
Vergoeding visiteurs 

Onder visiteurs verstaan wij zowel voorzitters als leden van een visitatieteam. 

 

Terugblik 

Lang geleden was visiteren pro Deo werk. Je deed het voor de vereniging. Hooguit werden reiskosten 

vergoed. Dit laatste gebeurt overigens terecht, nog steeds.  

Vanaf het moment dat de NDV een professionaliseringslag maakte in het visiteren (toch al weer 

gauw zo’n 18  jaar geleden) werd een vergoeding ingesteld voor voorzitters en medevisiteurs. De 

achtergrond was dat deze mensen een dag niet voor hun school beschikbaar waren en er voor hen 

een invaller moest komen. De vergoeding was bedoeld als een tegemoetkoming in de 

vervangingskosten. Inmiddels heeft de professionalisering zich verder ontwikkeld en vergt een 

visitatie meer inzet, tijd en energie van een visitatieteam. De vergoeding heeft de 

loonkostenstijgingen in de loop der jaren niet gevolgd. 

 

Vergoeding of niet nodig? 

Over het al dan niet vergoeden van visiteurs zijn verschillende meningen te horen. Sommigen vinden 

dat het bij je ontwikkeling hoort. Je moet het zien als een soort scholing. Dat hoeft niet betaald te 

worden. En ‘het is toch normaal dat je dat voor je vereniging over hebt’. Anderen zijn de mening 

toegedaan dat ondanks de bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling anno 2018 een (behoorlijke) 

vergoeding op zijn plaats is. In ieder geval zij hier opgemerkt dat de vergoeding om financiële 

redenen slechts een tegemoetkoming kan blijven.  

 

Wel is het zo dat we hebben afgesproken dat daltoncoördinatoren visitaties meelopen als onderdeel 

van hun onderhoudsplicht van het certificaat zonder daar een vergoeding voor te ontvangen. 

 

Wat betreft de visiteurs in het VO maken we de volgende opmerkingen: 

- Zij komen daags tevoren bijeen en overnachten op kosten van de NDV 

- Daarbij is ook een diner inbegrepen 

- De vergoeding wordt in principe niet ingezet voor vervanging 

- Een deel van de vergoeding wordt overgemaakt in de regiokas 

De verhoging van de vergoeding voor visiteurs VO wordt niet nodig geacht. 

 

Voorstel 

Het DB stelt een verhoging voor van zo’n 25% van de huidige vergoedingen voor de voorzitters en 

medevisiteurs PO per visitatie. Daarmee wordt de vergoeding voor een voorzitter PO verhoogd van € 

240,-- naar € 300,-- en voor een medevisiteur PO wordt het bedrag van € 160,-- verhoogd naar € 

200,--.( Ter indicatie. Voor de voorbereiding van een visitatie, de visitatie zelf en het nawerk heeft 

een voorzitter zo’n 30 uur nodig en een medevisiteur 20 uur.) 

 

Ingangsdatum 

Indien de leden op de ALV van 21 maart 2018 instemmen met dit voorstel gaan de nieuwe tarieven in 

per 1 april 2018.  
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