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Geachte directeur 
 
Bij het begin van het schooljaar bezorgen we u een nieuwsbrief met volgende items: 
  

- Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens   klik hier 
- Vormingsmomenten voor de leermeesters RKG dit schooljaar    klik hier 
- Enkele juridisch-administratieve aandachtspunten      klik hier 
- Afwezigheid leermeester        klik hier 
- ILC-bevraging         klik hier 

 
 

Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens 

 
Er zijn geen wijzigingen in het team van de inspectie-begeleiding of de regioverdeling. Op 
‘regioverdeling inspectie-begeleiding rkg’ of op ‘www.onderwijsinspectie.be’ kan u steeds terugvinden 
wie de inspecteur-begeleider is voor uw school. U vindt er ook de correcte contactgegevens. 
Als dienst hebben we een bureel bij VOBA (Vicariaat Onderwijs Bisdom Antwerpen), gehuisvest in het 
TPC-Blok O, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.  
Ook onze website is ondergebracht bij die van VOBA onder https://www.kerknet.be/vicariaat-
onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/rkg-officieel-onderwijs .                  

Terug naar begin 
 

Vormingsmomenten voor de leermeesters RKG dit schooljaar  
 
De permanente vorming voor de leermeesters RKG draagt bij tot de kwaliteit van het r.-k. 
godsdienstonderricht. We plannen ook dit schooljaar twee vormingsmomenten: een halve en een hele 
dag. Op deze bijeenkomsten worden in principe alle leermeesters verwacht: het zijn geen vrije 
keuzebijeenkomsten.  
We danken u en de leerkrachten nu al voor de inspanningen om de leermeester(s) RKG in uw school 
hiervoor klasvrij te maken. 

• In december voorzien we een vormingsmoment (halve dag) waarbij we vakinhoudelijk aan de 
slag gaan. Aan deze studiedag zijn geen kosten verbonden. De leermeester(s) sluit(en) - in 
overleg met u - aan bij één van de twee momenten waarop we dit inrichten: woensdag 7 
december 2022 en donderdag 8 december 2022, telkens van 9 tot 12 uur op locatie TPC, 
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.  
De leermeesters ontvangen in een aparte nieuwsbrief de uitnodiging voor deze ISB en 
praktische info over inschrijving.  

• In het tweede en derde trimester hernemen we het aanbod van vorig schooljaar. Op 
verschillende locaties doen we een gevarieerd aanbod van inhoudelijke en pedagogisch-
didactische onderwerpen waaruit de leermeesters een keuze kunnen maken. Concrete info 
(programma, onkosten, inschrijving) voor deze vorming volgt in een latere nieuwsbrief. 

Terug naar begin 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
rooms-katholieke godsdienst 

in het gemeentelijk, stedelijk en gemeenschapsonderwijs  
september 2022 - nummer [35] 

(Inspectie-begeleiding RKG bisdom Antwerpen) 
 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/wie-wie
http://www.onderwijsinspectie.be/levensbeschouwelijke-inspectie/adresgegevens/rooms-katholieke-godsdienst/bisdom-antwerpen
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/rkg-officieel-onderwijs
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/rkg-officieel-onderwijs
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Enkele juridisch-administratieve aandachtspunten  
 
Met aandrang vragen we u om volgende administratieve richtlijnen niet uit het oog te verliezen: 

▪ De LBV-formulieren worden zo snel mogelijk, liefst vóór 20 september, verwacht bij de inspecteur-
adviseur van het gebied waartoe uw school behoort.   

▪ De LBV-formulieren zijn enkele jaren geleden van vorm veranderd. U vindt ze als bijlage onderaan 
bij de omzendbrief GD/2002/05. Gelieve bij voorkeur deze documenten te gebruiken: 
- LBV 1 (FORM003378) ‘Levensbeschouwing: lesrooster per leerkracht en per vestiging’; 
- LBV 2 (FORM003379) ‘Levensbeschouwing gewoon basisonderwijs: overzicht’; 
of LBV 2 (FORM003380) ‘Levensbeschouwing buitengewoon basisonderwijs: overzicht’ 
- LBV  3 (FORM003383) ‘Aanvraag tot voordracht van een leerkracht levensbeschouwing’  
Gelieve deze documenten per mail te bezorgen.  

▪ Voor elke tijdelijke opdracht als leermeester RKG moet een ‘Aanvraag tot voordracht van een 
leerkracht levensbeschouwing’ (LBV3) gezonden worden naar de bevoegde inspecteur-adviseur.  Dit 
betekent dat u voor elke interimaris of tijdelijke leermeester telkens opnieuw bij het begin van een 
opdracht het formulier moet bezorgen, ook al heeft de leermeester vroeger al een opdracht gehad op 
uw school of vervult een vastbenoemde onderwijzer tijdelijk een opdracht als leermeester.  

▪ Om de leermeesters RKG vlot te kunnen bereiken, is het belangrijk dat we ons mailbestand up-to-
date houden. Ook de nieuwe leermeesters moeten zo snel mogelijk in het bestand opgenomen kunnen 
worden. Daarom vragen we u bij de aanvraag tot voordracht ook het mailadres te vermelden waarop 
wij de leermeester persoonlijk kunnen bereiken (dit in overeenstemming met de GDPR wetgeving). 

▪ Wanneer de leermeester vastbenoemd wordt, zendt u voor het laatst een ‘Aanvraag tot voordracht 
van een leerkracht levensbeschouwing’ met vermelding ‘vaste benoeming’. Volgens de regelgeving 
moet hier ook een voordracht gebeuren.  

▪ Sinds vorig schooljaar worden de kerkelijke voordrachten vanuit een digitale tool gegenereerd. 
Zowel u als de leerkracht krijgen via het mailadres mailer.rkg@rkg.vlaanderen de voordracht 
toegestuurd. In uw mailbox leest u ‘Rooms Katholieke Godsdienst’ als afzender. Indien u bijkomend 
een zending naar een ander mailadres (secretariaat, scholengroep, …) wenst, kan u dit via mail aan 
uw inspecteur-adviseur melden. 

▪ Startende leermeesters bezorgen aan u een kopie van hun bekwaamheidsbewijs én een attest dat 
zij RKG gevolgd hebben. Deze documenten worden door de Hogeschool aan de afgestudeerden 
afgeleverd en moeten door u naar het werkstation worden doorgestuurd. Indien dit niet gebeurt, is 
het startdossier van de leermeester niet in orde en krijgt zij/hij niet het loon waarop zij/hij recht heeft. 

▪ De regelgeving inzake functiebeschrijving en evaluatie van een personeelslid is vanaf 1 september 
2021 gewijzigd (omzendbrief PERS/2007/09). 
De functiebeschrijving voor het ambt van leermeester levensbeschouwelijke vakken werd conform 
deze nieuwe regelgeving aangepast. Je kan deze raadplegen via deze link.  

Terug naar begin 
 

Afwezigheid leermeester 
 
Met het oog op de aanstelling van een interimaris-leermeester vragen we om ons via mail of telefoon 
op de hoogte te brengen als een leermeester langere tijd (10 werkdagen of meer) afwezig is.  

Terug naar begin 
 
 
 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13255
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3378
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3379
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3380
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3383
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13932
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/2021-FB-leermeester-LBV.pdf
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ILC-bevraging 
 
De omgang met diversiteit staat hoog op de maatschappelijke agenda, ook op die van het onderwijs. 
Zo engageerden alle levensbeschouwelijke vakken zich enkele jaren geleden om leerlingen te laten 
groeien in interlevensbeschouwelijke dialoog met het oog op interlevensbeschouwelijk samenleven. 
Ook de ontmoeting met de ander is motor voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. Aan de 
leerplannen van alle levensbeschouwelijke vakken, ook r.-k. godsdienst, werden daartoe 24 
interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) toegevoegd.  
Ook de wetgever benadrukt het belang van de ILC en bepaalde in 2018 dat de levensbeschouwelijke 
vakken jaarlijks verslag uitbrengen van de aanpak van de interlevensbeschouwelijke competenties 
(Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex 
Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft’ van 26/01/2018 , hoofdstuk 2 Art. 4 § 2 en §4 
en hoofdstuk 3 Art. 147/3 § 3 en §4). 
De leermeesters RKG hebben de voorbije schooljaren vorming gekregen over de ILC’s 
(interlevensbeschouwelijke competenties).  
De Erkende Instanties/Vereniging van de zeven erkende levensbeschouwingen hebben zich 
geëngageerd om de ILC’s te implementeren. Dat gebeurt zowel in de lessen van elke 
levensbeschouwing zelf als d.m.v. interlevensbeschouwelijke projecten die samen opgezet worden. 
Per leerjaar zoeken de leermeesters van de levensbeschouwelijke vakken samen naar kansrijke 
thema’s waarin met de leerlingen zinvol aan deze ILC’s wordt gewerkt. Het gaat hier om projecten die 
in hun totaliteit per schooljaar en per leerlingengroep minimum 2 en maximum 6 lestijden in beslag 
nemen.  
Alle verdere info vindt u op de webpagina van de levensbeschouwelijke inspectie. 
Op dezelfde webpagina vindt u het ‘Formulier voor projecten Interlevensbeschouwelijke 
Competenties’. Op dit formulier noteren de leermeesters zowel de planning als de evaluatie van elk 
project ILC. De formulieren blijven bij de directeur ter beschikking van de inspectie 
levensbeschouwelijke vakken bij schoolbezoek. 
Om (de kwaliteit van) het aanbod te kunnen opvolgen en als antwoord op de decretale vraag zal ook 
in de loop van dit schooljaar het aanbod voor elk leerjaar via een Google formulier opgevraagd worden. 
De verzamelde informatie is basis voor een inhoudelijke bijdrage aan het jaarverslag t.b.v. de 
onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.  

Terug naar begin 
 
 
 
 
We danken u alvast voor de goede samenwerking dit schooljaar en groeten u vriendelijk. 
Ludwig Getteman, Marijke Getteman, Peggy Verbist, Luk Waterschoot 
inspecteurs-adviseurs RKG basisonderwijs bisdom Antwerpen 

http://www.onderwijsinspectie.be/algemene-info
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/2015-formulier-project-ILC-1.doc
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/2015-formulier-project-ILC-1.doc

