
Stichting PC GVO zoekt LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon  

 

Wie zijn wij? 

Wij verzorgen lessen godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. De 

basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt 

leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De lessen GVO worden gegeven door docenten GVO 

die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants centrum godsdienstig 

vormingsonderwijs). De docent GVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider. Het GVO 

onderwijs wordt lokaal door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen 

ondersteund. 

 

Godsdienstige vormingslessen worden gegeven door vakdocenten. Zij moeten voldoen aan 

de wet BIO en bezitten de vakinhoudelijke competenties voor protestantse GVO-docenten. 

Onze docenten zijn niet verbonden aan de openbare school. Dat betekent dat zij wel voor hun 

overtuiging uit kunnen komen, maar nooit zullen proberen kinderen over te halen om hetzelfde 

te geloven als zijzelf.   

Wij helpen kinderen om: 

● een eigen kijk op het leven te ontwikkelen 

● vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie, feestdagen en rituelen 

● uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof; 

● als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en 

culturen. 

 

Er zijn twee vertrouwenspersonen betrokken bij PC GVO; een man en een vrouw. Hier is 

m.h.o.o. op de samenstelling van het personeelsbestand voor gekozen. 

Het vertrek van een van de vertrouwenspersonen (vrouw) is aanleiding voor deze vacature en 

zodoende gaat bij gelijke geschiktheid onze voorkeur uit naar een vrouw. 

 

Wat zoeken wij? 

 

Houding en kwaliteiten 

● sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend; 

● een evenwichtige persoonlijkheid; 

● kan reflecteren op het eigen gedrag en dat van de ander; 

● geniet het vertrouwen van de bij de organisatie betrokken personen; 

● is thuis in de cultuur van het basisonderwijs en in het bijzonder van het onderwijs dat PC GVO 

aanbiedt. 

 

Kennis en vaardigheden 

● inzicht in de problematiek die zich in een schoolsituatie en binnen PC GVO voor kan doen; 

● onafhankelijk, onpartijdig en betrouwbaar; 

● oplossingsgericht; 

● in staat professionele afstand tot de kwestie te bewaren; 

● in staat om zich onafhankelijk op te stellen; 

● kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie; 

● mondeling en schriftelijk communicatief vaardig; 



● advies- en gespreksvaardig; 

● kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële gevolgen van een klacht; 

● kennis van individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend 

gedrag; 

● kennis van de organisatiecultuur van PC GVO en de cultuur van het openbaar basisonderwijs; 

● kennis van het (personeels)beleid van PC GVO.. 

 

Taken 

● verrichten van werkzaamheden op basis van de klachtenregeling van PC GVO, te weten het 

ondersteunen, begeleiden en adviseren van werknemers bij klachten; 

● nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost en eventueel bijstaan van de klager 

of aangeklaagde in een bemiddelingsgesprek;  

● advisering van het bestuur indien signalen die hem bereiken daartoe aanleiding geven; 

● registreren van klachten en meldingen; 

● (jaarlijks) verslag uitbrengen. 

 

We vragen 

● een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon;  

● certificering conform de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen; 

● HBO werk- en denkniveau; 

● affiniteit met het werk en onderwijs van PC GVO; 

● een Verklaring omtrent Gedrag (VOG); 

● een zelfstandige die werkt op basis van declaratie van gewerkte uren. 

 

 

Meer informatie over ons kunt u vinden op www.pcgvo.nl of u kunt contact opnemen met 

Damaris Boogerd (d.boogerd@pcgvo.nl  / 030-760 4808) 

 

U kunt uw schriftelijke motivatie t/m 7 april sturen naar d.boogerd@pcgvo.nl.  

http://www.pcgvo.nl/

