
Verslagen werkzaamheden bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek 
onderwijs per bisdom in 2018 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs –  
Aartsbisdom Utrecht 
• Begeleiding van scholen die zoeken naar versterking van de katholieke identiteit. 
• Onderhandelingen met scholenstichtingen over statutenwijzigingen i.s.m. jurist van de NKSR 

(onder meer bij fusietrajecten). 
• Overleg met pabodocenten Godsdienst/Levensbeschouwing in het kader van de implementatie 

van de VKLO-kennisbasis Godsdienst/Levensbeschouwing RK. 
• Eindgesprekken met PABO-studenten en deelnemers nascholing in niet-katholieke instellingen 

voor de akte Godsdienst/Levensbeschouwing RK (de katholieke akte kan in een niet-katholieke 
instelling alleen verleend worden door een katholieke gecommitteerde). 

• Officium Educationis met subgroep voor 
o Ontwikkeling van serie brieven over het katholiek onderwijs (in aansluiting bij de 

bisschoppelijke beleidsnota ‘Bezield en Zelfbewust’). 
• Medewerking aan de Week van het Katholiek Onderwijs. 
• Bestuur RK-GVO. 
• Contacten met onderwijsveld. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs –  
Bisdom Breda 
• Adviseren van de bisschop in onderwijszaken. 
• Deelnemen aan vergaderingen van het Officium Educationis. 
• Zitting in het bestuur van RK-GVO. 
• Verder kennismaken en onderhouden van contacten met Colleges van Bestuur in het PO en VO. 
• In samenwerking met de NKSR gesprekken voeren over wijzigingen van statuten. 
• Deelnemen aan identiteitscommissies op uitnodiging. 
• Ontwikkelen van didactisch materiaal voor samenwerking tussen parochie en basisschool. 
• Verdere gesprekken voeren met de PABO's van Breda en Vlissingen, werkzaamheden als 

gecommitteerde bij een (eind-)opdracht voor de opleiding, toekenning van de Akte van 
Bekwaamheid aan geslaagde studenten. 

• Deelnemen aan initiatieven van de NKSR, Verus, Bisdom Breda e.d. 
• Ontwikkelen van aanbod vanuit Bisdom Breda/Sint Franciscuscentrum voor mensen die 

werkzaam zijn in het onderwijs. 
• Op uitnodiging scholen bezoeken en op verzoek parochies ondersteunen. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs –  
Bisdom Groningen-Leeuwarden 
Regulier: 
• Adviseren aan de bisschop en/of bisdomstaf. 
• Beoordeling nieuwe statuten van (fuserende) RK-scholen. 
• Eindgesprekken Pabo Stenden (Groningen-Emmen) akte Godsdienst-Levensbeschouwing 5/jaar 

en waar mogelijk kennismaking met studenten vooraf. 
• Eindgesprekken Nascholing akte Godsdienst-Levensbeschouwing 30/jaar en kennismaking met 

de cursisten vooraf. 



• Gesprekken met cursisten die de nascholing Identiteitsondersteuner RK-basisonderwijs hebben 
gevolgd. 

• Overleg met de collega’s uit de andere bisdommen in het Officium Educationis. 
• Lid van het bestuur van het RK-GVO. 
• Adviseur van het bestuur van het Onderwijsbureau in Meppel (2x/jaar). 
• Overleg met de identiteitsbegeleiders in het bisdom (4x/jaar). 
• Gesprekken met bestuurders en raden van toezicht van (grote) schoolbesturen. 
• PR t.b.v. de Week van het Katholiek Onderwijs. 
• Aanwezig bij studiedagen, inspiratiedagen, enz. naar het mogelijke. 
 
Incidenteel: 
• Schoolbezoeken. 
• Gesprekken met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij scholen. 
• Introduceren van de nieuwe bisschop bij scholen en besturen in het bisdom. 
• Gastlessen. 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs (PO en Pabo’s) – 
bisdom Haarlem-Amsterdam: 
Basisonderwijs: 
• Contact met Pabo-docenten en -studenten rond Akte van Bekwaamheid. 
• Bestuurlijk contact met Pabo’s. 
• Gesprekken met schoolbesturen, schoolleiders en identiteitsmedewerkers over identiteit. 
• Contacten met schoolbesturen rond statutenwijzigingen waarbij erkenningstaak NKSR in het 

geding is. 
• Contact met identiteitsbureau Arkade. 
• Schoolbezoek. 
Landelijk: 
• Lidmaatschap Officium Educationis. 
• Lidmaatschap bestuur (tevens DB) NKSR. 
• Lidmaatschap bestuur RK-GVO. 
• Lidmaatschap SKS (Stichting de Katholieke School – leerstoelen onderwijsrecht aan Radboud 

Universiteit en UvT/Tilburg University en identiteitsgerichte projecten op hogescholen). 
• Contact met VKLO rond verlening akte van bekwaamheid. 
• Secretariaat NKSR van december 2017 tot en met maart 2019 met bijbehorende 

werkzaamheden. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs (VO) – bisdom 
Haarlem-Amsterdam: 
• Kennismakingsgesprekken. 
• Gesprekken met schoolbesturen, schoolleiders en identiteitsbegeleiders over identiteit. 
• Contacten met schoolbesturen en schoolleiders rond statutenwijzigingen met betrekking tot de 

erkenningstaak NKSR. 
• Voorbereidingen ter initiatie van rectorenberaad en catechetenkring voor VO. 
• Voorbereiding Project Interactieve Matthäus Passion voor leerlingen van groep 8 (PO) en 

brugklasleerlingen van diverse VO-scholen in Amsterdam (300 leerlingen) (april 2019). 
• Organisatie bezoek van 30 docenten en schoolleiders afkomstig uit de Australische deelstaat 

Victoria (Melbourne) aan scholen in PO en VO in Haarlem op verzoek van en in samenwerking 
met de Katholieke Universiteit Leuven (september 2018). 



• Logistieke organisatie van de Studiedag van de NKSR over Interculturele dialoog op het Adelbert 
College in Wassenaar (september 2018). 

• Activiteiten rond week van het katholiek onderwijs gericht op contact geloofsgemeenschap – 
school. 

• Individuele contacten naar aanleiding van vragen van parochies, scholen, ouders en docenten. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs –  
Bisdom ’s-Hertogenbosch 
• Contacten in het onderwijsveld versterken door contacten met besturen en directie van scholen 

waarbij lokale verbindingen tussen parochie en scholen worden gestimuleerd. 
• Behandelen van individuele aanvragen van de bisschoppelijke verklaring voor benoeming aan 

een katholieke onderwijsinstelling. 
• Begeleiden van statuutwijzigingen bij fusies tussen onderwijsinstellingen in zowel primair als 

voortgezet onderwijs ten behoeve van de katholieke erkenning in lijn met NKSR-richtlijnen. 
• Overleg met betrokkenen directies en docenten alsmede VKLO over de betrokkenheid bij de 

opleiding voor de RK-catechese akte bij het PABO-diploma. 
• Contacten met boven schoolse verenigingen, onderwijsvakbonden en samenwerkingsverbanden 

op het vlak van katholiciteit en levensbeschouwing. 
• Assisteren bij het vormgeven van jubilea en herdenkingsmomenten van beroepsverengingen en 

onderwijsinstellingen. 
• Opzetten ontmoetingsbijeenkomsten voor scholen van PO & VO met lokale parochies. Overleg 

met pastorale teams en parochiebesturen met betrekking tot contacten met het onderwijsveld. 
• Adviseren en monitoren opleiding tot Coördinator Levensbeschouwing. 
• Lid bestuur RK-GVO, organisatie voor het verzorgen van RK-catechese aan openbare scholen PO. 

Deelname aan besluitvorming in bestuursvergaderingen alsmede studiedagen voor docenten. 
• Collegiaal overleg in het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden met de verantwoordelijke 

bisschop Mgr. dr. J.H.M. Hendriks. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs (PO en Pabo’s) - 
Bisdom Roermond: 
• Rond de advent organiseren wij jaarlijks een kerstwedstrijd. 
• Week van het Katholiek Onderwijs: dit jaar is een poster gemaakt voor alle RK-scholen en 

parochies in de advent. 
• Meewerken aan Design for change en dit aanbieden aan de scholen. 
• Samen met Innovo en Movare nadenken over het organiseren van een studiedag over Identiteit 

voor docenten en directies in het komende jaar. 
• RK-GVO 

o RK-GVO: sinds eind 2016 ben ik penningmeester en daarmee lid van het dagelijks 
bestuur. 

o Het bestuur heeft 6x vergaderd. 
• Pabo 

o In 2019 op Pabo in Venlo eindgesprekken gehouden en 7 aktes van bekwaamheid  
uitgegeven. 

o In 2019 zijn er op de pabo in Sittard gesprekken over de stand van zaken m.b.t. de akte 
van bekwaamheid. 

• Kennismaking scholen en besturen 
o Kennismaking met schoolbesturen is nu afgerond. Vandaaruit zijn verschillende 

initiatieven ontstaan. Tot nu toe met alle besturen afgesproken om regelmatig overleg in 



te voeren (1 x per 1 of 2 jaar) en het belang van de akte van bekwaamheid weer op de 
agenda gezet. 

• Statutenwijzigingen 
o Gesprekken hieromtrent gevoerd met: Kindante en Meerderweert. 

• Officium Educationis 
o Hieraan wordt ongeveer 5 x per jaar deelgenomen. 

 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs (MBO en HBO) – 
Bisdom Roermond 
• Begeleiden van de werkzaamheden van Pierre Vossen inzake het vervaardigen van lesmateriaal 

over religie voor het vak Burgerschapskunde/levensbeschouwing in VO. Dit project werd in april 
2018 afgesloten met 10 lesbrieven: het Kerkgebouw, de Bijbel, Kerstmis, Pasen, Maria, Jezus, 
Rituelen rondom overlijden, Heiligen, Sacramenten, en Kloosters. Hij heeft ook ondersteunend 
digitaal materiaal gemaakt. 

• Studiedag voor docenten levensbeschouwing, georganiseerd door de gedelegeerde, i.s.m. Theo 
van der Zee namens Verus, op 13 sept. in Scholengemeenschap Trevianum te Sittard.  De middag 
begon met een prikkelende inleiding door br. Thomas Quartier osb., gevolgd door discussie.   
Vervolgens werd in workshops divers lesmateriaal gepresenteerd. Een 15-tal docenten heeft aan 
deze middag deelgenomen. 

• Incidentele contacten met scholen en schoolbesturen. 
• Contacten met studentenpastoraat Maastricht. 
• Medewerking verleend aan organiseren/beoordelen kerstprogramma’s basisscholen in kader van 

kerstwedstrijd, georganiseerd door BG-basisonderwijs. 
• Bezoek aan de onderwijsbureaus  van bisdom Portsmouth en van het aartsbisdom London. We 

willen proberen komend jaar een reis voor docenten naar Engeland te organiseren, zodat zij daar 
kunnen zien wat de katholieke onderwijsbureaus per bisdom allemaal organiseren. 

• Koppeling WJD met scholieren en studenten. Organisatie WJD-reis naar Panama en 
thuisblijfprogramma Ameland t.b.v. jongeren van ons bisdom. 

• Bijwonen vergaderingen Officium Educationis. 
 
 
Werkzaamheden Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs - Bisdom Rotterdam: 
Diocesaan: 
• Contact onderhouden met besturen/stichtingen van primair en middelbaar onderwijs. 

Dit contact bestaat uit het voeren van gesprekken met de leden van de commissie van bestuur, 
soms uitgebreid met leden van de commissie identiteit. In 2018 deel was ik lid van de 
voorbereidingscommissie van een jubileum van een groot bestuur. 

• Contact onderhouden met middelbare scholen: gesprekken met rector en docenten 
levensbeschouwing. Op uitnodiging woon ik bijeenkomsten bij zoals vieringen en 
identiteitsdagen.  

• Als coach een traject begeleiden met enkele docenten/moderatoren uit het middelbaar 
onderwijs. 

• Contact onderhouden met de twee Pabo’s in het bisdom Rotterdam. De docenten betrekken mij 
bij hun invulling van het curriculum (implementatie kennisbasis), er is regelmatig contact over de 
inhoud. Ik ben gecommitteerde bij de eindgesprekken voor de akte en ben aanwezig bij de 
uitreiking (houd dan een korte toespraak). 

• Het organiseren van rondetafelgesprekken van: 
o Bisschop met bestuurders primair onderwijs (8 oktober 2018). 
o Bisschop met schoolleiders middelbaar onderwijs (16 oktober 2018). 



o Initiatief van Mgr. dr. J.H.J. van den Hende: jaarlijks schenkt de bisschop een kerstgroep aan 
een basisschool. Bij het begin van de Advent zegent hij die op school in. Ook in 2018 is dat 
weer gebeurd, op twee plaatsen. 

 
Landelijk: 
• Lidmaatschap van het Officium Educationis, het landelijk overleg van gedelegeerden voor 

katholiek onderwijs van alle bisdommen. Voorzitter is de bisschop onderwijsreferent Mgr. dr. 
J.H.M. Hendriks.  

• Als lid van een subcommissie van het Officium contact onderhouden met de Vereniging van 
Katholieke opleidingen. 

• Lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). 
• Lidmaatschap van het dagelijks en het algemeen bestuur van het Katholiek Vormingsonderwijs 

(KVO) op openbare scholen.  
• Lidmaatschap van de Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO), die innovatieve en 

duurzame projecten financiert die de katholieke identiteit van scholen bevorderen en versterken. 
• Inhoudelijke betrokkenheid bij de Week van het Katholiek Onderwijs, met name bij het materiaal 

dat jaarlijks wordt ontwikkeld. 
• Onderhouden contact met Vastenactie: het materiaal voor de scholen dat door hen ontwikkeld 

wordt als meelezer beoordelen. 
• Lid voorbereidingscommissie studiedag NKSR over de interculturele dialoog in september 2018. 
 


