
.... Uniek aanbod voor professionalisering leerkrachten GVO en HVO.... 
 

Leerkrachten godsdienst- en humanis-

tisch vormingsonderwijs kunnen in het 

schooljaar 2008-2009 gebruik maken 

van een aantrekkelijk aanbod voor na- 

of bijscholing. Het scholingsaanbod 

maakt deel uit van het project “Scholing 

en Organisatie G/HVO 2008” dat 

mogelijk wordt gemaakt door een 

subsidie van het Ministerie van OCW.  

In deze flyer geven wij u meer informatie 

over dit unieke aanbod en leest u hoe u 

zich hiervoor kunt aanmelden.  

 

Project scholing & Organisatie G/HVO 

Sinds de Wet BIO in 2004 van toepassing is 
verklaard voor leraren godsdienst- en 
humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO), 
zetten samenwerkende organisaties zich in 
voor rijksbekostiging van het G/HVO. Dit 
pleidooi heeft vooralsnog geleid tot een 
subsidie van het ministerie van OCW om 
eenmalig een krachtige impuls te geven aan 
verhoging van de kwaliteit van het G/HVO 
onderwijs. En hoewel de wet BIO nog niet 
van kracht is voor G/HVO leraren, biedt dit 
een geweldige kans tot verdere professio-
nalisering van het vak. Binnen het project 
“Scholing & Organisatie G/HVO 2008” is dit 
uitgewerkt in verschillende initiatieven voor 
zowel opleiding en deskundigheidsbevor-
dering van leraren als versterking van de 
organisatiestructuur van het G/HVO. 
 
Aanbod voor opleiding en 
deskundigheidsbevordering  
 
De subsidie maakt het voor samenwerken-
de organisaties in het G/HVO mogelijk om 
leerkrachten opleiding en andere vormen 
van deskundigheidsbevordering aan te 
bieden. Dat aanbod wordt liefst zoveel 

mogelijk op maat gemaakt: passend bij de 
individuele behoeften aan professiona-
lisering van elke leerkracht. Want waar de 
één behoefte heeft aan verbetering van de 
vakinhoudelijke bekwaamheid, heeft de 
ander wellicht meer behoefte aan peda-
gogisch inzicht of organisatorische kwali-
teiten. Om te onderzoeken waar úw 
behoeften liggen en welke opleiding het 
best bij u past, kunt u gebruik maken van 
een ontwikkelingsassessment. 
 
 
 

 
 
Voor leerkrachten die geen belangstelling 
hebben voor een ontwikkelingsassessment 
en geen behoefte aan opleidingsadvies op 
maat, bestaat de mogelijkheid om gebruik 
te maken van andere vormen van 
deskundigheidsbevordering, zoals studie-
dagen, workshops e.d. Daarnaast wordt 
vanuit het project professionele intervisie 
aangeboden. In deze intervisie bespreekt u 
samen met collega’s situaties die zich in de 
dagelijkse praktijk van het lesgeven voor-
doen om zo nieuwe ideeën, aanpakken  en 
inspiratie op te doen.....................................   

Ontwikkelingsasssessment 
 
Een ontwikkelingsassessment 
is een methode om uit te 
vinden waar iemand zich 
binnen zijn of haar functie nog 
verder kan ontwikkelen......... 
Vervolgens wordt geadviseerd 
over hoe aan die ontwikkeling 
op maat gewerkt kan worden.  

 



 
 
 
Aanmelding en informatie 
 
Het scholingsaanbod geldt voor het 
schooljaar 2008-2009. Dat betekent dat we 
graag zo spoedig mogelijk willen weten of u 
gebruik wilt maken van dit unieke, gratis 
aanbod. Meldt u zich daarom meteen aan 
met behulp van het bijgevoegde aan-
meldingsformulier. En heeft u vragen of wilt 
u nog meer informatie, dan kunt u dat ook 
op hetzelfde formulier aangeven. 

 
 
 
Reacties van collega’s: 
 
“Het is een inspirerend vak, maar het 
nadeel is dat je op jezelf bent aan-
gewezen. Ik zie er naar uit ervaringen met 
collega’s uit te wisselen.” 
 Docent GVO 
 
“Stilstand is achteruitgang! Ik neem mijn 
vak serieus en wil mezelf blijven vormen.” 
Docent HVO 
 

 
 
 
“Ik ben altijd in voor bijscholing: het is 
inspirerend en geeft energie.”  
Docent GVO 
 
“Doorlopende bijscholing is essentieel. Zie 
veel boeiende ontwikkelings-
mogelijkheden die mij kunnen versterken 
voor dit soort onderwijs.”  
Docent HVO 

 
 
 
 
 
Namens de samenwerkende organisaties G/HVO, waaronder het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken (CIO),  PKN, IKOS, HVO, CMO, RKK, VOS/ABB, CBOO, CNV Onderwijs, AOb en 
de Besturenraad. 
 

Website in aanbouw 
 
Op de website www.gvoenhvo.nl 
zal alle informatie over het pro-
ject beschikbaar worden gesteld. 
Momenteel is de website nog in 
aanbouw maar het streven is de 
site in de zomermaanden toe-
gankelijk te maken. Noteer alvast 
het adres en raadpleeg regel-
matig de site. 

 

http://www.gvoenhvo.nl/

