
ONDERWIJS 

Religie, zingeving en /evensbeschouwing. 
Resultaat van een universiteitsbreed en vee/vormig /eerproces 

In deze bijdrage zal ik in grote lijnen het leerproces schetsen van waaruit het levensbe
schouwelijk~vormende vak RZL ontstaan is. Hierbij zal ik ook aandacht besteden aan de cultu
reel-theologische achtergrond. Tenslotte reik ik perspectieven aan voor een verdere verdieping 
en verbreding van het levensbeschouwelijk onderwijs in het Vlaamse hoger onderwijs. 

VGDW: godsdienstonderricht aan de K.U.Leuven tot 1998 

Sinds de veertiger jaren van vorige eeuw word! in aile faculteiten aan de K.U.Leuven een 
college georganiseerd dat licentiestudenten onderwijs aanbiedt over de christelijke godsdienst. 
Deze colleges droegen weinig welluidende titels in de trant van 'Vraagstukken in I uit I over (de) 
godsdienstwetenschap(pen)'. Professoren van de theologische faculteit verzorgden dit onder
wijs, en poogden studenten in contact te brengen met de wetenschappelijke inzichten en dis
cussies over het christelijke geloof, vaak gelieerd aan hun eigen vakgebied. Het doel was om 
studenten vanuit deze contactname een dieper inzicht te geven in het christelijk geloof, zodat 
hun eigen geloofsreflectie gelijke tred kon houden met hun intellectuele wetenschappelijke vor
ming. Dit gebeurde met weinig onderling overleg, naar godsvrucht en vermogen, met een wisse
lend succes. 

Stilaan echter, onder invloed van de detraditionalisering van de samenleving en de levens
beschouwelijk pluralisering van de studenten, kreeg het vak met heel wat tegenwind af te reke
nen. Meer nog, het werd beschouwd als een laatste restant van de ideologische verzuiling 
waaruit de katholieke universiteit stamde. En omwille van deze vooringenomenheid, zo stelden 
sommigen, kon met recht aan de kwaliteit van het verstrekte onderwijs getwijfeld worden. Het 
tanend succes van het vak kwain met verve in de openbaarheid, wanneer studenten bij de ope
ning van het academiejaar in oktober 1998 ronduit pleiten voor de afschaffing van het vak als 
verplicht onderdeel op aile curricula.1 

Naar een nieuw concept: RZL 

Ondertussen waren ook de professoren die dit onderwijs verzorgden, zich bewust geworden 
van de precaire situatie waarin dit vak terechtgekomen was. Op facultair niveau, onder Ieiding 
van de toenmalige decaan M. Vervenne, was het overleg ondertussen opgestart, en werden di
verse denkpistes overwogen, varierend van het afschaffen van het vak, over het voorzien van 
een pakket keuzevakken, tot een 'restyling' van het bestaande vak. Mee onder invloed van een 

1 Cf. De Standaard 29 september 1998: Leuvense studenten taken plichtvak godsdienst. 
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onde~ijskundig vernieuwingsproject2, werd voor de laatste optie gekozen. Het college 
grond1g herbekeken worden, de doelstellingen geherformuleerd en de onderwijsvormen 
nieuwd. 

.. (1) Eerder dan een introductie van (vooronderstelde) christenen in een meer wetenscha
1 

lijke aanpak van h~t christelijk geloof, zal het vak vanaf nu resoluut: (a) studenten aanzette
1 

l~vensbeschouweltjke communicatie en reflectie, (b) dit in respect voor, en appellerend aan 
e!gen overtuigingen, en (c) in dialoog met het christe/ijke ge/oof. Of studenten nu christen zi 
n1et, nadenken over de eigen levensbeschouwelijke keuzes is het minste wat men van univ; 
t~ir~n mag ~erwachten. Vanuit haar eigen katholieke levensbeschouwelijke profiel wil de uni 
S1le1t hen h1ertoe aanzetten in dialoog of confrontatie met een theologisch reflexief gem 
christelijke geloof. 

(2) Vervolgens w?rdt u.i~drukkelij~ g:k?zen om de colleges, veel meer dan vroeger het g 
~~s, te Iaten aa~?lwt~n b¥ de speclfi~!te1t van de diverse opleidingen. Wetenschappers die 
biJvoorbeeld op ZIJn mmst 1n staat te ZIJn na te denken over de verhouding tussen geloof en 
t~nsch~p, of de levensbeschouwelijke achtergronden te zien van een ethisch-maatschappe 
d1scuss1e over het werken met proefdieren of over kloning. 

(~) Tenslotte word! gezocht naar actievere betrokkenheid van de studenten bij de colle! 
omw1lle van de vaak grotere groepen dienen hiertoe beheersbare werkvormen ontwikkeh 
wo:den. De ontwikkeling van een interactieve webpagina moet zorgen voor een vlotte comm 
cat1e .met studenten, een vlotte communicatie tussen studenten onderling, een actieve on1 
steumng van de leerprocessen, en verhoogde samenwerking tussen docenten. 

Concreet he.eft deze beweging geleid tot het aanmaken van een websjabloon waarvan ie 
re docent ~ebru1k kon ~aken voor de uitbo~~ van het eigen college.3 De interactieve webpa~ 
voor RZL 1n de faculte1t Wetenschappen, biJ voorbeeld, omvat het cursusmateriaal een disc 
sie:uimte, een lijst m.et moeilijke woorden, een chatruimte, quick votes (kleine electronische 
qu~tes), vol-automat1sche ICT-modules begeleide zelfstudie, informatie over het examen, ve1 
re links, etc. _ 

Als .kroon op het werk word! ook beslist om een nieuwe titel aan het college te geven. 
lange d1scu~sies l~idt d?ze 'Religie, zingeving en levensbeschouwing', afgekort 'RZL'. Geko: 
word! voor genensche termen omdat gestreefd word! naar een reflectie waartoe ook n 
christenen. zich ~~ngesproken dienen te weten (het christelijk kan hierbij slaan op de drie 
men, en n1et op een ervan). Professoren kunnen wei een subtitel van eigen keuze toevoegen. 

Cultuur-theologische achtergronden bij het RZL-concept 

(1) De verandering van concept heeft alles van doen met een andere analyse van de actu 
levensbesch,ouwelij~e s.itu~tie in Vlaandere~. Tot voor kort werd deze immers geanalyseerc 
termen van seculansenng , een proces gelmkt aan de secularisatie-hypothese. Deze houdt 
de ~oderniser~ng de gods.dienst uit de samenleving bant: hoe verder de modernisering vo1 
schnJdl, hoe mmder godsd1enst er over blijft. Het gevolg is dat op levensbeschouwelijk vlak rr 

2 'Ontwerp van een gelntegreerd zelfstudiepakket voor de colleges Vraagstukken uit de Godsdienstwet 
schappen aan de K.U. Leuven', 001-project van 1 oktober 1998 tot 30 september 2000, promotor: J. Haers, 
promotor: D. Pollefeyt, medewerker: J. Hennion . 

. 
3 Ct. http://~.kuleuven.ac.~e/rzl/index.htm. Omwille van de invoering van de Blackboard-omgeving 

met aile webpagma's nog operat1oneel. Bovendien word! op dit ogenblik gewerkt aan een meer eigentijds p 
form met nieuwe mogelijkheden. 
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elke positie kon uitzetten op een continuum, met aan het ene uiterste de praktiserende, bewuste 
christenen, en aan het andere de overtuigde athe'lstische humanist- een continuum dus in feite 
tussen christenen en niet-meer-christenen. 

I 
Praktiserende l 1 Marginaal kerke- I 

I 
Agnosten 

_[ l Athe"istische 

I katholieken lijken katholieken humanisten 

I Gematigd kerke- I 
I 

Onkerkelijke 

I I 
Athe"isten 

I lijken katholieken christenen 

De strategie bestond er dan in om nog zoveel mogelijk posities van dit continuum aan te 
spreken; anders gezegd: om de geloofwaardigheid en relevantie van het christelijk geloof nog 
aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. De onderliggende overtuiging was dat het chris
telijke geloof niet tegengesteld kan zijn aan elk authentiek zoeken naar zin en betekenis, meer 
nog: dat mils goed aangebracht, duidelijk gemaakt kan worden dat elk zinzoeken zijn uiteindelij
ke vervulling vindt in het christelijk geloof. Echt mens-zijn heeft te maken met echt christen-zijn, 
en omgekeerd. Daartoe werd vaak een algemene grond gezocht die iedereen nog kon verbin
den. Een belangrijke piste was bijvoorbeeld de ethiek, of het wijzen op de algemene religiositeit 
die elk mens (als homo religiosus) zou kenmerken, of de omgang met 'contingentie'-ervaringen 
(lijden en dood van een naaste bv.) die iedereen op de grenzen van het menselijke bestaan 
doen stolen. In continu'iteit met deze pistes werd dan het christelijk geloof gepositioneerd als 
verwoording envervulling van deze algemeen-menselijke zinvragen.4 

(2) De actuele ervaring is dat dergelijk continuum-denken niet meer functioneert. Waarom 
zouden we het echt-menselijke nog christelijk duiden? Is dat christelijke niet vaak een verdubbe
ling waarzonder we ook kunnen Ieven? En past op elk diep-menselijk antwoord op zinvragen 
ook het christelijke label? In plaats van secularisering is het wellicht beter te spreken van plurali
sering. De christelijke traditie is inderdaad niet Ianger de vanzelfsprekend voorgegeven horizon 
van Ieven, denken en doen (de detraditionalisering is een feit5). Echter, niet een geseculariseer
de maar een gep/uraliseerde samen/eving is ervoor in de plaats gekomen: de levensbeschouwe
lijke ruimte word! bezel door een veelheid aan groepen, die zelf nog eens in een veelheid aan 
verschillende posities uiteenvallen: christenen, athe'lsten, agnosten, post-christenen, onverschil
ligen, moslims, joden, New Age-aanhangers, individualisten - inderdaad elk in hun veelvormig
heid. Deze pluralisering word! versterkt door een toegenomen gevoeligheid voor religieuze veel
heid door de bewustwording van andere (wereld-)godsdiensten, die ons bereiken via media, toe
risme en migratie. ldentiteitsconstructie en nadenken over levensbeschouwing gebeurt in deze 
ruimte, en elke keuze in dit verband neemt er positie in. Het actuele levensbeschouwelijke veld 
is er een van actieve verscheidenheid, dynamische interactie vanuit de contacten met andere 
posities. Deze kunnen leiden tot conflict en confrontatie, maar ook tot onderlinge uitwisseling, 
leerprocessen allerhande, etc. 

4 De theologische methode, onderliggend aan deze strategie, is de moderne correlatiemethode. Een actuele 
evaluatie van deze methode (met alternatieD presenteer ik in Zeg nooit meer correlatie. Over christelijke traditie, 
hedendaagse context en onderbreking, te verschijnen in Collationes 33 (2004). 

5 Dit is ook he! geval voor de actuele christenen; zij zijn niet minder gedetraditionaliseerd, ook al (of: precies 
omdat) zij kiezen om christen te zijn. Ook deze keuze heeft maatschappelijk gesproken immers zijn vanz~lf
sprekendheid verloren, met als resultaat dat de verhouding tot de traditie gewijzigd is (en vaak meer reflextef 
word!). 
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(3) Voor het nadenken over levensbeschouwing houdt vertrekken van een welbegrepen 1 
vensbeschouwelijke pluraliteit alvast in dat een positie die neutraliteit claim!, geen niet-betrokkE 
toeschouwersperspectief is, maar slechts een van de vele posities op het levensbeschouwelijf 
veld. Bovendien impliceert het de erkenning dat- maatschappelijk-structureel gesproken - 11 
vensbeschouwing een keuze maken betekent, een keuze waarop mensen aangesproken kUI 
n~n worden. In een context van onherleidbare veelheid werkt een consensus-strategie dan oc 
ntet Ianger om het waardevolle van he! christelijke geloof te presenteren. Deze nieuwe conte. 
biedt daarentegen wei mogelijkheden om midden de /evensbeschouwelijke vee/heid de specific 
teit v~? het christelijk geloofte profileren. Zoals er andere levensbeschouwelijke posities zijn, z 
ook ZIJ~ er christenen, met hun eigen specifiek engagement, dat ook vandaag nog de moeit 
waard ts .. Deze beweging maakt het tegelijk mogelijk om de actuele levensbeschouwelijke cor 
text ernsttg te nemen, alsook de eigenheid van het christelijk geloof (niet tegen, maar middeni 
deze context). Ook een christelijke identiteit is er een waarop je aangesproken kan worden.s 

Levensbeschouwelijk onderwijs aan het begin van de 21ste eeuw 

Deze cultuur-theologische overwegingen vormen de achtergrond van het nieuw pedagogisc 
RZL-project. In dit opleidingsonderdeel word! beoogd dat studenten (a) zich bewust worden va 
het onontkoombaar levensbeschouwelijke karakter van ieder menselijk den ken, handelen en IE 
ven; (b) de eigen identiteit bedenken in interactie met andere overtuigingen; (c) met een voo1 
keurspositie voor het christelijk geloof dat op reflexief-geengageerde wijze (op zijn minst door d1 
docent) in de levensbeschouwelijke communicatie word! ingebracht. Studenten worden gestimu 
leerd te komen tot levensbeschouwelijke maturiteit, of ze nu christen zijn, agnost, moslim, on 
verschillig, , .. 

Dergelijk onderwijs maakt het project van kwalitatief p/ura/isme concreet.7 Vanuit haar eiger 
opdracht is dat de dienst die het katholieke hoger onderwijs kan leveren aan de jongeren, de 
kerk zowel als de samenleving. Anders dan neutrale en pluralistische strategieen die niet verde 
komen dan passieve tolerantie, stuurt he! aan op een actief omgaan met pluraliteit, en respec 
voor de andere en de eigen identiteit; het stimuleert het nadenken erover en zwengelt onderlin 
ge communicatie aan. In deze zin is het een waardebetrokken maatschappelijk project, gevoec 

6 Hoe dit 'aangesproken worden' tegelijk ook motor kan worden van actuele traditieontwikkeling, zie mijn On 
derbroken traditie. Heeft het christe/ijk verhaa/ nag toekomst?, Kapellen: Pelckmans, 1999, en De kottste definitiE 
van godsdienst: onderbreking, in B. Raymaekers en G. Van Riel (red.), Horizonten van weten en kunnen. Lesse~ 
voordeXX/ste eeuw, Leuven: Universitaire Pers/Davidsfonds, 2002, 145-165. 

7 Voor een nadere bepaling hiervan, zie L Boeve en D. Pollefeyt, Experiment in kwalitatief pluralisme, in Tettic 
21 mei 2003. 

Areopaag Vierde jaargang (2004) nr. 2 



vanuit de christelijke traditie. RZL speelt op dit vlak een voorlopersrol in het gesprek over de 
identiteit van het katholieke onderwijs, inclusief de K.U.Leuven.B 

Enkele conclusies en perspectieven 
Door de herprofilering van RZL heeft het klassieke levensbeschouwelijke vak dat aangebo

den word! in aile opleidingen opnieuw aan universiteitsbrede geloofwaardigheid gewonnen. In 
de recente BaMa-herprogrammering hebben precies studenten gepleit voor het behoud van het 
vak in aile curricula. Bovendien heeft RZL naambekendheid gekregen; het is zowat een merk
naam geworden. Maar tevreden studenten, dat moet verdiend worden, ieder jaar opnieuw. 

Een grote les hebben we eruit geleerd. Levensbeschouwelijk onderwijs heeft enkel een toe
komst als het een kwaliteitsproduct is, afgestemd op de doelgroep, met een actuele pedagogiek, 
een correcte cultureel-theologische insteek, aansprekende werkvormen die de participatie van 
studenten verhogen, en dat voortdurend word! bijgestuurd en verdiept door overteg tussen col
lega's en vakgenoten. Aileen kwaliteit zal RZL, zal het godsdienstonderricht, redden. 

Bij de veralgemening van RZL binnen (en buiten) de Associatie K.U. Leuven, is het niet de 
bedoeling om het concept van de K.U. Leuven blindelings te fotokopieren. Vooreerst is dit feite
lijk onmogelijk omdat dit model enkel bestaat uit een aantal richtinggevende principes en een 
webplatform die docenten voor de rest zelf invullen en op hun maat snijden, naargelang de ei
gen doelgroep en expertise.9 Ten tweede bieden de diversiteit aan opleidingen, de verschillen in 
opleidingsniveau, de regionale spreiding, de specificiteit van de lerarenopleiding, etc. even zove
le nieuwe aandachtspunten. Ten derde dient de kans te baat genomen te worden om een oplei
dingsoverstijgende ruimte voor levensbeschouwelijke discussie en reflectie te openen, zowel 
onder docenten en lectoren als studenten. Zo krijgen we opnieuw de kans actief mee te werken 
om van onderen uit, van in de aula, de levensbeschouwelijke identiteit van het katholieke on
derwijs te vernieuwen. 

Ueven Boeve 1 O 

a Cf. L. Boeve, 'Katho/ieke' universiteit: vier denkpistes, in Ethische Perspectieven 10 (2001) 4, 250-258. 
s Vandaar dat ook het voorstel dat de Werkgroep Levensbeschouwelijk Profiel van de Associatie K.U.Leuven 

gedaan heeft inzake RZL precies enkel deze doelstellingen en randvoorwaarden verwoordt. 
10 Lieven Boeve is academisch secretaris van de Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven en doceert er fun

damentele theologie. Hij verzorgt een vak RZL aan de Faculteit Wetenschappen. Hij is bovendien secretaris van 
de Werkgroep L-evensbeschouwelijk Profiel (WLP) van de Associatie K.U.Leuven en vanuit deze functie lid van 
de PLOO. 
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&ssociatie K.U. Leuven 

Werkgroep Levensbeschouwelijk Profiel 

Organisatie van het levensbeschouwe/ijk onderwijs 
aan hogeschoo/ en universiteit 

In uitvoering van de missieverklaring van de Associatie K.U. Leuven en de hierbij gefc 
muleerde strategische doelstellingen stelt de Werkgroep Levensbeschouwelijk Profiel (WL 
voor om het levensbeschouwelijk onderwijs aan onze inste/Jingen gecoordineerd en in ondE 
linge samenwerking te organiseren onder de koepelnaam 'Religie, zingeving en Ieven 
beschouwing' (RZL) en dit als plichtvak in aile opleidingen. Zo wil de Associatie haar Ieven 
beschouwelijke opdracht concreet gestalte geven. 

De coordinatie en de technische en inhoudelijke ondersteuning worden opgevolgd in het 
de school van de WLP opgerichte Platform Levensbeschouwelijk onderzoek en onderw, 
(PL00).11 

a. Profiel van de opleidingsonderdelen RZLt2 

1. De opleidingsonderdelen RZL vertrekken van een ernstig genomen levensbeschouwelijJ 
pluraliteit die in de West-Europese cultuur steeds meer zichtbaar word!, ook en met name 
onze instellingen. Bij elke levensbeschouwelijke reflectie, christelijke of niet-christelijke, 
een wetenschappelijk onderbouwde kennisname van deze pluraliteit van groot belang. Me1 
nog, confrontatie met deze pluraliteit daagt uit om over de eigen levensbeschouwelijke ider 
titeit nate denken. 

2. Bovendien enten deze opleidingsonderdelen hun benadering van de levensbeschouwelij~ 
vorming op de methodologische stelling dat elke werkelijkheidsbenadering (of deze n 
wetenschappelijk is of niet) reeds onher/eidbaar levensbeschouwelijk is gekleurd. Dit is zekE 
het geval inzake levensbeschouwelijk onderwijs. Ook zogenaamde neutrale of objectiev 
benaderingen vertrekken bij nader toezien vaak van niet geexpliciteerde ideologische ve 
onderstellingen. 

11 De beslissing hiertoe werd genomen door de Raad van Bestuur van de Associatie K.U.Leuven, d.1 
19.09.2002. De PLOO is het specifieke instrument om de interactie tussen de actoren en expertises op de gE 
bieden van levensbeschouwelijk onderzoek en onderwijs binnen de diverse partnerinstellingen van de Associati 
te bevorderen, en de uitwisseling en samenwerking met instellingen of gremia buiten de Associatie te stimulerer 
In de taakstelling hiervan staat omschreven: 

'Het PLOO spits! zich toe op de doe/en en organisatie van het levensbeschouwe/ijk onderwijs binnen de a1 
sociatie en oak in een ruimer verband. Naast de co6rdinatie hiervan staan zowel het uitwerken van een heder 
daags inhoudelijk en herkenbaar profiel, als het stimuleren van onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbreding va 
levensbeschouwelijke opleidingsonderdelen centraal. Hiertoe kan een beroep gedaan worden op de expertis 
die reeds is opgebouwd in de partnerinstellingen, zo onder meer in het kader van het opleidingsonderdeel Re 
ligie, zingeving en /evensbeschouwing (RZL), dat aan de K.U. Leuven ontwikkeld is en als plichtvak geprograrr 
meerd staat in de studiecurricula van de opleidingen van tweede eye! us. Het is aangewezen om dit project uit t 
voeren in samenspraak met de verantwoordelijken van andere initiatieven ter zake, zoals het 'Open leertrajecl 
in de hogescholen." 

12 Deze profielbepaling is mede gelnspireerd door het overleg dat plaats vond in het kader van het 'Ope 
leertraject', georganiseerd door de Erkende lnstantie en het VVKHO. 
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