren tussen 1950 en 1959 is dat percentage 78,7%. 
88,0% van de leraren geboren tussen 1960 en 1969 is bereid is tot bijscholing, en 
van de leraren geboren na 1970 is 88,9% daartoe bereid.6  
 

                                                      
6 RvB heeft de directies gevraagd welk effect de Wet BIO en de mogelijke bekostiging van de 
leraren G/hvo op de kwaliteit van deze leraren heeft. Van de schoolleiders verwacht 56% een 
toename van de kwaliteit van de leraren G/hvo. 24% verwacht geen kwaliteitsverbetering, terwijl 
20% hiervan geen inschatting kan maken. Zo precies is in het onderzoek van G/hvo niet gevraagd. 
Wel kan men opmaken uit de toelichtingen dat velen een kwalitatieve impuls verwachten. Van de 
72% die bereid is tot bijscholing ziet het overgrote deel daarvan scholing als een verrijking. 
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4.3 Effecten op omvang van eigen aanstelling  
  
Hoe denken de leraren G/hvo over de Wet Bio en de mogelijke verbeterde bekostiging van de 
lessen voor wat hun eigen werk betreft. 
89 leraren van de 107 hebben op deze vraag geantwoord. 
7,5% (8) zal stoppen (leraren GVO-pc onder andere omdat het vrijwillige karakter verdwijnt en 
leraren HVO omdat zij ander werk verkiezen dan wel gekozen hebben) 
4,7% (5) overweegt herintreden (allen HVO) 
29,0% ( 31) zal het werk in de huidige omvang voortzetten, en 
47,7% (51) wil het aantal uren uitbreiden.7 
 
Deze laatste groep is samen met de groep die herintreden overweegt ook gevraagd aan te geven of 
men op meerdere scholen zou willen lesgeven, de bereidheid tot reizen en het aantal maximale uren 
dat men per week wil lesgeven. 
63% van deze beide groepen denkt dat zij uren op de eigen school kan uitbreiden of zou dat graag 
willen. 
89% wil dat op meer dan het huidige aantal scholen waaraan men nu ‘verbonden’ is, doen.  
 
We hebben ook gevraagd naar de maximale gewenste afstand tussen woonplaats en school / de 
scholen waaraan men dan lesgeeft: 
tot 10 km: 20%; tot 20 km: 38%; tot 30 km: 26%; en 30 km of meer: 16%  
  
Voor dit onderzoek is het vooral relevant hoeveel lesuren de leraren die aangeven meer uren te 
willen geven, maximaal per week zouden willen geven. Negen leraren laten het antwoord op deze 
vraag open. Van de 46 leraren die wel antwoord geven op de vraag: 

- geeft 43,5% aan 20 uur of meer te willen lesgeven  
- 21,7% zegt 15-19 uur 
- 21,7% geeft 10-14 uur aan en 
- 13,0% noemt 5-9 uur. 

                                                      
7 RvB heeft de directies gevraagd naar een te verwachten effect van de Wet BIO en de bekostiging 
van de lessen op het aantal beschikbare leraren. Van de schoolleiders verwacht 48% een toename 
van het aantal docenten dat bereid en in staat is lessen G/hvo op hun school te geven. 33% 
verwacht geen toename, terwijl 20% hiervan geen inschatting kan maken. 
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We hebben om een idee van een mogelijke grotere beschikbaarheid van de huidige leraren G/hvo te 
krijgen het aantal uren dat nu gegeven wordt en het aantal uren dat men aangeeft te willen geven 
vergeleken. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de groep leraren die stopt na invoering 
van de Wet BIO (zie boven). 
 
 
 Aantal 

leraren 
dat 
meer 
uren wil 
geven 

Aantal 
dat het 
aantal 
gewenste 
uren niet 
vermeldt 

Aantal 
dat 
aangeeft 
gewenste 
aantal 
uren  

Gemiddeld 
aantal 
huidige 
uren per 
leraar 

Som 
van het 
aantal 
huidige 
lesuren  

Som van 
het 
gewenste 
aantal 
lesuren  

Gemiddeld 
aantal 
gewenste 
aantal 
uren 

Groeifactor
(som 
gewenst / 
som huidig 
aantal) 

GVO-
pc 

32 -7 25 6,12 153 400 16,00 2,61 

GVO-isl 3 -0 3 13,33 40 50 16,66 1,25 
HVO 20 -2 18 9,11 164 297 16,50 1,81 
totaal 55 -9 46 7,76 357 747 16,23 2,09 
  
Gevraagd naar de wensen van de leraren blijken de leraren die meer les willen gaan geven 
gemiddeld rond de 16 uur ideaal te vinden.  
Vooral de groep GVO-pc leraren, die meer les willen en nu gemiddeld 6,12 lesuren per week les 
geven, willen meer uren geven. De groeifactor is onder deze groep het hoogst. 
Deze groeifactor moet gecorrigeerd worden omdat ook een aantal leraren zal stoppen: 7,5%. Deze 
groep geeft thans 44 lesuren, of te wel per leraar: 5,5 uur. 
Uit deze gegevens valt te concluderen dat de helft van de leraren ongeveer twee keer zoveel uren 
wil gaan geven ten opzichte van wat zij nu geven - bij invoering van de Wet BIO mits deze gepaard 
gaat met een navenante betaling.  
In totaal geven de leraren G/hvo gemiddeld 8,10 lesuren per week. Alle leraren samen geven aan 
dat zij in totaal gemiddeld 11,43 lesuur per week willen geven. De groeifactor voor alle aan dit 
onderzoek deelnemende leraren is derhalve 1,41. 
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5 De ouders 
 
5.1 Toekomstige behoefte van ouders 
Aan de leraren is de vraag voorgelegd of zij denken dat er meer behoefte bij ouders aan G/hvo is 
dan er nu aangeboden wordt. 
67% van de leraren meent dat er meer vraag is naar G/hvo onder ouders dan het huidige aanbod. 
23% denkt van niet, terwijl bijna 10% antwoordt daar geen zicht op te hebben. 
Veel leraren hebben hun antwoord toegelicht (zie bijlage). De aard van de opmerkingen over de 
ouders zijn kenmerkend voor iedere groep leraren. De leraren GVO-pc noemen nogal eens de 
‘opleving van religie’. De leraren GVO-isl wijzen op de soms moeilijke schriftelijke ‘bereikbaarheid’ 
van ouders. De leraren HVO hebben het minst contact met ouders. Zij noemen het vaakst het 
gebrek aan beschikbare leraren en gebrek aan ondersteuning van gemeentezijde. De GVO 
docenten noemen deze zaken nauwelijks.8 
 
5.2 Ouderwaardering 
De leraren is ook gevraagd of zij zich gewaardeerd voelen door de ouders. Geen leraar geeft aan 
zich niet gewaardeerd te voelen. Tweederde van de leraren voelt zich gewaardeerd door de ouders. 
Daarbij blijven overigens de leraren HVO achter bij de leraren GVO. Het meest gewaardeerd voelen 
de islamitische leraren zich (80%), gevolgd door de leraren GVO-pc: ruim 75%. 54% van de leraren 
HVO geeft aan zich gewaardeerd te voelen en 46% geeft als antwoord: neutraal. 
In de meeste gevallen is er geen al te nauwe band tussen de leraar en de ouders. Men moet ook 
rekenen dat het voor de ouder niet meer dan één wekelijks lesuur van het kind betreft. Omgekeerd 
heeft de leraar met dat ene lesuur een andere positie dan de groepsleerkracht als het gaat om de 
relatie met ouders. 

                                                      
8 Volgens RvB verwacht 36% van de schoolleiders een toename in de vraag naar G/hvo van ouders, 
als gevolg van een kwaliteitsverbetering van de docenten. 58% verwacht geen kwaliteitsverbetering 
of geen effect op de vraag van ouders. 
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6 Bekostiging 
 
In hoofdstuk 2 is reeds vermeld welke vergoeding een leraar G/hvo per onderscheiden groep 
ontvangt. Gemiddeld ontvangt de leraar G/hvo 15,85 Euro per gegeven les. 
 
De leraren HVO ontvangen op twee na de tegemoetkoming van de gemeente. Zeven ontvangen 
daarnaast of uitsluitend de vergoeding van de school en in twee gevallen ook van de ouders. Eén 
leraar vermeldt nog dat het geld ook afkomstig is van donateurs. 
De leraar GVO-isl ontvangt in alle gevallen uitsluitend een bedrag van de gemeente Rotterdam.9 
Niet duidelijk is waarom de vergoeding dan per leraar verschilt (tussen 7 en 13 Euro); Mogelijk is 
een verklaring dat Rotterdam betaalt per twaalf leerlingen. 
De leraar GVO-pc ontvangt het geld veelal van een kerk (of Raad van Kerken) of van een lokale 
IKOS-afdeling (tezamen 80% van de leraren GVO-pc), welke organisaties volgens de op dit punt 
bekritiseerbare opgave van de leraren in 29% van de gevallen weer een bedrag van de gemeente 
ontvangen. De genoemde lokale organisaties fungeren dan als ‘doorgeefluik’ van subsidies.  
Soms ook wordt er in de kerkelijke gemeente gecollecteerd voor dit werk. Twee leraren noemen ook 
nog de school en donateurs als financiers. In 19 gevallen (36%) wordt uitsluitend de gemeente 
genoemd als ‘betaler’.10  
Hoewel de vergoedingen voor de leraren GVO-pc uit meerdere bronnen afkomstig zijn, blijven deze 
achter bij die van de leraren HVO. 
 
* Een enkele leraar merkt op dat een lesuur 3/4 klokuur is. 
* De ene leraar spreekt van salaris, de andere van een fooi. Een derde zegt: “Bar weinig, veel 
voorbereiding nodig; ’t is niet alleen het uur lesgeven.” En een leraar meldt dat de kerk heeft 
afgehaakt en dat de gemeente 40% van de kosten vergoedt. 
* Leraren moeten vaak zelf het lesmateriaal aanschaffen en bekostigen, soms betaalt de kerk dat 
“Salaris is subsidie van de gemeente; materiaalkosten betaalt de kerk.” 
* Een leraar meldt dat per twaalf leerlingen zij een uur vergoed krijgt. “Een les met vier leerlingen 
levert dus niet veel geld op.” Dat is ook de regeling in Rotterdam. 
* In Amersfoort dragen de scholen sinds 2006 per jaar 50 Euro per groep bij. 
 
 

                                                      
9 Alleen hier was onderzoek naar GVO-isl mogelijk omdat in andere gemeenten (nog) geen GVO-isl 
wordt aangeboden en/of dat gegevens van eventuele leraren GVO-isl buiten Rotterdam niet bij de 
onderzoekers bekend waren. 
10 Dit getal zal hoger zijn, aangezien de zendende organisatie de leraar betaalt, maar zelf van de 
gemeente een vergoeding per leraar/lesuur ontvangt.  
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7 Waardering 
 
7.1 107 leraren en 294 scholen 
De leraar G/hvo voelt zich in meerderheid welkom op en gewaardeerd door de school (directie en/of 
leerkrachten) en gesteund door de directie. Minder steun ervaart deze leraar van de zendende 
organisatie, al verschilt dat per groep. De 107 ondervraagde leraren G/hvo geven les op 294 
scholen. Van elke school hebben zij op een schaal van 1 tot 5 aangegeven in welke mate zij daar 
zich bijvoorbeeld welkom voelen. Zie voor de schaalindelingen de bijgevoegde vragenlijst. Vooral de 
leraren die minder positieve ervaringen hebben, geven vaak een toelichting.  
De 55 leraren GVO-pc geven les op 117 scholen, de 48 leraren HVO op 165 scholen, en de 5 
leraren GVO-isl op 12 scholen. 

 
“Mooi visitekaartje voor de school.” 

“De klassenleraar heeft dan mooi de handen vrij.” 
“Goed voor het imago, maar tekening mag niet opgehangen worden.” 

7.2 Welkom op school 
Verreweg de meeste scholen kennen een vriendelijke bejegening (30,5%) of heet de leraar G/hvo 
zeer welkom (62%). Welkom op school scoort gemiddeld op de schaal 1 tot 5: 4,50. 
Bepaald negatief (onverschillig en afstandelijk) ervaart de leraar G/hvo zich op 3,1% van de scholen. 
Eén leraar proeft op een openbare school zelfs vijandigheid. En 4,5% van de scholen stelt zich 
tamelijk neutraal op tegenover de leraar G/hvo. 
Er is weinig verschil tussen de leraren GVO-pc (4,56), de leraren HVO (4,37) en de leraren GVO-isl 
(4,40).  
48% van de leraren G/hvo geeft aan haar functie te willen uitbreiden. Op twee na voelt deze groep 
leraren zich thans welkom op hun school/scholen.  
 

“Staat hun hoofd niet naar, eenzame positie.” 
“Als persoon wel gewaardeerd, als vak: het kost veel moeite, 

veel onbegrip, je moet een plekje veroveren.” 
“Als gastdocent hang ik er soms bij.” 

“Kost veel moeite, geen overleg over groepsveranderingen.” 
“Sommige leerkrachten zeer positief, andere belangstellend.” 

“Je hoort er niet echt bij.” 
“We waren geen collega’s op die scholen.” 

“Ik ga mee naar etentje van personeel en help bij de bazaar.” 
“Wel uitgenodigd, maar geen tijd.” 

 
7.3 Waardering van de school 
Op de schaal 1 tot en 5 scoort de leraar G/hvo op de vraag of deze zich gewaardeerd voelt door de 
school een 4,32. 
Het verschil tussen de drie groepen leraren is wat pregnanter. Ook hier voelen de leraren GVO-pc 
zich het meest gewaardeerd (4,41), gevolgd door de leraren HVO (4,28). De leraren GVO-isl scoren 
aanmerkelijk lager (3,70). Opgemerkt moet worden dat een dergelijk verschil vooral verklaard kan 
worden uit het feit dat de groep leraren GVO-isl klein is – een leraar met een negatieve ervaring legt 
dan veel gewicht in de schaal. Deze leraar merkt op: “ Sommige leerkrachten hebben er moeite 
mee, paar heel lieve. Soms rare opmerkingen. Alsof ik een soort terrorist ben met een hoofddoekje 
terwijl ik kinderen juist leer hoe ze met elkaar om moeten gaan.” 
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Van de leraren G/hvo die hun betrekking willen uitbreiden, geeft 93,5% aan dat zij zich gewaardeerd 
voelen door de school/scholen. 
  
 

“Ik krijg ruimte en tijd voor kerst op school.”  
“Toekenning van ruimte lastig. Klein handvaardigheidslokaal ergens achteraf.” 

“Schooldirectie: neutraler, andere leerkrachten positiever: 
 interesse om bijvoorbeeld dingen samen te doen.” 

“Directeur van een school weet na twee jaar nog niet hoe ik heet.” 
“Sinds kort is de relatie bekoeld in verband met veranderen van de lesdag; hier is geen begrip voor.” 
“Directie zou meer kunnen doen voor betere beloning.”  
 
7.4 Steun van directiewege 
De leraar G/hvo voelt zich eniger mate gesteund door de directie. Op de schaal van 1 tot 5 scoort de 
leraar G/hvo op dit punt 4,24.  
De leraar GVO-pc ervaart duidelijk de meeste steun: 4,45. De leraar HVO ervaart gemiddeld enige 
steun: 4,08. Een op de vier ervaart geen steun en op 15 scholen ervaart de leraar HVO tegenzin. 
De leraar GVO-isl ervaart daarentegen de meeste steun van directiewege: 4,40. Een leraar HVO 
zegt: “Ik voel mij prettig op mijn scholen en kan altijd met vragen, opmerkingen en problemen terecht 
bij de leerkracht of directie; dat geldt voor alle scholen waar ik werk.” 
Van de groep leraren G/hvo die uitbreiding van uren wil, voelt 86% zich in meer of mindere mate 
gesteund door de directie. 
 
 

“Steun van herv.kerk, wel behoefte aan contact,  nu meer filosoferen/theologiseren.” 
“Steun vanuit IKOS bestuur.” 

“Een keer per jaar collecte voor Ikos, presentatie in kerkenraad.” 
“Een keer op de kerkelijke vergadering geweest; was kennelijk genoeg.”  

“Hangt van wijkgemeente af.” 
“PKN geeft niks meer.”  

“Een vrijwilligersorganisatie van welwillende mensen, 
 maar zonder professionele ondersteuning.” 

7.5 Steun van de zendende instantie 
De waardering en steun die de leraar G/hvo ervaart van de eigen levensbeschouwelijke 
genootschappen, scoort het laagst van de vier vragen over waardering en steun: Op de schaal van 
1 tot 5: 3,76 
De leraren GVO-isl hebben op deze vraag geen antwoord gegeven, omdat zij zeggen geen binding 
met een genootschap op geestelijke grondslag te hebben. Zij zijn moslim, hebben geen relatie met 
een moskee maar wel met het SPIOR. Er is geen verschil tussen de leraren GVO-pc en de leraren 
HVO. Ongeveer 15% ervaart geen steun, terwijl 29% veel steun ervaart. 
Een leraar GVO-pc antwoordt: “Je bent alleen, dat is prettig, maar je wordt wel gesteund, ik maak 
jaarverslag voor kerkenraad, een keer per twee jaar een bezoek aan moderamen.” 
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Bijlage 1: vragenlijst bij dit onderzoek 
 
Respondentnummer ….    GVO of HVO* 
        * Omcirkel een van beide  
 
 
De leraar godsdienst/ levensbeschouwelijke vorming op 
openbare basisscholen 
 
Voorburg, april 2007 
 
Geachte enquêteur, 
 
Bijgaand tref je een invulformulier aan waarop de antwoorden van de ondervraagde personen 
kunnen worden genoteerd. Het invullen luistert nauw omdat de gegevens statistisch verwerkt 
worden. 
De vragenlijst bestaat uit vier groepen van vragen. Je zult naar verwachting vijftien  minuten nodig 
hebben om de vragen te laten beantwoorden. 
De vragenlijst kan genummerd worden. Er hoeft geen naam op. Je kunt wel zelf een nummerlijst 
met namen aanleggen. 
 
Deel 1  
De lijst gaat van start met een paar vragen over algemene gegevens van de geïnterviewde. 
Soms staat bij een vraag een nadere instructie aangegeven. 
En het tweede deel van dit algemene deel gaat over de schoolgegevens. LET OP: Deze moeten 
voor elke school waaraan de ondervraagde G/hvo geeft, ingevuld worden in het kader na vraag 
1.2.7. Mocht de geïnterviewde aan meer dan zes scholen verbonden zijn dan is er voldoende ruimte 
onder het kader om dat  aan te geven.   
 
Deel 2 gaat over de Wet BIO.  
De inhoud is als bijlage bijgevoegd en in rood is aangeven wat voor de betrokkenen vooral van 
belang kan zijn. Je kunt de geïnterviewde over de wet informeren (nevendoel van dit onderzoek) als 
daar vraag naar is. 
Vraag 2.6. zou na invullen er als volgt uit kunnen zien: 
 

 

 

kan uitbreiden op eigen 

school  

1 = ja 

2 = neen 

wil op meer dan het 

huidige aantal scholen 

les geven 

1 = ja 

2 = neen 

bereid te reizen 

1 = <10 km 

2 = <20 km 

3 = <30 km 

4 = >30 km 

maximale aantal 

gewenste lesuren 

2.6. in geval van 

gewenste 

uitbreiding 

 

1 

 

1 

 

3 

 

12 
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Deel 3 gaat over de betaling. Er is ruimte voor opmerkingen! Je zult deze bondig moeten 
noteren wanneer je telefonisch een gesprek voert.  
 
Deel 4 gaat over de tevredenheid van de ondervraagde over diens werk Sommige vragen moeten 
op een vijfpunts-schaal beantwoord worden. Bijvoorbeeld: de vraag naar steun van directiewege kan 
beantwoord worden met: ik ervaar veel tegenwerking (1), ik ervaar enige tegenzin voor mijn werk 
(2), de houding is neutraal (3), ik ervaar enige steun (4), ik ervaar veel steun (5) 
 
Op de achterkant van deze pagina kun je alle overige opmerkingen noteren die relevant kunnen zijn 
voor dit onderzoek . 
 
Mocht je tijdens het invullen op een probleem stuiten dan is het wenselijk wanneer je  
met me contact zoekt (06 51 75 40 42) 
 
Met vriendelijke groet,  
Paul Boersma 
 

1. Algemene gegevens 
 
 
1..1 Persoonlijke gegevens 
 
1.1.1. Geslacht   M V 
 
 
1.1.2. Geboortejaar 19……… 
 
 
1.1.3. Woonplaats   ……………………………………. 
 
 
1.1.4. - Wat is de met het oog op uw werk als docent G/hvo uw hoogst genoten opleiding?  

(daarbij niveau aangeven, zoals Univ., HBO) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
1.1.5. -  Wat is de met het oog op uw werk als docent G/hvo meest relevante ervaring naast uw 

opleiding? (jeugdwerk, kerkelijk werk, werk in VO, levensbeschouwelijke begeleiding in 
andere sectoren,bijv, in de zorg, …)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…. 
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……………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
1.1.6. - Hoeveel jaar bent u in totaal docent G/hvo?  ………………………….  
 
 
1.1.7. - Op hoeveel scholen geeft u les? …………………..  
 
 
1.1.8. - Hoeveel reiskilometers maakt u ongeveer voor uw werk totaal per week?  ………………….. 
 
 
1.1.9. -  Wat is uw levensbeschouwelijke oriëntatie? 

(allemaal eerst even noemen) 
 
Geen Algemeen 

religieus 
Protestant 
Christelijk 

Rooms 
Katholiek 

Humanistisch Islamitisch 

 
 

     

 
Anders, namelijk: 
 
 

 
1.1.10. - Bent u lid van een kerk of van een levensbeschouwelijke organisatie? JA NEE 
 
1.1.11. - Zo ja, van welke kerk of van welke levensbeschouwelijke organisatie?  
(PKN, RK, Humanistisch Verbond, Baptist, Remonstrant, Vrijgemaakt, … ) 
 
 
 

 

1.2. Schoolgegevens (antwoorden invullen in kader na 1.2.8.  
 
VRAGEN STEEDS PER SCHOOL WAARAAN U WERKT BEANTWOORDEN 
 
1.2.1 - In welke plaats(en) is (zijn) de school (scholen) waaraan u GVO/HVO geeft gevestigd?  
 
1.2.2 - Hoeveel lesuren geeft u in totaal  per week les? 
 
1.2.3 - Aan welke groepen geeft u (dus per school) les? 
 
1.2.4 - Hoe groot zijn de groepen gemiddeld? 
 
1.2.5 - Aan hoeveel leerlingen geeft u in totaal les? 
 
1.2.6 - Door welke andere ‘richtingen’ wordt eveneens G/hvo gegeven (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
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            1 = protestants-christelijk 
 2 = rooms-katholiek 
 3 = humanistisch 
 4 = islamitisch 
 5 = anders namelijk: …………………………………..……………………………… 
 
 1.2.7.  Wie verzorgt de communicatie met ouders? (meerdere antwoorden mogelijk) 

   1 = De (adjunct) directeur 
   2 = De docent G/hvo 
   3 = Eén of meerdere groepleerkracht 
  4 = Anders, namelijk   
………………………………………………………………………………….. 

 
VRAGEN STEEDS PER SCHOOL WAARAAN U WERKT BEANTWOORDEN 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 
plaats school Aantal 

lesuren 
per 

week 

Welke 
groepen 
(1,2,3,4, 
5,6,7,8) 

gemiddeld
e groeps-
grootte 

totaal 
 aantal 

leerlinge
n 

andere 
richtinge

n 
(1,2,3,4,5

) 

communicati
e met 

ouders 
(1,2,3,4) 

1.   
 
 
 

    

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. 
 

      

 
 
Opmerkingen: 
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2. Wet BIO 

Eventueel toelichten, namelijk wanneer de respondent aangeeft hier niets van te weten of niet zeker 
te weten of hij of zij het goed begrepen heeft. Is er geen toelichting nodig of is duidelijk dat de 
respondent geen behoefte heeft aan meer informatie, dan kan het gewoon achterwege blijven. 
 

2.1. Heeft u gehoord dat er wellicht veranderingen komen ten aanzien van de vereisten om 
godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen te mogen 
geven? 
 
  Ja / Nee 
 

Eventuele toelichting - In 2004 is een wet aangenomen, de wet beroepen in het onderwijs, die ook 
van toepassing is verklaard op de docenten godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs op 
openbare basisscholen. Die wet is voor uw beroepsgroep nu nog niet in werking getreden, maar als 
die in werking treedt betekent dit dat er bekwaamheidseisen gesteld gaan worden en dat u uw 
bekwaamheid moet gaan bijhouden. Wat die bekwaamheidseisen precies zullen zijn, en hoe de 
bekwaamheid moet worden bijgehouden, dat wordt samen met de beroepsgroep uitgewerkt. 
 
Is deze toelichting voor u op dit moment voldoende? Zo niet, dan neemt N.N. contact met u op cq. 
kunt u contact opnemen met voor ikos /pkn / hgjb / rkk: Elza Kuyk tel. 030-8801558 en 
e.kuyk@pkn.nl;  voor HVO: Nico Stuij en Jan Beijer, n.stuij@hvo.nl en j.beijer@hvo.nl 

 
 
2.2 Heeft u gehoord dat er wellicht veranderingen komen ten aanzien van de financiering van het 
godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs? 
 
  Ja / Nee 
 

Eventuele toelichting - De veranderingen in de financiering van de lessen godsdienst en 
humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen zijn gebaseerd op een kamermotie in 
oktober 2006 waarin de tweede kamer de minister opdracht heeft gegeven om een vorm van 
rijksbekostiging uit te werken. Aan die uitwerking wordt nu gewerkt. Een brede groep van 
samenwerkende organisaties bepleit sinds 2004 dat de wet beroepen in het onderwijs pas van 
toepassing kan worden verklaard op deze beroepsgroep als er ook aan de rechtpositie en betaling 
van de docenten gewerkt wordt. 
 
Is deze toelichting voor u op dit moment voldoende? Zo niet, dan neemt N.N. contact met u op cq. 
kunt u contact opnemen met voor ikos /pkn / hgjb / rkk: Elza Kuyk tel. 030-8801558 en 
e.kuyk@pkn.nl;  voor HVO: Nico Stuij en Jan Beijer, n.stuij@hvo.nl en j.beijer@hvo.nl 

 
 
2.3 Stel dat de Wet BIO en de mogelijke veranderingen van de financiering van het G/hvo 
worden gerealiseerd, verwacht u dan gevolgen voor G/hvo op school? 
 
  Ja / Nee 
 
- Zo ja, welk effect verwacht u dan? 
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2.4. Als u voor uw werk als docent G/hvo een reguliere rechtspositie en betaling zou krijgen, bent 
u dan bereid om een vorm van bijscholing te volgen? 

 
Ja / Nee 

 
- Waarom wel, waarom niet? En zo ja, wat voor soort bijscholing zou u voor uzelf relevant 
vinden? 
 
 
 

 
2.5. Als de Wet Bio wordt ingevoerd is, wat zou u dan doen (plaats een x in kader bij betreffende 
antwoord)   
  

 werk in 
gelijke 
omvang 
voortzetten 

proberen  
aanstelling 
uit te 
breiden 

omvang 
verkleinen 

stoppen anders  
namelijk (tekst invoeren) 

 
2.5. gevolgen van 
moeten voldoen aan 
bekwaamheideisen 

     
 
 
 
 
 

 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
2.6.  In de situatie dat men uitbreiding zou zoeken (antwoorden invullen in kader) 
 

- zou u uitbreiding willen/ kunnen krijgen op (een van) uw huidige school/scholen? 
 
- zou u op meer dan uw huidige aantal scholen les willen geven? 
 
- in welke straal ten opzichte van uw woonplaats zou u bereid zijn les te geven? 
 
- hoe groot zou uw aanstelling maximaal mogen worden in aantal lesuren?  
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kan uitbreiden op 
eigen school  
1 = ja 
2 = neen 

wil op meer dan 
het huidige aantal 
scholen les geven 
1 = ja 
2 = neen 

bereid te reizen 
1 = <10 km 
2 = <20 km 
3 = <30 km 
4 = >30 km 

maximale aantal 
gewenste lesuren 

 
2.6. in geval van 
gewenste 
uitbreiding 

 

    

 
 

2.7. Denkt u dat er meer behoefte van ouders aan G/hvo is dan het aanbod dat nu gedaan wordt. 
 

    Ja / Nee 
 
 
Opmerkingen: 
 

 
 

3.  Rijksfinanciering 
 

 
3.1. Ontvangt u momenteel een vergoeding voor uw werk als docent G/hvo? 

 
    Ja / Nee 
 
3.2 . Zo ja, hoeveel per gegeven les?   …………………………………. 

 
 
3.3.  Uit welke bron(nen) (gemeente, kerk, school, anders)? 

 
 
 gemeente kerk school 

 
ouders donateurs anders 

3.3. bronnen 
1 = ja 

2 = neen 

    
 
 

  

 
Opmerkingen 
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4. Uw waardering 
 
PER SCHOOL IN TE VULLEN! (neem een tweede forumlier bij meer dan zes scholen) 
 
School 1. 
 

4.1. 1.   Voelt u zich welkom op de school? 
Nogal veel 
afstandelijkheid  

Wat onverschillig 
benadering 

Neutraal Vriendelijke 
bejegening 

Zeer welkom  

     
 

 
4.1.2. Voelt u zich gewaardeerd door de school? 

Kritische houding 
tegenover wat ik 
doe  

Niet echt 
belangstellend 

Neutraal Zekere interesse 
voor wat ik doe 

Zeer 
gewaardeerd 

     
 

 
4.1.3. Voelt u zich gesteund door de directie? 

Tegenwerking Met enige 
tegenzin  

Neutraal Enige steun Veel steun 

     
 

 
Toelichting bij vraag 4.1.1 – 4.1.3.   
 
 

4.1.4. Voelt u zich gewaardeerd door de ouders? 
 
   Ja / Neutraal / Nee 
 

4.1.5. Voelt u zich ondersteund door uw kerk of genootschap op geestelijke grondslag? 
Geen enkel steun Matige interesse Welwillende 

belangstelling  
Enige steun Veel steun 

     
 

 
 
Toelichting bij 4.1.4 – 4.1.5.  
 
 

4.1.6. Neemt u deel aan vergaderingen van de school? 
 
   Ja / Nee 
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4.1.7. Vult u een deel van de reguliere taken in zoals het invulling geven aan het 
kennisgebied “geestelijke stromingen”? 

 
   Ja / Voor een deel / Nee 
 

4.1.8. Heeft u voldoende contact met anderen die GVO/HVO geven? 
 
   Ja / Nee 
 
toelichting bij 4.1.6 – 4.1.8. 
 
 
Overige Opmerkingen 
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Bijlage bij 4.1 De gevolgen van de Wet BIO voor de positie van G/hvo  
In onderstaande kaders geven we een aantal reacties weer op de vraag welke effecten de leraar 
van de Wet BIO en de mogelijke verandering van de financiering van G/hvo verwacht. 
 
Sommigen vrezen verlies of zien bezwaren. 

“De kerk trekt zich dan waarschijnlijk terug – jammer…” (leraar GVO-pc) 

“Ik ben bang dat de ‘eigen’ leerkrachten GVO gaan geven, dat gaat ten koste van het vak.” (leraar 
GVO-pc) 

“Het vrijwillig karakter haal je eruit, ik ben bang dat ’t zakelijke gaat overheersen.” (leraar GVO-pc) 

“Hopelijk een overgangsregeling?? Erg onduidelijk. Vrijwilligers komen er minder. Ook nog eisen 
dan wordt het moeilijk mensen de vinden.” (leraar GVO-pc) 

“Ik ga niet nog een keer een opleiding volgen.” (leraar GVO-pc) 

“verwacht niet dat het gaat gebeuren.” (leraar GVO-pc) 

“Eerst zien dan geloven, als er geld vrijkomt wordt ’t voor deze school gemakkelijker. Hvo is al een 
probleem. Ik gaf muziek aan dezelfde leerlingen, daar kreeg ik salaris voor, voor GVO niet!” (leraar 
GVO-pc) 

“Als onbevoegde staat mijn baan dus op de tocht.” (leraar GVO-pc) 

“Bang voor inmenging in lessen.” (enkele leraren HVO) 

“Indien via lump-school: G/hvo dreigt weg te vallen. (scholen hebben er zelf geen geld voor over).” 
(leraar HVO) 

Anderen zien het positief 

“Positief, stimuleren is altijd prettig.” (leraar GVO-pc) 

“Goede zaak, er kunnen dan meer mensen geworven worden. Nu alleen maar liefdadigheid.” (leraar 
GVO-pc) 

“Meer betrokkenheid van de school.” (leraar GVO-pc) 

“Dat ik me er beter bij voel, serieuzer word genomen, als je een status krijgt, echt docent bent. Nu 
ben je er, maar je bent er toch eigenlijk niet. Het maakt ook uit waar je les geeft, ruimtes worden 
bijvoorbeeld nu opgeëist door een IB-er, die er ook moet zijn – en ik kan naar een hok. Kinderen 
voelen dat.”. (leraar GVO-isl) 

“Ik verwacht een betere salariëring en rechtspositie van de GVO en HVO leerkrachten. Ik verwacht 
dat er ook meer eisen aan ons als leerkracht worden gesteld (verantwoording van wat je doet aan 
de scholen, verplichte bijscholing). Ik hoop dat het aantal scholen waar levensbeschouwing gegeven 
wordt en het aantal klassen dat er aan deelneemt zich zal uitbreiden.” (GVO-isl). 

“School zal extra kwaliteit waarderen .” (leraar HVO) 

“Het wordt een serieuzer vak, een serieuzere plek op school en meer docenten door betaling 
(meerdere keren genoemd).” (leraar HVO)  
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“Betere vervangingsmogelijkheden bij ziekte, meer erkenning voor het vak HVO binnen de school, 
betere status als professional .” (leraar HVO) 

“Professioneler, hogere waardering voor het vak.” (leraar HVO) 

“Salaris ipv vergoeding. Rechtspositie. Sociale lasten. Pensioen opbouw.” (leraar HVO) 

“Ik hoop dan iets met burgerschap te kunnen doen en projecten met de groepsleerkracht.” (leraar 
HVO) 

“Meer respect voor de HVO leerkracht en meer acceptatie in het schoolteam.” (leraar HVO) 

“Het wordt voor scholen makkelijker aan te geven hoeveel HVO lessen gewenst is. De 
mogelijkheden en vraag worden groter. HVO docent meer onderdeel van team.” (leraar HVO) 

“Er komen scholen bij, het zal makkelijker zijn HVO aan te bieden.” (meerdere leraren HVO) 

“Gemeente stopt met subsidie komend schooljaar. Komt de regeling erdoor dan heeft HVO weer 
een kans, mits er subsidie komt. Grote gevolgen.” (leraar HVO) 

“Wellicht dat openbare scholen kiezen voor inschakeling van één docent levensbeschouwelijke 
vorming: voor levensbeschouwelijke, morele èn sociaal-emotionele vorming” (leraar HVO) 

“Hobbyisten vallen weg. Andere (nieuwe) groep zal toetreden (groep die professioneel wil werken).” 
(leraar HVO) 
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Bijlage 2 bij 4.2 De bereidheid tot scholing 
 
Op de vraag: Bent u bereid tot bijscholing als dat voor uw werk (rechtspositie en betaling) 
noodzakelijk is?” gaven veel leraren een toelichting. Een grote selectie uit de antwoorden, waarbij 
sommigen ook aangeven welk soort bijscholing men voor zichzelf relevant acht. 

De leraar GVO-pc 

- Is niet mijn droomberoep gebleken 

- Verschrikkelijk belangrijk 

- Vak moet bekwaam gegeven worden 

- Niet echt nodig. Indien verplicht: ja 

- Ga ik doen, bevoegdheid nodig. IKOS vraagt dit 

- Altijd in voor bijscholing, inspirerend, geeft energie 

- Nu ook al, landelijke dagen IKOS e.d. – belangrijke nieuwe impuls. 

- Aanscherpen is altijd goed 

- Eigenlijk altijd bereid – je mist toch een bepaalde basis 

- Cursus van vier keer: ja – geen scripties meer… 

- Energiegevend 

- Interessant 

- Mits in de buurt 

- Steeds gedaan, ja dus 

- Goede zaak voor toekomst zeker te stellen, het wordt dan serieus genomen 

- Ik geef zelf bijscholing, je moet bij de tijd blijven  

- Werkt motiverend, je moet je blijven ontwikkelen 

- Nieuwe ideeën zijn altijd welkom 

- Indien noodzakelijk 

- Altijd. Mens is nooit te oud om te leren 

- Ik geef weinig lessen, een opleiding niet per se nodig. Dan moet ik veel tijd stoppen in 
lessen van 1,5 uur 

- Zeker, boeiend, ondersteuning nodig 

- Meer theologische bagage 

- Al mee bezig; Pabo en DBO 

- Hoe breng ik zaken goed over, nieuwe impulsen van het werk, didactiek, leren van anderen, 
orde houden 

- Moderne onderwijsmiddelen. Digitale schoolborden. Inzicht in de andere godsdiensten, heb 
moslim en joodse kinderen in de klas. Verandering van onderwijs methode: projectmatig 
werken (doe ik al) 

- Ja, ik zou dat heel fijn vinden. Het grote nadeel van dit vak vind ik, dat je zo op jezelf bent 
aangewezen. Dit in tegenstelling tot groepsleerkrachten bij het basisonderwijs. Soort 
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bijscholing: Ervaringen uitwisselen met collega’s. Vernieuwingen binnen het basisonderwijs 
en hoe kan je daar bij dit vak op inspelen 

- Levensbeschouwing en gebruik van de computer. Oriëntatie op nieuwe leermiddelen. Ik zou 
het wel redelijk vinden, dat er voor bijscholing ook een onkostenvergoeding wordt gegeven. 
(onder meer reiskosten) 

 
De leraar GVO-isl 
 
- Deeltijdopleiding in de avond (deeltijd Pabo) 
- Theologie, vakinhoud, heeft ook al wel lessen gevolgd aan de Islamit. Universiteit 

Rotterdam 
- Ja, tuurlijk, misschien manier van lesgeven ped/didactisch, hoe aan groep 3 en hoe aan 

groep 8. Met handvaardigheid, tekenen, uitstapjes, bijv. rondfeesten 
- Misschien in de theologische sfeer, verdiepend tav islam. Hoe je ze (kinderen) beter kan 

leren over islam 
- Vakdidactisch. Montessori / natuurlijk leren / gewoon. Variatie: les er op afstellen op wat op 

de diverse scholen het type onderwijs is 
 
De leraar HVO 
 
- Meer op persoonlijke ontwikkeling 
- Verschillend, bijvoorbeeld weerbaarheid (meerdere keren genoemd) 
- Ik volg uit principe al zoveel mogelijk bijscholingen 
- Gedragsproblematiek 
- Motiverend, inspirerend – het is een dynamisch vak 
- Werkvormen actueel voor PO, communicatie met kinderen 
- Om kwaliteit als docent op peil te houden en te ontwikkelen, inhoudelijke verdieping van 

humanisme, vakgebonden, didactiek 
- Omgang met kinderen met bijvoorbeeld Syndroom van Asperger, ADHD, Autistisch, 

hoogbegaafd 
- Iedere leerkracht hoort bijscholing te krijgen. Dit houdt een leerkracht bij de les. En is 

motiverend 
- Ik volg nu ook al bijscholingen omdat ik mijn vak serieus neem en mezelf wil blijven vormen 

(stilstand is achteruitgang) 
- Op zich acht ik mezelf thans voldoende geoutilleerd voor de functie docent hvo en 

levensbeschouwing (zojuist studie 2e graad afgerond) Maar in toekomst altijd bereid 
bijscholingscursussen te volgen wanneer bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen 
daar om vragen (bijvoorbeeld over burgerschap; mondialisering) 

- Bijscholing is noodzakelijk. Een bijscholing waar je wat aan hebt als hvo juf 
- Burgerschap (twee keer genoemd) 
- Omdat het belangrijk is en bij blijven (meerdere keren genoemd) 
- Pedagogische aspecten. Werkvormen. Projecten. Uitwerken van thema’s 
- Psychologie. Humanistiek 
- Afhankelijk van wat er aangeboden gaat worden (enkele keren genoemd) 
- Gericht op kinderen. (meerdere keren genoemd) 
- Ja, op mijn vakgebied is belangrijk. Ik neem mijn vak serieus 
- Weinig keus, is straks verplicht 
- Conflictbeheersing 
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- Wellicht. Mis nu vaardigheden m.b.t. gedragsproblemen bij kinderen 
- Ik heb op eigen kracht veel aan bijscholing in deze richting gedaan. Toch betekent een 

reguliere rechtspositie en betaling aan (bij)scholing een aanzienlijke verbetering. Bijscholing 
en dat doorlopend is essentieel. Er zijn zeer veel boeiende richtingen die mij voor dit soort 
onderwijs versterken 
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Bijlage bij 4.3 Effecten op omvang van eigen aanstelling  
In onderstaand kader zijn enkele opmerkingen opgenomen bij de vraag wat de (ook de gewezen) 
leraar G/hvo zal doen bij invoering van de Wet BIO en de landelijke bekostiging. 
 

 
De leraar GVO-pc 
 
-  Kijken hoe het dan belastingtechnisch uitkomt 
-  Blijft ’t doen omdat ’t leuk is maar ’t is verdrietig gesteld met financiën. Blijft dus gerommel in 

de marge, betaalde vrije baan. 
-  “Wie doet het als ik stop?” 
- Oriënteren op iets anders. 
- Heb weer baan als kleuterleidster, weinig basis / toekomst voor GVO 
 
De leraar GVO-isl 
 
- Graag veel meer lesgeven (26 uur voor zover logistiek mogelijk) en weegt dat dan af tegen 

de andere baan 
 
De leraar HVO 
 
- HVO doceren is heel intensief, het reizen tussen scholen kost tijd 
- Dit geldt indien het werk op min of meer gelijke wijze voortgezet kan worden. Belangrijk
 lesgeven aan alle groepen (3/8) niet alleen 7/8 
- De gemeente Leeuwarden heeft een limiet gesteld aan scholen die HVO mogen geven. Het 

z zit nu aan het plafond waardoor uitbreiding op andere scholen niet kan. Op de 
huidige scholen misschien wel 

- Wellicht herintreding. Geeft nu HVO aan middelbare school. Is nu lid van onderwijsteam: 
belangrijk aspect. HVO als parttime is minder leuk 

- Lage financiering was reden van afhaken  
- De groepen 6,7,8 blijven boeien en ik zou overstap naar basisschool overwegen 
- Ik denk wel aan herintreden omdat het gewoon leuk is om te doen 
- Het trekt wel maar persoonlijke financiële afwegingen kunnen het verhinderen. Heeft ook 

reeds andere aantrekkelijke werkzaamheden 
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bijlage bij 5 Toekomstige behoefte van ouders 
 
Op het antwoord op de vraag of leraren denken dat de behoefte aan G/hvo onder ouders groter is 
dan het aanbod en of zij zich gewaardeerd voelen door ouders geven veel leraren toelichtingen. In 
het onderstaande treft u een groot aantal van de opmerkingen aan. De aard van de opmerkingen 
over de ouders zijn kenmerkend voor iedere groep leraren. De leraren GVO-pc noemen nogal eens 
de ‘opleving van religie’. De leraren GVO-isl wijzen op de soms moeilijke schriftelijke 
‘bereikbaarheid’ van ouders. De leraren HVO hebben het minst contact met ouders.  
  
Leraar GVO-pc 
 
- De ouders vonden het jammer dat het vanwege (geen) subsidie (meer) stopte; vonden het een 

duidelijke meerwaarde hebben 
- Religie wordt populairder. Bewust kiezen = kennis geven 
- Richting geven met geloofsgenoten (islam bv) erg belangrijk/noodzakelijk 
- Heel veel, komen met vragen, individueel en op ouderavonden 
- Nu te eenzijdig, meer stromingen 
- Weet niet, kent de ouders niet genoeg 
- Voldoende, enkele ouders vinden GVO te beperkt. Een Jehova weigert, wel islamitische 
kinderen 
- Gezien de veranderingen in de maatschappij is ’t belangrijk dat de leerlingen dit 
meekrijgen 
- Ouders zijn tevreden 
- Ouders zijn nu opener dan vijf jaar geleden 
- Wisselend, soms krijg je enthousiaste verhalen; als je niks hoort zal ’t wel goed gaan 
- Er is meer interesse dan tien jaar geleden, toen was ’t allemaal belachelijk, nu krijg je meer 

positieve reacties 
- Weet niet – Loenen: kerken zijn gestopt met subsidie, ouders vinden dat jammer 
- “Er is meer tussen hemel en aarde” neemt steeds meer toe 
- Verschilt per school, meeste scholen zijn tevreden 
- Zelf kennen ze het verhaal niet meer, de vorm voldoet niet meer. Er is vraag naar grote 

projecten in plaats van een uurtje in de week. Zonde van energie en tijd. Meer op projectbasis 
- Goede reacties 
- Ik hoor het niet zo, wel positief in de wandelgangen, belangrijke algemene ontwikkeling. 
- Ouders zijn positief wanneer het goed gestructureerd aangeboden wordt 
- Het lijkt meer de keuze van het kind dan van de ouders 
- Meer verdieping in plaats van uitbreiding – meer kaders meegeven, eventueel via ouders 
- Jongere leerlingen zijn meer nieuwsgierig 
- Geen contact met ouders (meerdere leraren) 
- Weinig oudercontact, op ouderavond informatie geven 
- Ik ken de ouders amper, leerlingen krijgen Bijbel, maar ouders reageren niet daarop 
- Veel belangstelling 
- Tweederde van de ouders kiest ervoor, wel genoeg aanbod, rest kiest HVO 
- Wel meer belangstelling, zeker voor religie 
- Geen idee, sommigen wel, klein aantal 
- Toen ik stopte vonden de ouders dat jammer 
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- Er is meer religieus besef 
- Weet dit zeker: veel behoefte. En kinderen zijn erg enthousiast 
- Duidelijk meer behoefte dan geboden wordt 
- Neemt meer toe, scholen hebben ook meer behoefte 
- Ik bespeur dit soms bij sommige ouders, het verschilt per situatie, vraag naar HVO is groter 
- Veel ouders weten niet meer wat het inhoudt. Er zijn zoveel verschillende vormen van dit 

onderwijs. ---Geen zinnig woord over te zeggen. Ouders blij als kinderen enthousiast thuis 
komen 

 
Leraar GVO-isl 
 
- Behoefte aan projecten, kwantiteit ook (bij te kleine groepen is er nu geen aanbod). GVO-

pc,GVO-isl en HVO samen roulerend op enkele Rotterdamse scholen, waardoor je samen een 
bredere doelgroep bereikt 

- Op een school geen contact, onbekend 
- Als alle ouders brieven lezen … nu probleem, er zijn geen belemmeringen nu maar ouders zijn 

soms lui en gooien briefjes weg; vaak geen contact met ouders, hebben ook geen mogelijkheid 
om vraag te beïnvloeden 

- Heel erg veel waardering van ouders (vooral school 1) 
- Mede afhankelijk van de manier waarop het wordt aangeboden 
- Je hoort van ouders dat ze er behoefte aan hebben. Kinderen zelf hebben vragen. Ze krijgen 

vragen van buitenaf van andere leerlingen. Ouders weten zelf niet hoe ze ermee om moeten 
gaan. Te weinig kennis zelf (bij ouders dus) 

- Ik denk dat het huidige aanbod wel voldoende is. Voordeel van de lessen: in het Nederlands 
(vergeleken met de godsdienstlessen buiten de school, in eigen talen, daarin communiceren ze 
niet over hun geloof!) 

- Formulieren elk jaar invullen. Gaat wel eens mis. Beetje meer werken met stilzwijgende 
verlenging Administratieve rompslomp is een drempel, formulieren raken zoek bij ouders en 
kinderen 

  
Leraren HVO 
 
- De ouders op de scholen vragen erom 
- Niet in te schatten, spreek de ouders niet 
- Er is over de hele linie veel behoefte aan verdieping en geestelijke vorming 
- Geen beeld 
- Ik spreek bijna geen ouders (meerdere keren) 
- Nu niet voldoende leerkrachten in Zaanstad voor uitbreiding op scholen 
- Door goede financiering en dergelijke arbeidsvoorwaarden komen er HVO studenten/leraren bij 

en kunnen we aan die vraag voldoen. Heel belangrijk dat het er komt 
- De werkgroep kan niet aan de vraag voldoen 
- Er zijn nu al scholen die jarenlang tevergeefs om hvo vragen, omdat er niet voldoende 

leerkrachten zijn 
- Ik geef nu aan groep 7 en 8, maar in de middenbouw is ook behoefte 
- Nu zijn er niet voldoende HVO leerkrachten 
- Nu al is er meer vraag naar HVO bijv. in Delfzijl dan er vanuit de LVHVO leerkrachten 

beschikbaar zijn 
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- In sommige gemeentes kan men niet kiezen omdat er geen subsidie is of omdat de school dit 
niet wil 

- Doordat de subsidie niet of nauwelijks wordt vergoed, ontvangen in diverse gemeenten scholen 
geen levo 

- Wel behoefte, maar ouders weten vaak niet wat het is 
- Mag vanuit de gemeente niet meer bij, er is wel behoefte 
- Vooral alles vanaf een jongere leeftijd (groep 3) 
- Er is meer behoefte dan aanbod. Een eigen bijdrage is voor veel ouders geen optie. In 

Eindhoven wordt HVO betaald uit ouderbijdragen 
- In Wijchen zullen de scholen die voorheen HVO hadden dit weer binnen hun school willen halen 
- Na subsidiestop kon een aantal scholen HVO niet meer bekostigen 
- Aanbod is heel mager. Te weinig leraren in Drenthe 
- Als de ouders goed voorgelicht worden, is er zeker meer behoefte 
- Ouders vinden het heel belangrijk. Hebben zelf te weinig tijd 
- In veel gemeenten geen subsidie: geen HVO 
- Veel ouders hebben nu nog geen keuze, want er is geen aanbod 
- Veel witte vlekken op HVO-kaart 
- Er is meer behoefte, veel ouders kennen HVO niet 
- Veel ouders van leerlingen op het openbaar onderwijs vinden vooral expliciete aandacht voor de 

levensbeschouwelijke dimensie van belang 
- Ouders zijn er veelal onbekend mee. Bij nadere info willen zij dit wel graag voor hun kinderen 
- In veel gemeenten nu geen HVO, omdat er geen subsidie-verordening is 
- Ja meer behoefte, ik hoor dat van ouders. Aparte aandacht voor G/HVO nodig wegens niet 

cognitieve zaken 
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