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'Om te dienen', de brief van de Vlaamse bisschoppen over het katholiek 
onderwijs, die begin april verscheen, bleef niet onopgemerkl. In de marge 
van hun beschouwingen over de idenlileit van de katholieke school, riepen 
de bisschoppen de overheid op het katholiek opvoedingsproject niettegen 
te werken. Ook de vrijzinnige filosoof Etienne Vermeersch mengde zich 
met een opiniestuk in De Standaard (OS 24 april 2003) in het debat: hij 
pleitte onomwonden voor pluralistisch onderwijs. Heeft het vrij initiatief in 
het onderwijs en elders nog bestaansrecht? Welke positie moet de over
heid innemen? Wat is de eigenheid van katholieke scholen wanneer de 
pluralileit ook in de -eigen instelling doordringt? Die vragen blijven het pu
blieke debat in de nabije toekomst onmiskenbaar beheersen. In deze In de 
kijker zetten vier 'betrokkenen' hun visie daarop uiteen. 

Plurale samenlevinl 
katholiek onderwijs 

Kerk niet aileen in onderwijs aangepakt 
Rene Stockman 

De bisschoppen geven in hun brief niet 
alleen een degelijke onderbouw van 
war we de opdracht van een katholieke 

school kunnen noemen. Ze hebben her ook 
over de £Wee here hangijzcrs die hen tot 
schrijven hebben aangezet: her opgeven 
van de confessionele identiteit en de op
heffing van de overkoepelende structuur. 
het Vlaarns Secretariaat van her Katholiek 
Onderwijs (VSKO). 

War door de bisschoppen terecht wordt 
aangeklaagd, voltrekt zich ook op aile andere 
maatschappdijke terreinen waar de kerk het 
initiarief heefr genomen en activiteiten heeft 
onrwikkcld. De huidige bewindvoerders in 
BdgiC: zijn eropu.it de wgenaamde resteren
de macht van de katholieke ketk volledig t< 

fnuiken. Laat ons daarvoor niet blind zijn of 
blind blijven. legelijk is het hun bedoeling 
om in versneld tempo de maatschappij haar 
christelijk gedaehtegoed te ontnemen. Dus 
1.0:wel structured als inhoudelijk is de strijd 
aangebonden tegen he< kathotiek geloof. en 
dat onder de dekmantel van het pluralisme. 

• 
Enige voorbeelden kunnen dit verduidelij

ken. Her onder.vijs, de gezondheids- en wel
zijnszorg en het Ieger zijn op dit ogenblik de 
geviseerdc insriturics. Hoe sterk deze insticu
ties onderling ook mogen verschillen, steeds 
gaat her om de aanwc:tigheid van een dicnst
bare kerk. 

Aanvankelijk zonder enige vorm van sub
sidiCring (sommigcn lijken dar moedwillig te 
vergeten) heeft de kerk tot op heden een heel 
nerwerk van degdijk onderwijs uitgebouwd. 
Op basis van de grondwenelijke vrijheden 
van vcreniging en van godsd.icnsr hebben 
groepen gelovigen hun veranrwoordelijkheid 
opgenomen en nier gewachr rot de overhcid 
initiatieven nam om aJlc kinderen de moge
lijkheid tot onderwijs aan te bieden. Dat van
daag ?Oprocent van de bevolking blijft kie
zen voor het katholiek onderwijs, heeft inder· 
daa.d nier te maken met de religiositeit van de 
bevolking, maar met de degdijkheid van het 
onderwijs. 

Zij die niet wcnscn met dir confessionecl 
onderwijs re worden geconfronteerd, kunncn 
zondcr problcmcn terccht in her wgenaamde 
pluralistisch onderwijs, dat nu ook voldoende 
verspreid is. Maar de meerderheid van de 
burgers blijft kiezen voor het katholiek on
derwijs. Oat is wellicht pluralistischer dan 
her officieel onderwijs, dar pretendeen plu
ralistisch te zijn. 

Omdat de overheid nietS kan inbn:ngen 
tegen de kwaliteit van de katholieke scholen, 
zoekt ze andere wegen om dczc onderwijszuil 
te doen wankden: verbod om zieh confessio
neel uit te drukken; ingrijpen in de samen
srdling van de inrichtende machten en in de 
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De recente brief van de Belgische bisschoppen over het katholiek 
onderwijs hekelt de ondermijning van de positie van de kerk in dat 

maatschappelijk domein. Maar de huidige bewindslieden hebben het niet 
aileen op het onderwijs gemunt. Onder het mom van pluralisme belagen 

zij de kerk ook in de gezondheids- en welzijnszorg en in he! Ieger. 

vormen van samenwerking in her kader van 
de schaalvergroting; .&chaffing van de eigen 
koepel - en dat allemaal in een land waar de 
grondwer de vrijheid van meningsuiting, ver
eniging en godsdiensr garand.Cerr. 

. '. ""'"' • .. 
In de gezondhcids- en welzijnswrg is een

zelfde scenario aan de gang. Ook daar g.~at 
het om kwalitatiefhoogstaande en succesrijke 
initiatieven die z.ijn gegroeid vanuir de chris
telijke gemeenschap, als uitdrukking van pure 
diensrbaacheid. Uitgebouwd wnder over
heidssubsidics en jarenlang gerund door re
ligieuzen wnder enige vorm van vergoeding, 
z.ijn deze voorzieningen blijven mee-evolue
ren met de noden van de tijd. Ze blijven de 
geschikte antwoorden bieden en kunnen als 
voorbeeld gelden van goed beheer. 

Wat kan een overheid daartegen hebben, 
zeker vanuir her oogpunt van de subsidiari
reit dar her privC-initiaticf wil aanmoedigen? 
Maar ook hier ligt de overheid, allergisch 
voor alles wat maar met de brholieke kerk 
te maken hceft, dwars. Ze grijpt in in de 
samensrelling van de bchcersstructuren, legt 
verregaande, 'neroverschrijdende' samcnwcr
kingsverbanden op, stelt zel& de aanwezig
heid van kruisbedden in de ziekenkamcrs rcr 
discussie. En mch blijven chrisrenen, overwe
gend lcken, deze voorzieningen beheren als 
een concretiscring van ecn sociale bewogen
heid die evangelischc wands heeft. Wat heeft 
dat met macht te maken? 

• 
Het Ieger deelt ook in de brokken. Niet 

het Ieger als dusdanig, maar de katholieke 
aalmoczenicrsdienst die eerst gedeeltelijk 
en nu grmendeds wordt ontmanteld voor 
vrijz.innige nieuwkomers. die onm iddcllijk 
meer verdicncn dan dicgencn die zij vc:r
vangen. 

Hier is aile logica zoek en kunnen we 
aileen maar spreken van verregaande arro
ganrie. Onderrusscn leu:n we in de inter
nationale pees hoe belangrijk de legeraal
moezenicrs zijn: zij uckkcn mee met hun 
.soldaten, ook naar oorlogsgcbieden. En 
hoeveel burgers denkcn niet terug aan hun 
soldatentijd en de deugddoende relatie die 
ze hadden met hun 'padre'? Ook hier wou 
de kerk aileen maar een dienst bewijzen. 

In alle gebieden die we hebben opgesomd, 
verschijnt de kerk als dienares. Ze drukt zich 
uit in haar sociale dimensie1 weliswaar Sterk 
vanuir her voorbeeld van Christus zel£ Hier 
treedt de diaconie of de dienstbaarheid op de 
voorgrond; mecr dan· de andere c:linu=:nsio 
van verkon_diging-en lirurgie. De dienstbaar

heid is er voor icdcrecn. Ze is pluralistisd1 
in zich, tcrwijl de vcrkondiging en de 
liturgic een vrij aanbod blijven. Dat 
moeten v:. kUnnen bl ijven, ook in 
een pluralistische wereld. 

• 
Ook inhouddijk wordt een 

verwoedc strijd gevoerd: de IebJ;
sering van aborrus en euthanasic, en 
het huwelijk van homoparen zijn de 
mecst in het oog spri ngende vernicuwingen. 
In de sfeer va·n afrekening met een katholiek 
verledcn en opnieuw onder de ~ekmanrel van 
pluralisrnc en sccularisatie worden de ver
schillendc lcvcnstcrreinen bevrijd van de ka
tholicke 'dicta[Uur'. War klinkr dat toch ver
heven en revolurionair: is mensen bevrijden 
nier een van de cd.elste opdrachten~ 

We zijn voorstaander van een duidelijke 
scheiding tussen kerk en staat. De wenen 
diencn inderdaad niet door de kerk aan de 
staat te worden opgelegd. Maar in een echt 
pluralismc is cr vooral ruimre voor een vrije 
meningsuiting, en mag de kerk, m6et de kerk 
de ruimte krijgen om aan het maatschappe
lijk debat dee! te nemen. Oat laatste wordt 
nu juist stcrk bemoeilijkt. 

Ook de media slagen erin de kerk mond
dood tc makcn of~ in ccn totaal verkeerd 
daglicht te plaatsen. Van objectieve bericht
geving is geen sptake. Wat kregen we bijvoor
becld rc zien van hct be-rock van de paus aan 
Spanjc? Het zijn niet allemaal oubollige kwe
zds en simpelcn van geest, die 600.000 jon
ge.rcn en CCn miljocn gclovigen die de twee 
vieringen. enthousiast hebben bijgewoond. 
Maar ondcrtusscn crcCrcn de media een sfccr 
die de publicke opinie bc'invlotdt. De rcceme 
ethische debanen bcwezcn dat maar a1 te dui
delijk: de keuze van de sprekers, de tenden
ticuze inbreng van de moderaroren, her pu
bliccrcn van onwctcnschappelijke opinicpcip 
lingen, enzovoorr. 

Heeft hct parlement in die kwestie de vol
lcdige achterban vertegenwoordigd, of heb-
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ben de !eden van dit hoogste gezaghebbende 
orgaan de ethische kwesties ondergeschikt 
gemaakt aan partijpolirieke bela.ngen? 

Ondertussen is de maatschappij onrwrichr 
en dreigt normloosheid wet tc worden. K.ijk 
gewoon hoeveel wersbepalingcn er nodig zijn 
om de vcilighcid te garandcrcn, sinds ger~t 
is aan de ondcrbouw die juist ook veiligheid 
moest garandcren. Men is bczig her huis met 
stccd.s mecr dakpanncn te beschcrmen, rer# 
wijl ondertussen de fundamenten worden 
ondcrmijnd. 

• 
Door welkc politiekc agenda Iaten de be

windvocrders zich leiden? Is er nog t>en 
machtige katholickc kcrk, met bisschoppen 
die her kicsgedrag bc'invlocden en pasroors 
die als enigc 'wetcnden' hun parochianen het 
ondcrscheid russen goed en kwaad aanbren~ 
gcn? Dat is voltooid vcrledcn tijd, en daar 
hocft hclcmaa] nicr mL-cr voor gesrrcden te 
worden. Dar zou ook de vrijzinnigc ethicus 
Etienne Vcrmccrsch, die 1.cer voorspclbaar 
rcageerde op de brief van de bisschoppen 
over her ondcrwijs, moercn wctcn wannecr 
hij teruggrijpt naar zijn jcugdjaren: dar pre
conciliaire kcrkbccld bcstaat nict mcer, c:n 
daar hocft nicmand om te rrcurcn. 

De voornaamsrc n.-den voor de agressie 
regen de kerk hceft volgcns mij re makcn rnet 
de visics die de kcrk ontwikkelt op mens en 
maatschappij en die ze distillccrt uit de grotc 
boodschap van hct evangelic. En daarin ~t 
her juist over de grotc humane waarden d•e 
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vand:tag op J e belli ng S(aan (en waarbij 
hepaalde bewind\•oerdcr.~ zic.:h gcrm:pt:l l 
voclen die waardtnvcrschuiving nict allccn 
tc ondcrg;t:m, maar ook nog re promotcn). 
Vanuit haar sociale kcr bn d<.· kc rk daarin 
nict meegaan orndar hct om rund:um:ntdc 
waarden ga:H die aile' mer mcn~waardiglu: id 
tc makc.:: n hcbhen. 

Ecn duiddijkc visic daa rop wordr :~f
gcdaan al~ om·erdraagz;1a mheid en wordt 
bcanrwootd met nog grotcn: o nverd raag
Z..1amhcid. ller enigc wapen wordt d;Ul hct 
rnondduod makcn van het cx tc rrH.: gcwctcn 
dm de kcrk in dcze lll:l ~ll sdupp i j i~. 

Maar i ~ d;u nict lu.:l vcrhaal va n aile tij 
dcn, omd:u hct l..'v:mgd ic juist t.Til t<..'gen
draacbc boodschap i s~ lndicn rncn in hct 
Vlaandcren v:111 v=t nd:tag de kerk zou tocjui 
cl.tcn, zou cr wc.:l liclu i ct~ vc rkcc rd ;o.ijn met 
dtc kcrk. \Xf:t:~r zo11 d:~n ]u;t tckc.:•• van tcgt·n
S!)raak 1ijn d.11 de kcrk al v:mafh:1ar ~ t ich 
ltng (loo1 Chri'itU.'S j,~ 

Dar wil cdut_·r nit.:r t.cggc n dar chri~ r c ncn 
daarom llll:lr bt_·tt.:r in hun ~chulp kruipcn or 
dal 'I.e moctcn ;J:tn va:udcn d:Jt /C orucrcd n cn 
vijand ig b~.:jcgcnd wo rden. Nn:n, de brier v:~ n 
de bi~~hoppt:n over hct ondcrwijs w.1~ nodig 
en L'l' mogcn nog men v.m die brit·vcn vul
gc:n, :t l w:h ht:t m.1.1r om de d u i ... tcncn van 
hct :1vondl.md aan a: mocdigcn en dc andt.:-
l'cn tnt nadcnkc n uit tc nudigcn. D 

/Jrortlrr rh: Nrnl Swrl.·num r's ,f!,rnmurl Qllrrstf' 
tlilfltfr brtN'rfi'I'SIIiiiJfitjffr. 

Experiment in kwalitatief pluralisme 
Volgens de theologen Lieven Boeve en Didier Polleleyt zijn een 

uitgesproken identiteit en pluralisme niet noodzakelijk met elkaar 
in strijd. Ze zien dan oak volop kansen voor een hedendaags 

katholiek onderwijs in onze plurale samenleving. 
Liev en Bo eve & 
Did ie r Pollefeyt 

In 1.ijn commcmaar op de onderwijsbrief 
van de Vlaam.'>C bisschoppen bcwogr jour
naljsr Guy Ti:genbos in Dt> Stmulnard van 

JJ april d:H het grootste gf'V:l:lr nJOf de fOCP 

komsr van her bthojjek ondcrwijs niet 
schui lr in de dcconfb..'iionaliscrcnde polirick 
van de huiclige paars-grocne nl c::crclcrhcid. 
Vcd mccr 1.0u het katholick opvoedingspro
jcct v;m binncnuit wordt.:n ondergravcn door 
de groeicnde pluralitcit van de schoolbevol
king. \XIc stcllen de implicicrc verondcrsrcl
ling, namclijk dat katho licke identiteir en 
plu r.ilismc au romalisch mer elbar in rcgen
srcll ing zijn, radicaal in vraag. 

De journ:tlist verwoordt twee onuitgespro
kcn, haasr onbcvr:lJgbarc veronderstdJingen 
die ht:r debar over levensbeschouwing in 
Vlaandcren bcpalcn: allcrccr!>l wu plur.tlismc 
<.'Cn uitgesproken idenrirci r bpor rnaken; en 
omgckccrd 1.0u her Va.<ithoudcn aan idcnritcit 
gcen ernsrig respect voor plural ireir rodaten. 
Da.'lr vloeicn rwcc ondenvijspolicickc optit:S 
uit voort: ofwcl mocr jc het brholiek onderp 
wijs opnieuw confessiona liseren, oFwcl moet 
jc::: na.1r 'ncmraal onderwijs' srrcvcn. Dar soon 
discussics voedt 1.ich vaak aan rt:SSenrimenr 
rcn a:mz.icn van cen bd10lick ondcrwijs dat 
al geruimc tijd nit:t mccr bcsta:n. Een voorp 
bedd d:~arvan is de bijdrage v:m Etienm: \h
mec.:r~ch in Dt Stmtdtutrd van 24 april. 

Her volsraar nicr de vraag rc .sre1lcn war 
brholieke idcnrircir is, zoals Johan Van dcr 
Vlocr trcflCnd doer in Trrtio nr. 169 van 7 
mci 2003. Evcnzccr, en mis.schicn mccr nog, 
rnocr in Vl:wndcrcn ecn open en brcde m:tar
sch:tppelijkc discus.sic worden gcvocrd over 
w:tr plurali:>~me is, :1lsook uvcr war pluralisme 
ondt:r.'>ch ~.: id t \'311 rebrivisme, ncurralit eir en 
privatiscrirtg van lcvensbcsdlouwing. 

• 
\V'c ;o.enen hicronJ cr een aanwl irwiduen 

over de hcrprofilering v.1n het k.nholit·k on
dcrwij ~ in ten pluralc s:uncnlcving op ct:ll rjj , 
Nog.tl w:u kcrkdijke en ondcrwijskundigc 
vcr.rnrwoo rd el ijkcr• dcleJ1 die. 

1. Karholieke scholcn hcbben cr b,I;ll bij 
lk reitdi jkc pluralitc.:it ook principiecltc 
aanvaardcn. ln ccn samcnlcving d ie in wc
m:mendc mart: o111kcrkdijkr , vo rmcn chris re
m·n nicr Ianger de mecrdcrheid, vaak uok 
ni ct in lmn cigcn insrd lingcn. DL'l.C fci[clijkc 
plumlirci t vcrandcn zcer 1..ekcr die insrdlin
gen, en de wijzc waarop zc de cigen idcnti tcit 
hcgrijpcn. Dit is ccn :tn:dyse die vclen in ht:t 
katholicke ondcrwijs, en ook wij, ddcn. Ma:1r 
terwij l sommigcn vinden dat pluralitcir de 
k:uho lickc idc.: ruit cir van de scholcn fCifcl ij k 
hypodJckccn of ;o.clfs onmogdijk maakt , 1.ien 
wij cr voo r:~l een uirdaging in om de eigcn 
opdl':lcht en inspi r.nie tc herprofilt.:rc.:n. 

2. llc1 kom t crop aan de principit!lc plu
r:~lit c it in tL' vullen als ccn kcuzc voor kw:dir :I
ticf plurali ~nrc. Al tc vaak verwarrcn npinic
l ~.: idcr:>~ en politici plurali ~mc met ncutr.Jiitcit 
or zdf, rd:rti vismc. Mcn~cn zwijgcn 0\'Cf hun 
levcnsbt.:schouwdijkc opvaningp• en kc u1.c:>~ 
uit respect vuor de :Jndcrc, ol, Vt'CI ergcr, 
omd:Jt pcr~oonlijkc lc\'t:ll\bcschouwdijkc 
over tuigingcn cr nit:t 10c zouden docn. Plu
r~dismc wordt cbn cc..: n in :>~ tnrm ent om lcvl'm
lx:schnuwcli jkc idcntit cit 1c priv;uiscrt·n en 
d:rt i ~ :~ 1/c:>~bddvc ccn ncutra le opcr:Hic. 

\V'ij dc11kcrr dat jc dt.: plumli1cit pas wcrkc
lijk clnMig nccmt , wannccr jc cel"'i t hct ver
schi l Cl'll :>~ t ig nccnll . Er bl'st:l:ll nic1 zoicts als 

een lcvcnsbcschouwelijk neurrale zonl', waar
in jc over levcnsbeschouwingen kum spreken. 
Elke poging daanot is nict minder levcnsbc
schouwdijk geklcurd, niemand is nie[-betrok
kcn rocschouwer. 

Een kwali rarief pluralismc venrckr dan ook 
van de erkenning d:~r we allen - chri.stcnen, 
nier-langcr-christencn, agnosren, mosl ims. 
jodeJt, bocddhistc••, humanistcn, ath c'isren , 
cnz..- dcdnemers zijn aan een voorrdurend 
gc~prek over zin en (samcn)levcn. &n kwa
l it:~tief plur:disme wil prccies dit gesprck or
ganiscren, in respect voor dkaar andersheid. 

3. Kw·ali rarief pluraJisme vraagt om levens
beschouwelijkc becbcht7.a:unheid en inrerlc
vcnsbcschouwdijkc comrnunica tic. In cen 
waarlijk plura.lisrische samenlcving zwijg je 
dus nict Ianger uit respect voor d~: ander, 
maar sprcek je, va nui t jc t.: igen inz.ich ten, tra.
diri e, crvaring. Jc ga:1r vanuit de cigcn opvat
tingcn en ovcrtuigingcn her gcsprek aan met 
levensbeschouwelijk verschilJcndc gespreks
panners. Niet in de eersre plaars orn her eigcn 

jongercn in dialoog mer de cigcn inspir.uie 
opvocden tor levensbcschouwclijk bedachr
zamc volwassenen. 

De inrichring \'all ccn v=tk islam in her 
kat holickc schoolnt.:t is :J.Ji ccn daarom al nier 
opponuun. De declname van moslims aan 
lret nicuw geconcipit.:crde vak rooms-karho
liekc godsdien.\1 ma:tkr de interne pluraliteir 
7.ichrbaar, en maakr her intcrrcligieuzc ge
sprek cxplicicr mogdijk. Mcer nog: her b n 
bijdragen ror de integmrie van de mosl ims in 
onzc cultuur en aan ccn beter vcrsraan v;m de 
islam in her Westen. \'\lie bcslisr om islam in 
karholieke scholen in rc vocren, hedi bovcn
dien geen enkcle reden mcer om 1..cdenleer re 
weigcrcn. De nieuwc lcerplannen godsdicnst 
ricluen zich zowel tol christcnen als rot men
sen van a.ndcrc ovc::rruigingen. 

7. Karholicke scholen 1.ijn vrijpbatsen v:~n 
kwalimrief plur:-tlismc. Chrisre!ijk geYnspireer
de scholen nemen de figuur van Jews van 
Nazaret - en z.ij die in z.ijn spoor z.ijn gene
den, z.oaJs Don Bosco, Ignatius va n Loyola, 

---------------- Fran, ois De La Salle ... - ols cen be-

'Nieuwe leerplannen godsdienst richten zich 
ook tot mensen van een andere overtuiging.' 

voorreclu inhoudelijk referemiepunr 
mce in her gcsprek rond de feiu·lijke 
schoolopbouw. War dar- v:mdaag con
crecr kan berekenen, hoefr nier voor 
elke school en voor eens en voor altijd 

grore gclijk te bcvcsrigen, m:tar om het gc
sprek 7.elf, dat sam<.:nleven in verschilmogc
lijk rnaakt. Zo'n gcsprck lccrt in de ccrsre 
plan t's iers over jt.: eigen idemi!eit. Een con
fronraric met t:cn bocddhist zer ecn christen 
:mn her dcnken over z.ijn chrisrelijke idc:n
rircir. 7..c. leen d:~arhi j ook iets over de :mdcrc. 
Opvoeden vandaag betekenr her aan leren 
van de bt.:kwaamheid dar ge.sprck rc vmTtn. 

4. Levcnsb('schouwdijkc plural iceic biedr 
bnscn voor ch ristclijkc hc rp rofilering. In 
c.:cn pcr:>~ pecricf v:tn kwa li taticf plura.l isme is 
levensbcschouwclijkc vet:lhcid geen bcdrei
ging v:Jn her chrisrdijke geloof Vcelecr hiedr 
het opnieuw kanscn, ook en met name in k.a
tholickc schol~.: n. urn chrisrdijkc gdoof.sover
tuigingcn i11 het gt:>~prek binncn !C brcngen. 

Erkenning van lcvensbcschouwdijk vcr
~chil , in cen imcrn gcpluralisecrdt.: school , is 
prccic.-; J e mogdijkhcidsvoorwaardt om op 
au tllt'micke marrier hc.:t christeli jke gdoof - in 
1ijn eigen diversirei t en pluraJireit - rcr spr.tke 
rc bn:ngcn. BO\•emlicn is dil' erkenning niet 
in strijd mer ht·t chri~tclijke gdnof 1.elr. dar de 
vrijhcid om ll' gd ovcn voorondcrsrdr. Mtn 
nog, hct is nict ondcnkbaar d:~t prccies <lc 
confromacit· met her versch il nicuwe w<:gen 
opcnr om de God van je'lll .~ Christ us op
nieuw lc onunoe1en en ter sprakc te brl' ngcn. 

5. Katholick ondcrwijs is een dicnst van de 
gcloor~gcnll..'t:nschap aan de sa menlcving. Op
vocdtn tot t.:e n kwali rat ief plur::t lismc is rncn
'icn vorrncn die in <.'Cn interculnude en multi 
lcvcmhDchouwdijkc samcnlcving ecn eigen 
idcntiieit kunncn vormcn - of die nu chris
tclijk is or nit: r -, in respect voor de lcvcn.'>bt._ 
~chouwdijk :mdcre en in uitdrukkdijke soli
dariteir met de zwak.stcn. D:tt i:>~ he! m:~at 

...chappclijkc.: project van hct katlrolick ondcr
wijs en d:n is on!x:twiMh:tar lcgiticm volgens 
de Bdgi~che grondwt·t. Kw.1litarief' pltJr: IIi ~me 
i)o de l)l'\ IC weg tut <'1..'11 ae~icf-vcrtlr:~:JgzollllC 

ma.u~d1appij w:w· mcmt:n v;m vcle gc;oind tt·n 
s.uncnlcven en tcgcl ijk 1ichzelrkunncn zijn. 

6. I let vak god ... dicnst is ccn od~ntl'ITci n 
van kw:dit:uicf plrn~di,me. De nicuwc lccr
pl.lnm:n roon l,-k,ltholiekc gnd:-.dicmt willcn 

hctu~lfde re betekencn. Wanncer jc cen ka
rholieke school nier Ianger beschouwt a.ls 
ccn school tJ/111 karholieken voor k.'lrholicken, 
maar als een diensrvcrlcnendc vrijplaars voor 
kw:aliraticf plura.Jismc va nwegc de kerk, dan 
bc:.,chikken vclc karholiekc scholcn vandaag 
over ecn voldocndc breed draagvlak om wcrk 
tc makcn van ccn chrisrdijkc schoolidcnritcit. 

Bebngrijk is d:u mcmcn zich aangcsproken 
wercn om open en creatief in gcsprek rc Ire
den over de vr:ug wat die rcferemie naar 11-
guren 11i t de christdijkc rrndirie vandaag kan 
bctckencn in her concrete school Ieven. Her 
draagvbk van menscn die daarnu:c bezig zijn, 
ho<.:ft nicr aileen uir chrisrenen rc bcstaan, 
maar omvat allc berrokkcncn dit· bereid zijn 
om da:1rover vanu ir hun cigcn levcnsbeschou
wi ng in gesprt_·k rc gaan. Precics het echr luis
tcrcn n:~ar clk:tar in de dieptc bcpaalr mcc de 
kwali1eil en de sfccr \ '<Ul de karholieke school. 

• 
lnhoudelijke hecrokkenhcid - l'tl J us nicr 

ncurr.tlitcit- is w:tt L"t:Jl k"walirari~.:r plur.1lisrne 
onderscheidt van formL-cl plura.lisme en <Ius 
nok ecn btholieke school van ecn wgcn:tam
dc ncutralc school. K:~rhol ickc scholen SLa.'ln 
vandaag voor de opdradn om intern en in 
dialoog mer clkaar het draagvhk voor zo'n 
gl!"iprek tc mobil iseren. En ht:: t is indcrdaad 
mogelijk dat di t proccs in ecn :1:tn1:1l scholen 
ni..:r op g-ang komt of na cnigc tijd srokr. 

Hoc het katholiek onderwijs uit dit p rocc~ 

opnicuw lc voorschijn komt, V3h nict tt• 
voorspcllen. M:1ar 1ol<•ng het k.1 d10lick on
dcrwijsn<.:t kw:di1eir Ievert in ccn uitslekcnde 
verhoudi ng tor de koMprijs ervan, hccfi nic
m:tnd de-1.c vrijpbats dicr:ucn op tc k-ggcn, 
zckt·r nie! de h<.'(•rscnd<.: poli tickc khssc. Van 

diegencn die pluralismc hoog in hun \'a=tndcl 
dr.1gcn, mngcn we inrt-gcndccl verwaduen 
d.u 1.c 1ulke vrijc initia ticven waardercn. 
ondnsteunen en J uur~tof ~even. ii 

I it'llt'll /Jonlf' f'll /Jir/irr Pollrfryrt zij'n hoofd
docrntm aan dr fircultril godgrlrrrrllm'd 111111 de 
A'U l.rturt'11. 
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