JAARVERSLAG 2015
1. Inleiding
Dit jaarverslag beperkt zich tot de activiteiten van de stichting Landelijk IKOS. Voor rapportage en
verantwoording van Protestants GVO als geheel wordt verwezen naar het jaarverslag van de
stichting Protestants Centrum GVO.
2. Samenstelling en werkwijze van het bestuur
Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit mevrouw M.E. (Maaike) Rosen Jacobson-van
Dam, voorzitter – Remonstrantse Broederschap, mevrouw A. (Anneke) van Wijngaarden-Junge,
secretaris - PKN; mw A ( Annemieke ) van der Veen – penningmeester - VVP; mevrouw M.J.
(Marie-José) Eberson - Vrijzinnigen Nederland , mevrouw Janey Keuning - PKN; mevrouw W.
(Wilna) Quakkelaar-Plantinga- PKN en de heer P. (Pieter) Witteveen- Doopsgezinde Broederschap.
De heer H. Pol (Henk), namens Stichting Landelijk IKOS lid van het bestuur PCGVO - PKN, en J.
(Jan) Hendriks – Remonstrantse Broederschap- namens de vrijzinnige christelijke kerken lid van
het bestuur PCGVO, wonen als adviseur de bestuursvergaderingen bij.

Beleidsplan Stichting Landelijk IKOS 2015-2017: verbreding
In haar statuten stelt de Stichting Landelijk IKOS zich ten doel ‘een bijdrage te leveren aan het
Godsdienstig vormingsonderwijs hierna te noemen GVO dat kinderen kennis laat maken met het
christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een
multiculturele en multireligieuze samenleving’.
Het belangrijkste middel voor het bereiken van dit doel is een bijdrage leveren aan de inhoud van
het GVO door het (doen) uitgeven van IKOS onderwijs (tot 2015 IKOS Onderwijsblad), dat een
jaarplan biedt met lessen, die op de website GVO-plein te vinden zijn. Daarnaast participeert IKOS
in diverse overlegstructuren binnen en buiten PCGVO, waarin de nadruk gelegd wordt op een in
het kader van basisonderwijs verantwoord GVO.
1. IKOS onderwijs
Vanaf januari 2015 is het IKOS Onderwijsblad vrijwel geheel digitaal.
Jaarlijks worden binnen dit kader 26 nieuwe lessen gepubliceerd, en 15 lessen bijgewerkt. Deze
worden in een jaarplan aan de abonnees gepresenteerd in een twee maal per jaar te verschijnen
papieren katern.
Het bestuur streeft ernaar het aantal abonnementen, eind 2014 190, te vergroten om de kosten
en baten in evenwicht te kunnen houden.
2. Draagvlak - plaatselijke en regionaal
Het bestuur van PCGVO heeft eind 2014 besloten gericht aandacht te besteden aan de verbreding
van het lokaal (regionaal) draagvlak voor het godsdienstonderwijs. Drie punten staan centraal:
helderheid over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling;
verbetering van de communicatie naar (met) lokale werkgroepen;
verbetering van de communicatie tussen lokale werkgroepen.
Landelijk IKOS verleent hier graag medewerking aan. Het betreft immers ook IKOS-afdelingen, die
tot 2009 het IKOS-godsdienstonderwijs mede droegen en die nu in een onduidelijke situatie zijn
beland.
3. Financieel
Het bestuur streeft naar een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
Daartoe zullen ook andere dan de nu reeds bijdragende partners gezocht worden.
Met de nieuwe opzet van IKOS onderwijs is de exploitatie van dit materiaal ongeveer
kostendekkend.
De transitie naar de nieuwe opzet is gefinancierd uit een fonds. Voor nieuwe updates van GVOplein wordt gestreefd naar bekostiging uit op te bouwen reserves van de stichting Landelijk IKOS.
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Op 10 maart vergaderde de stichting met de redactie van IKOS onderwijs. Daarnaast heeft
mevrouw Rosen Jacobson namens de stichting intensief contact met het Centrum voor
Levensbeschouwing over de website en de veranderingen en het actueel maken van de lessen voor
IKOS onderwijs en het GVO-plein
Er waren drie regiodagen gepland vanuit de Adviesraad. Eén daarvan is niet doorgegaan bij gebrek
aan belangstelling, nl. die van 19 maart 2015 in Assen. Op 14 april was een bijeenkomst in
Dordrecht en op 2 juni 2015 in Ede. De andere dagen werden redelijk goed bezocht. Er ontstonden
contacten over en weer.
Het Stichtingsbestuur vergaderde daardoor niet meer apart met vertegenwoordigers van de IKOSafdelingen.
Op 6 oktober2015 was de stichting vertegenwoordigd in de vergadering van de Adviesraad,
waarin alle werkgroepen participeren. Op die vergadering maakte de voorzitter de heer Evert de
Jong bekend dat hij zijn voorzitterschap neerlegt. Mevrouw Maaike Rosen Jacobson zal hem
(tijdelijk) opvolgen. Ook de heer Pieter Witteveen en mevrouw Janey Keuning van Dam nemen
plaats in de Adviesraad namens het IKOS.
Op 29 mei 2015 werd een sectordag gehouden in Houten en op 18 november 2015 in Amersfoort.
Het IKOS is daar vertegenwoordigd door middel van stands samen met IKOS onderwijs.
De agenda’s van bestuursvergaderingen werden vooral bepaald door de volgende
onderwerpen:
Plaatselijk draagvlak
Vergroting draagvlak op plaatselijk en/of regionaal niveau is een item wat een belangrijk
agendapunt blijft. In plaats van een tweejaarlijkse vergadering voor de werkgroepen uit den lande,
werden er drie regiobijeenkomsten georganiseerd (zie boven)
Er is hard gewerkt om voor alle afdelingen duidelijk te maken welke taken zij kunnen hebben, nu
een aantal taken landelijk geregeld wordt. Het blijft van vitaal belang dat er op plaatselijk niveau
aanspreekpunten blijven.
70 jaar IKOS
In 2015 bestaat het IKOS 70 jaar.
Er is nagedacht over een manier om dat heugelijke feit onder de aandacht te brengen.
Op de sectordag van 18 november is daarvoor aandacht gevraagd.
Er zijn flyers ontwikkeld en er werd gevraagd om een bijdrage in welke vorm dan ook voor een
jubileumboekje. Ervaringen met het GVO van leerlingen, scholen, kerken, ouders en
leerkrachten kunnen daarin een plaats krijgen.
IKOS onderwijs en de website
In overleg met het Centrum voor Levensbeschouwing is besloten het materiaal volledig digitaal te
leveren.
De website van GVO-plein wordt momenteel vernieuwd en aan de huidige eisen aangepast. Vanaf
januari 2015 is het IKOS Onderwijsblad in IKOS onderwijs veranderd . Onder de titel IKOS
onderwijs verschijnt tweemaal per jaar een katern met thema’s en lessuggesties. De bijbehorende
lessen worden op GVO-plein geplaatst. De prijs blijft tot 2017 € 45, Digitale Nieuwsbrief
Het bestuur gaf dit jaar 2x een digitale Nieuwsbrief uit.
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Nacholing: Er werd in overleg met JOP en HGJB een gezamenlijk nascholingsprogramma
samengesteld. De inbreng van het IKOS werd uitgevoerd door het Centrum van
Levensbeschouwing in Leeuwarden.
3. Financiën
Er is een afzonderlijk financieel jaarverslag 2015.
De financiële situatie is zorgelijk. De gevraagde financiële ondersteuning aan de PKN werd niet
gehonoreerd.
4. Opleidingen
Op 17 januari 2015 is er een overleg geweest met mevrouw Jik van der Laan, mevrouw Barbara
Bas en mevrouw Maaike Rosen Jacobson over de nascholing.
Er zijn nog twee opleidingsmogelijkheden mogelijkheden: in Utrecht in samenwerking met
Windesheim en de Driestar in Gouda, de Christelijke Hogeschool in Ede, en in Assen (Stenden).
5. De omvorming van de vereniging IKOS tot lerarenvereniging GVO bleef op de agenda staan.
Er werd geen vooruitgang geboekt.
6. Wisselingen in het bestuur
Anneke van Wijngaarden en Marie–José Eberson hebben aangegeven het bestuur te zullen
verlaten. Pieter Witteveen zal ad interim het secretariaat overnemen en gelukkig is Janey
Keuning het bestuur komen versterken.
We blijven op zoek naar (jongere) bestuursleden.
Namens de Stichting Landelijk IKOS,
A. van Wijngaarden-Junge, secretaris
Rotterdam, januari 2016
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