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VCSV Wes-Kaap 

Wat ons doen 

Die VCSV se doelwitte 
In afhanklikheid van God, streef die organisasie daarna om: 
• as dissipels van Jesus te leef en om teenoor ander te getuig; 
• binne ons konteks sensitief vir die Heilige Gees te wees; 
• lede aan te moedig om Bybelstudie te doen, te bid en betrokke te raak by 
ŉ plaaslike kerk; 
• interkerklike verhoudings te bevorder; 
• ŉ Christelike teenwoordigheid in opvoedkundige instellings in 
Suid-Afrika te handhaaf; 
• versoening en eenheid onder Christenleerders en -studente te bevorder; 
• diensbare leierskap te bevorder, wat die organisasie se lede motiveer en 
mobiliseer om óók te dien; en 
• om ŉ atmosfeer vir ‘n leerbare gees te skep. 
 
Verhouding met skole en tersiêre instellings 
• As ŉ organisasie wat leerders en studente verteenwoordig, streef die VCSV 
voortdurend daarna om goeie verhoudings op alle bestuursvlakke met 
opvoedkundige owerhede te handhaaf. 
• VCSV-takke word gestig in oorleg met skoolhoofde of die beheerliggame 
van opvoedkundige instellings. 
• Aktiwiteite in VCSV-takke word intern gekontroleer ingevolge die mandaat wat die 
skoolhoof en/of beheerliggaam van ŉ opvoedkundige instelling verleen, in 
samewerking met die verantwoordelike onderwyser / VCSV-verteenwoordiger 

 

Verhouding met die kerk 
• Die VCSV kan nie – en wil nie – die kerk vervang nie. Ons poog om geleenthede 
vir jongmense te skep om hul verhouding met Jesus vrywillig en sonder beperkings 
te laat groei. 
• Die VCSV erken die kerk se rol as toesighouer oor sy lidmate. 
• Die VCSV wil die kerk dien en ondersteun in sy strewe om sy lidmate aan te 
spoor om geloofskeuses in Jesus Christus te maak. 
• Die VCSV beskou dit as die taak van elke kerkgenootskap om sy spesifieke 
leerstellings aan sy lidmate te verkondig. 
• Die VCSV streef daarna om in sy programme, studiemateriaal en die manier 
waarop aktiwiteite aangebied word, aangeleenthede wat verwant mag wees aan 
godsdienstige dogma en moontlike verskille in die uitgangspunte tussen 
kerkgenootskappe, te vermy. 
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• Die VCSV doen ŉ beroep op kerke om te onderneem om nie tydens VCSV-
aktiwiteite te poog om lidmate vir hul gemeentes te werf nie. 
• Die VCSV moedig eenheid aan. Ons doen ŉ beroep op alle betrokkenes om 
sensitief te wees oor moontlike verskille in godsdienstige oriëntasie. 
 

Wat VCSV aanbied vir skole: 

 
1. Hulp met hulle godsdiensbeleid in die skool wat deur die beheerliggaam 
goedgekeur moet word. 

 

2. Veilige ruimte en ’n raamwerk/riglyne wat die skool en die leerders beskerm as 
iemand iets sê wat teen die godsdiensbeleid in die skool is – gee die 
verantwoordelike persoon in die skool reg om die spreker te stop as hy/sy die 
raamwerk/riglyne oorskry. 

 

3. Dokument wat die sprekers moet teken, wat die riglyne/raamwerk uiteensit. Sodat 
die Godsdiensbeleid gehandhaaf word. 

 
4. Ondersteuning vir die onderwyser in die skool soos volg. 
4.1. Opleiding oor verantwoordelikheid van onderwyser. 

 

4.2. Opleiding van kringleiers. 
4.2.1. Aanbieding . 

4.2.2. Organisering. 

4.2.3. Mentorskap. 
 
5.3. Programme soos Bybelstudie metodes, dissipelskap metodes, leierskap, 
mentorskap, ervaringsleer kampe en geleenthede, waardes wat saak maak en 
positiewe seksualiteit. 

 

5.4. Bemarking van nuwe programme. 

 

5.5. Netwerke met ander organisasies 

 

 

 

 


