Beleidsplan Stichting Landelijk IKOS 2019-2021: de breedte in
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’. Inmiddels kan de samenleving meer en meer
areligieus genoemd worden.
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, dat een jaarplan biedt met lessen, die op een
website 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.
Dit hoofddoel is niet gewijzigd ten opzichte van het beleidsplan 2017-2019.
1. IKOS onderwijs
Vanaf januari 2017 is IKOS Onderwijs geheel digitaal. Jaarlijks worden binnen dit kader 28 lessen
gepubliceerd. Deze worden in een jaarplan aan de abonnees gepresenteerd in digitale
nieuwsbrieven. Uiteraard zijn ook de oudere lessen beschikbaar op de website.
Het bestuur streeft ernaar het aantal abonnementen, eind 2018 145, te vergroten om de kosten en
baten beter in evenwicht te kunnen houden. Jaarlijks ontvangen we van enkele IKOS-afdelingen
(werkgroepen etc.) een bijdrage voor de exploitatie van IKOS Onderwijs. Daarmee maken zij het
mogelijk dat IKOS Onderwijs in de huidige omvang kan blijven bestaan.
2. Inhoudelijke verdieping
Zwaartepunt van de landelijke stichting IKOS is de focus op een ‘open’ benadering van het GVO. Dat
uit zich in IKOS Onderwijs. Om ook op de langere termijn relevant en levensvatbaar te blijven, dient
inhoudelijke ontwikkeling te blijven plaatsvinden. Godsdienst-pedagogische bezinning is daarvoor in
de huidige samenleving van groot belang, maar vindt weinig plaats.
Hiertoe wil IKOS artikelen publiceren op haar eigen website, maar eventueel ook elders. Hierbij
willen we ook contact zoeken met geestverwanten in andere sectoren van kerk en samenleving.
Op deze manier kan IKOS de inhoudelijke rol, die zij binnen PC GVO speelt, waar blijven maken, in
samenwerking met het (bestuur van) het PC GVO.
De inhoudelijke verdieping is in de beleidsperiode 2019-2021 met name gericht op het verbreden
van het aanbod aan materiaal voor lessen GVO voor álle groepen op de basisschool. Tevens blijkt dat
het aanbod ook verbreed kan worden door het bruikbaar te maken en houden voor gebruik op
samenwerkingsscholen.
3. IKOS lokaal
Het bestuur van PCGVO heeft eind 2016 besloten bestaande, functionerende werkgroepen te
‘koesteren’, maar niet meer naar revitalisering te streven. IKOS sluit zich daarbij aan met pijn in het
hart. Steeds meer afdelingen kiezen voor opheffing.
We blijven in gesprek met plaatselijke afdelingen over hun behoeftes en mogelijkheden. Mogelijk
kunnen ook afdelingen meewerken aan de inhoudelijke verdieping.
4. Financieel
Het bestuur streeft naar een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Daarvoor is een
pro-actieve houding naar andere partners dan alleen de geloofsgemeenschappen nodig.
De exploitatie van IKOS Onderwijs is momenteel niet kostendekkend. Naar oplossingen wordt i.o.m.
Vonkt verder gezocht.

