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IN DE KIJKER 

IS GODSDIENST OP SCHOOL NOG NODIG? 

Is het einde van de 
godsdienstles en van de 

katholieke school in zicht? 
De Leuvense theoloog 
Lieven Boeve ziet voor 

beide nog een toekomst. 
Daar hebben de nieuwe 
leerplannen veel mee te 

maken. Godsdienstles 
word! een oetenplaats 

voor een plural isti sche 
samenleving. 

Lleven Boeve 

H ct lijkt erop dar her vak rooms-karho
licke godsdienst op school zijn besre 
rijd hoefr gehad. Vandaag is her 

christelijk geloof gecn meerderheidsgods
diensr meer en de karholieke geloofsge
meenschap vcrlicsr almaar meer terrein. 
Cijfers, onder mcer van de sacramentele 
prakrijk, zeggen natuurlijk nier allcs, maar 
de srerk dalcndc nend is onmiskenbaar. 
Een gevolg daarvan is dat de organisaries 
die al decennia her chrisrelijke middenveld 
uirmaken en ccn bdangrijk deel van de 
V1aamse bevolking verbinden, van binnen-

1 uir onrchrisu/ijkrn. 
Ook in de karholieke school is dar her 

geval. De interne pluralisering neemt toe bij 
de schoolbevolking, de leerlingen, de leer
krachren en bij de overheden. 

• 
Politick heefr deze evoluric a! vast de libc-

rale partijvoonitter en enkele gdijkgezinden 
• ge'inspireerd tot een voorstel om in het ka
rholieke onderwijs naast her vak godsdienst 
ook andere levenbeschouwelijke vakken -
lees: niet-confessionclc zedcnleer- aan tc 
bieden. 

Anderen stdlen her voorrbc.staan van her 
vak zelf rer discussic. Sommigcn pldren 
voor ccn ncurraallcvcnbcschouwelijk vak 
dar de bestaandc vakkcn moet vcrvangcn. 
En nog andcren zicn hocgcnaamd gcen 
plaats voor vakkcn lcvcnsbcschouwing. 

• 
Op school zdf zctten vooral de 'hardc' 

Wcrenschappclijke vakkcn niet aileen het 
vak godsdicnst, maar ook de andere 'zachu: 
vakkcn' onder druk. Jongcrcn moeten zich 
al zovccl cigcn mnkcn dar de vraag rijst of cr 
wei tijd kan worden gcrcscrvccrd voor vak~ 
ken als godsdicnsc, gcschicdcnis, csrhcrica, 
klassickc mien en tckcncn. 

Bovendien zijn v~ lecrlingen van h~is ~t 
nog nauwelijks afdoende ge'initiecrd in her 
chrisrelijk gcloof. Waar her vak godsdiensr 
verkeerdelijk nog als 'carechesc' wordt begre
pcn, deelr her in her verlie:s aan relevantic 
van de godsdicnst in de maarschappij. 

Voorts lijkt her niet ondenkbaar dat het 
weldra moeite kosr om volwaardig gods
diensrwerenschappdijk en rhcologisch ge
schoolde leerkrachten te vinden,die garant 
kunnen staan voor de kwaliteit .van dit 
onderwijs. Heel war afgesrudecrden van de 
fuculreit godgeleerdheid gaan immcrs aan 
de slag buiten het onderwijs: pastorale zorg 
en begeleiding, werenschappclijk onder
rock, studiedicnsteo, vormingswerk of de 
sociaal-culturde sector. 

Her spreekt voor zich dar her problccm 
nauw sarnenhangt mer de vraag naar de iden
riteir van de karholicke school. Voor de katho-
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nog Ianger dar in her ge~eenschapsonder
wijs her keuzevak godsdiensr bestaat? 

lk mecn van wei. Nier vanuit een nostal
gisch of krampachrig Yasthouden aan her 
vcrleden, maar op grand van de nieuwc 
godsdienscleerplanncn en de doelstcllingen 
die daarin zijn verwoord. Jammer gcnoeg 
lijken vcd protagonisrcn in de discussie 
daarvan nog gcen kennis te hcbben gena
men. Maar daarover later meer. Laat me 
eerst enkele krachrlijnen schctscn van de 
hedendaagsc context. 

• 
Studies, zoals het Europees Waarde

ondcrwek, Iaten cr geen rwijfd-over be
~raan: Vlaandcren is in een paar decennia 
vcrandcrd van een katholieke regio in een 
regio waar k.atholiekcn - en z.ekcr praktise~ 
rende karholiekcn - srilaan een minderheid 

lieke kcrk die dit vak via de crkendc insramie vormen. 
organiscen, rijsr de vraag of de inspanningen Her lijkt erop dar de vorige rwee generaties 
inzake middelcn en pcrsoneel die zij zich daar- er voor her eersto niet in zijn geslaagd her 
voor gctroost, nog wd de mocire zijn. duisrelijke geloofsvcrhaaJ door te gcvcn. In 

Hoe lang kan de kerk --------------- zcer korte"tijd 
dat nog? Moct ze het nog . zijn tradirie-
wel docn? Sommigen 'Aile vaak wordl .IUPIIIIIB verward ovcrdrachr en 
vragen zich zclls hardop · · ' • 1 geloo&iniriarie 
af of zc dezc inspannin- 1181 oeutralltelt 80 reiBIIVIIIBB. nierlanger van-
gen nict bercr invesrccn- zelfsprekcnd. 
in de kerk van de tockomst in plaats van in ·Ook de goorganiseerdc vrijzinnighcid heefi-
historischc structurcn. Kortom, hocfr het vak met die hapercndc traditieovcrdracht te 
rooms-k.1tholickc godsdic:nst nog? kampen. 

Modcrniseringsproccssen hebben de 
maatschappelijkc impact van het christclijk 
gcloof als culturclc berckcnisstichting en ge
lovigc zingcving grondig gerelativeerd. 
Vlaandcrcn lijkt zich drnsrisch tc sccularisc
rcn of bctcr te d~traditionnliseren. Want her 
rcsulraat van de processen die zich al ceu
wcn afspclcn, is nicr 1.ozccr ccn scculicrc 
cultuur. Vcclccr grocicn we - mcdc maar 
nict aileen als gcvolg v:m de migra tic - naar 

• 
Mcer nog. War met her levcnsbeschouwc

lijk onderwijs als zodanig? Hoort zo'n vak 
nog de hcle vorming lang op her program
ma tc staan van allc k"Crlingcn in her katho
liek onderwijs? Kan het in de huidige 'plu
ralisrischc' context - en dit rowel vanuit 
culturccl-maarschappelijk en pedagogisch 
als vanu ir godsdiensrig, kerkclijk oogpunr -

cen sarnenleving met vele levensbeschou
wingen, rerwij l dat vdd voorheen groten
deels door de christelijke traditie werd ingc
nomen. 

• 
Wie te vlug zondebokken zoekt voor deze 

onrchrisrelijking en onrkerkelijking, mis
kent her structurt:k proceskarnkttTvan dez.c 
evolutie. Her is niet wmaar de schuld van 
de kerk- van de te eigentijdse openheid 
van Vaticanum li roals behoudsgezinden 
aanvoeren, of van de gedateerdc visie op de 
menselijke voonplaming van HumatUU 
vittU, war vooruitsuevenden stcllcn. Het is 
nog minder de schuld van de godsdiensr
leerkracht of van her onderwijs dar lecrlin
gen nict Ianger als her ware vanzel&prekend 
ingroeien in de christelijke tradirie en de ge
loofsgcmeenschap. De huidige siruatie is 
vooral her resultaat van maatschappelijke 
processen die ertoe lejdden dat een samen
leving die nog grotendeels vanuit de christe
lijke traditie ultiem werd begrepen en z.in
gegeven, evolueerde naar een maarschappij 
w.aarin dar niet Ianger her geval is . 

• 
Vand.aag wordt identireit niet Ianger 

geerfd, maar veeleer geconsrruecrd - ongc
achr of die nu zelf wordr gckozen, dan wei 
door omgevingsf.tcroren (media) wordr op
gedrongen. De vrijheid en de mogelijkhe
den die gdden voor bcroepskeuzc en vrije
tijdsbesteding, gelden ook voor de vorming 
van de levensbeschouwelijke identiteit. 

Derraditionaliscring, zeggen sociologen, 
gaat gepaard met individualisering. Maar 
dat betekcnt niet dar, z.owel vroeger ,aknu. . 
de houc!ing van de kerk en de wijzc waaroi( ' 
aan bet chrisidijk gdoof vorm wordr gege-· ,. 
ven, niets met die ·evolurie re makcn zou 'f 
hebben. Nieuwe siruaries en veranderde I 
conrexren dagen geloof en gdoo&gcmeen~ 
schap uit zich te hcrprofileren, te rt:con
textualisn-m. Zowel onbuigzamc verstarring · 
tegenover, als eenvoudige aanpassing aan de 
context, zcr het christelijk gcloof zelf op her 
spel. Dcze bijdrage wil een poging tor re
comcxrualisering doen. 

• 
Een belangrijk inzichr is dar her verlies 

aan traditie chrisrenen evenmin onbcruigd 
laat. Ook christenen erven hun geloof niet 
over, maar verwerven her via identiteitscon
structie. Christcnen zijn cvcngoed ge:indivi
dua.liseerd als alle andcren. Veel mccr dan 
vrocger vraagr christen zijn ecn Wilsbesli,s
sing, een posiriev~ keuze. Zoals ook sommi
gen niet Ianger cqristen zijn omdat ze dar 
nier Ianger kunneJl of wiUen zijn. 

Heel wat mensen zijn·- ondanks katho
·liek onderwijs, godsdicnsrles en catechese
nauwclijks nog·afdoende ge"inirieerd en zijn 
tcrnauwernood nog betrokken op her 
chrisrdijk geloof en de gdoo&gemeenschap. 
In toenemende mare daalt oak de ver~ 
trouwdheid met de brede achrcrgrondken
nis van de chrisrdijkc traditic en smelt de: 
'overlapping' tusscn ~lruur en rraditiC' wcg. 
. Daarom klagen veelleerkrachten esrhetica, 

geschiedenis of literaruur over het tocnemen
de gebrek aan chrisrelijke culrurele bagagc. 
Een h"!,>age die broodnodig is voor een goed 
bt..--grip van (kunst)geschicdcnis en rckstcn . 

Ook kcrkdijk wordt dar pijnlijk merk-
~- baar. De voorbccldcn zijn lcgio. Laarst nog 

bckJaagdcn oudcrs van vormclingen zich cr~ 
over dar de voorganger de rwaa!fjarigen had 
gcfdicitccrd omdar 7k. crvoor hadden geko-
7.C n de wtog van jt"zus rc volgcn - daar had 
hu n plechrigc conummic toch nicrs lll<..'C rc 
makcn. 

Lm 11erda biz. 8. i" 
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<II Vrrvolg van biz. 7. IGoJ)SJ)IfNST. IS .DAf ? 
Konom, onz.e samenleving detraditionali

seert en wordt pluraliscischer. Naast christe
nen van verschillende denominacies zijn er 
arhdsten, agnosten, moslims, joden, boed
dhisten, niet-langel"-christenen, posr-chrisre
nen, onverschilligen,.aanhangers van nieuwe 
religieuz.e bewegingen zoals new age, mensen 
die we gemakshalve 'syncretisten' noemen, 
enwvoo·n. Elke groep valt dan nog eens uit
een in een veelheid van aldan niet-insritutio
neel herkenbare strekk.ingen en leelWijzen . 

• 
Als dee! van de samenleving krijgt ook de 

katholieke mecrderheid.sschool, evenals de 
andere organisaties en instellingen van her 
christdijke middcnveld, af te rekenen met 
die detraditionalisering en pluralisering. 

A1 enkele decennia duikt de vraag naar de 
katholieke identireit van her katholiek onder
wijs geregeld op. Seholen werden zieh immer.; 
in toenemende mate bewust van de detraditio
nalisering en secularisatie van hun publiek en 
hun kaders. Ook al behoorden die tor de 
ehristelijke zuil die hen van wieg tot graf door 
her individuele, f.uniliale, maatschappelijke en 
culrurde Ieven begeleidde. Katholieke scholen 
voeden nier Ianger a1s vanzelfsprekend kinde
reo en jongeren op tot christenen . 

• 
Gewoonlijk beantwoordde de onderwijs

wereld de idemheitsvraag door een kadloliek 
opvoedingsproject re formuleren dar focusre 
op de overdracht van een geheel van christc
lijke waarden, die ook niet- of niet-meer
chrisrenen konden aanspreken. 

De idenriteitspro6elen, charters, opdrachrs
verklaringen, brochures en, oongressen vanaf 
de jaren '70 rot vandaag illusrri:ren dar rijke
lijk. Telkens weer gaar men op zoek naar een 
nog verbindende gemeenschappdijke basis 
die vervolgens christelijk wordt geduid. 

Vooral de snaar van de erhiek wordt daar
bij bespeeld. Chrisrelijke inspirarie wordt 
ge'identificeerd met christelijkrwaartkopvoe
ding._Chcisten zljn staat dan voor dienst aan 

/ 

de vollc (mede)menselijkheid, voor solida
rireir mer de zwakke, de gekwersre, de ge
peste - soms nog geplaatst binnen ecn vaag 
religieus gevoel, maar zelden nag in een perp 
~ijk aangegane en expliciet beleefde rela
Q_e to~ God. De Vqlat }>lijft pf niet voor-

"1 ofldersreld mag woraen dar vee! van deze 
waarden ook worden geprakriseerd en over p 
gedragen in nier-.karholieke insrellingcn met 
dynamische, gemoriveerde kaders. 

• 
Een dergelijke profi.lcring beoogt ecn zo 

groot mogelijke consensus russen de moder-

Praten over feiten 
Het levensbeschouwelijk onderwijs gooit niel bij aile politici hoge 

ogen. Sommigen menen zells dal een opvoedingsproject mel een 
specilieke signaluur het plural isme in de samenleving bedreigl. 
Voorstanders stellen daarenlegen dal de kwaliteit van hel onderwijs 
nog allijd samenhangl mel inspiralie en dat een le·:ensbeschouwe
lijk opvoedingsproject leidt tot meer maatschappelijk engagement 

De dlscussle over het voor 
en teuen van levensbeschou
welljk onderwijs heeh sinds 
begin dit jaar de gemoederen 
In de Vlaamse onderwijswe
reld danig beroerd. Het 
Overlegcentrum voor ethiek 
van de KU Leuven wijdt daar
om op dlnsdag 1 oktober, een 
conlerentle aan dat thema. 
Nlel Ideologlsche overtulgln
gen, maar leltelljke gegevens 
staan daarblj centraal. 

Het Overlegcentrum voor ethiek van de KU Leuven wit tot die dis
cussie een steenlje bijdragen. In hel kader van de Leerstoel mgr. 
Dondeyne belegt het daarom op dinsdag 1 oktober een conlerentie rond 
~Lthema: Levensbeschouwelijk onderwijs. Pluralisme en burgerzin. 

• 
Op de conlerenlie worden leiten aangereikt die de acluele discussie 

kunnen vertliepen. In plaals van de dialoog te voeren met argumenten 
die berusten op persoonlijke ol ideoiOQische overtuigingen, worden feitelijke gegevens besproken. Tevens 
wor~l ingegaan op vragen als: geeft levensbeschouwelijk onderwijs aanleiding tot onverdraagzaamheid? 
Draagt he! bij tot burgerzin? lndien ja, wat zijn daar dan de voorwaarden voor en kunnen die worden geopti
maliseerd? Bestaan er in de geseculariseerde samenleving allernalieve vormen voor burgerzinvorming? 

Nadal De Standaalli-journalist Guy Tegenbos, VUB-docent Marc Hooghe en KU Leuven-professor Bart 
Paltyn de lhematiek vanuit verschillende hoeken hebben be Iicht en uilgediepl, gaat een discussiepanel daar 
dieper op in. Tol de panelleden behoren de KU Leuven-professoren Lieven Boeve en Arnold Burms. 

De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog James Youniss van de Catholic University of America in 
Washington rondt de conferentie af mel een uiteenzelling over Religious Commitment, Community SeiVice 
and Citizenship. D 
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ne cultuur en her chrisrelijk geloo£ Her 
draagvlak van die profi.lering is de veronder
srelling dar een aanzienlijk ded van de leden 
op z.ijn minst de wgenaamde christelijke 
waarden belangrijk vindt. 

Maar wan~- 'overlapping' 'tU5SC.n 

christelijk geloof en culruur wegebt, wordt 
de christelijke duiding van die consensus al 
te vaak aangevodd als een overbodige \'erha
lende verdubbeling. 

• 
Vrocger a1 hcb ik ecn lans gcbroken voor 

een herprofilering van db identitdt van de 
katholieke school, in eeri context van levens
bcschouwelijke pluraliteit. Zo'n nieuw pro
fiel moet rowel de interne levensbeschouwe
lijkc: pluralirc:it c:n de: derraditionalisering 
van persdneelsleden en le'erlingen, als de 
eigen idcnri[eir van het chrisrelijk gcloof 
binnen deze pluraliteit ernstig nernen. 

De identiteirsbepaling gaar dan niet meer 
- uir van een vooropgestdde, algemeen 

christelijke en culrureel geloofwaardige con
sensus. Via haar onderwijs leerr de katholie
ke schoolleerlingen, of dit nu christenen 
zijn of niet, nadenken over hun levensbep 
schouwelijk profiel en omgaan met levens
beschouwelijke verseheidenheid. Zo bereidt 
zc hen voor op actievc dcelnamc aan een 
pluralisrisehe, mulriculrure-

vaak verward met neurralireit en rdaci
visme. Wat pluralisme gclijksreh met 
'zwijgen in respect voor de ander'. 

Maar er is meer: de afschaffing van de 

~:S!!!::mV: ~el=:~~~~ 
de leerlingeh en de sarrienleving-=- en ookt... 
her chrisrelijk geloof en de kerk - nog iers re 
bieden. Ze kunnen allebei uirgroeien tnt oe
fenplaatsen - of leerhuizen - waar k.inder:en, 
jongeren en volwassenen leren Ieven met 
en tc midden van de pluralireir. Mer een 
ehristelijk geloof dar zieh bescheidcn, open 
en actief situeerr en profileen binnen deze 
piuralireir. 

Vanuit die instelling brengen scholen en 
godsdiensdeerkrachten de _leerlingen roc be~ 
wusre identiteirsvorming in een samenleving 
die door levensbeschouwelijkc vcelheid 
wordt gekenmerkt. Ze doen dar in gesprek 
en in confrontatie met het zinaanbod dar 
chrisrenen ce bieden hebben. En uirgere~ 
kend uit die ommoeting en confrontade 
met veelheid en andersheid leren rowel leer~ 
lingen, school en samenleving, als her 
christclijk geloof en de kerk. 

• 
D e actuele situatie ontkennen of roosldeu .. 

rigcr voorscellen dan ze is, hecfr wcinig zin. 

le samenleving. Oat is haa'r 
maatschappelijkc roeping 
en zoals zal blijken, ook 
haar rheologisch project. 
Want de opzet veronder

'Het chrlsleliik uelool kan stootkussen en toetssteen 
zijn voor levensbeschouwelijke relleclie.' 

stelt immers cen formeel erkennen van plu
ralireir en een gepositioneerde berrok.ken
heid op die veelheid. 

• 
Wie deze analyse volgc, is nu misschicn 

gcncigd de uitgangsvraag ncgacief re beant
woorden: geen godsdienst meer, of aileen 
nag als keuzevak. En, mutatis mutandis, 
geen karholieke school meer: Iaten we die 
omvormen tot een pluralistische school. 

De vraag is evenwel of onzc samcnlep 
ving, de politick en de kcrk daaraan toe 
zijn. In de maarschappclijke discussie vcr
ronen de opvattingen. over pluralircit en 
pluralisme immers nog ccn duidelijk ge
brek aan maruriteir. Beide worden al tc 

We bewijzcn er de lccrlingen, de school en 
de kerk geen dienst mec. Meer nog, doen 
alsof er nicts is veranderd, hccfr comrapro
duccievC gevolgen. Gocdbcdoelde pogingc~ 
om jongeren 7..0nder meer tc inrroduceren 1° 
hct chrisrelijk geloof als waren ze onbeschre~ 
ven bladen waarop we hct vcrhaal maar neer 
te pcnnen hebben, en doen alsof her christe .. 
lijk geloof vrijwel naadloos aansluir bij hun 
Ieven en samenlcven, wcrkcn vcclccr ver
vrccmding in de hand. Bovendien worden 
w tc makkelijk cliches over monopolie, ma
nipularie en indoctrinatic bcvestigd. 

Masochisme is cvcnccns uit den boze. Een 
minderheidschristendom is geen dod op 
zich. Tc makkelijk leidr dar tor ccn 'heiligc 
rcsr'-denkcn, dar zich regen de wereld afict. 
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Toch beu:kcm cc..:n en :~ndcr niet dat er niet 
te Ieven valr met een siruatic waarin chrisrc
ncn, zclfs in de ka[holickc meerderhcids
scholcn, ccn minderhcid vo rm en. !eden: 
rijd heefr 7.ijn kanscn, clke context daagr uit 
tor herprofllering en ' recontcxtualisering'. 

• 
Er bestaan immcrs goede redenrn om her 

vak godsdicnsr 1e blijvcn aa nbiedcn in her 
vormingspakket van de katholickc scholcn 
of als keuzcvak in her gc::mcc nschapsondcr
wijs. Want her vak hoeft nier lou1cr om cul -

pluralismc van het levcnsbeschouwclijke b 
rakrcr van her mcmdijke sprcken, denkcn 
en handclcn, Cn in diaJoog met het z.inaan 
bod van hct christdijke geloo r in dczc con
text, zich rckcnschap lreJ gcvr.:n van her 
cigcn levcnsbcschouwcl ijke proficl". 

Godsdienswndcrricht is dus cen d icnst 
aan de 'vollc mcnswording' van de leerlin
gen - chrisrencn en nict-chri srencn. Voor 
de christencn onder hen houdr d:u alvas r de 
dwingendc uirnodiging in zich uirgcdaagd 
re wcten her eigen gcloof te vcrdi cpcn en 
refl ex icf tc verhcldcren, in dialoog met an

rurele rcdcnen re blij- ----------------- deren, en 
vcn besraan - omdat 
her christendom 7.ijn 
srempel op de Europesc 
culruur hecfr gcd rukt 

'Veel meer dan vroeoer vraaot christen zijn 
een wilsbeslissino, een posilieve keuze.' 

prccies 
d:~ardoor 

ook de 
chrisrc
lij ke ver-en ecn goede vorming 

bijgcvolg ecn imroduc1ic in en aclncrgrond
kcnnis va n de chri srdijke verhalen impli
ccen. H er hoefr ook nier rc blijvcn om pe
dagogische rcdcncn - wals kj ndcn.: n z.ich 
mocten lerL"n gedragcn in de scho uwburg, 
mocren zc dar ook in de kerk. 

Maar het is zinvol dat her blijf1 bcstaan 
omda1 chri srenen als gcloofsgcmeenschap 
de sa menlcvi ng lcveJISbeschouwel ijk nog 
iets te bicdcn hebben- ook aan wic nier, 
niet meer of nog nicr chri sten is. Dar lecrr 
aivast ccn kennismaking mel de nieuwe 
lee rp lannen godsdiens r, die in november 
1999 wcrdcn gocdgekcurd en nu gcleidelijk 
in her ondcf'.vijs worden ingcvoerd. 

• 
Her godsdicnstondcrrichr i<an nict Ianger 

bewust of onbcwusl uitgaan \'an ccn 'over

lapping' russcn chrisrclijk gcloof en heden
da3gse cu lruur. Even min van ccn principidc 
en de fitcro conrinu'ircir ru.'iScn geloof en 
cultuur, wa:ubij chrisrclijke gdoofspunrcn 
en -houdingcn kunnen mmknopcn bij algc
m ecn m ensdijke erv:ningen en problccm
velden. ln zijn mccsr rudimenraire vorm 

grocidc zo ecn dcnken dar de vragcn van 

moderne mcnsen verbond mer christcl ijke 
anrwoordcn. Volgens die zicnswijze vo rmdc 
de scculiere cultuur en s:uncnlcving, de ra
tionalircit en de cm:mciparorischc srromin
gen even zovelc aanknopingspu nrcn voor 
<:e n cluisrdijk gdoof op zock naar geloof
waardigheid en rcleva nr ic. 

In ccn pluralisri schc conrcxr cvcnwt:l 1.ijn 
niet aileen de anrwoordcn, maar ongerwij 
fcld ook de vragcn gekleurd en gerekend 
door hcl srandpum dat de dcclncmcrs aa n 
het· lc\•cnsbcschouwclijkt: dcb:1r inncmen. 
Dar gcldc ook voor chri srcnen. 

• 
Die ninl\vt.: si(ua ric noodz~wkre - als 

gevo lg van de crkcn ning van de lcvcnsbe

schouwclijkc pluralireir - ecn hc rprofl leri ng 
Van hct god~dicnstondcrrich t. H et mccst 
kcrnachtig kom t chu nieuwc profid tut ui 
ling in de dric b:Isisdodstdlingcn v:ut de 
nic.:uwc lec rphmncn voor het ~ccundair 
ondcrwijs. 

De algernenc basisdod::.1d ling- .. Opcn
~t:la n voor en in zi~..: n war chri.'ltdij k g~..: l ovc:n 
kan bctckcnen in ~.:e n wcrdd die :~ I s rad icaal 
j>lur:di.~ ti !lc h wordt nvarcn en bcgrcpcn"
Word! in dr ic sln iCtuurrnoml.' nrcn o nlwik
kclcl L" ll tocgdid11. Hct gmhdien.) tOnder
riclu wil dat lt:crlingcn ,.7 ich O~..:w u \ t wor
den van e n 1ich l ~..:vcmb~..:~chouwd ijl< uit g~..: 
da:lgd wcll" ll door d (" plmi!litt·it v:w 7in :lan
bod (l ~.:vc n:.l) L"::.t.:hnmvingL"n ) in om~.: hl'dL"n
i.laag:.l.' lcd\vcrckiL·n .\:uncnlcv ing". Ver
Volgc n::. 1.c1 h ~..: t hen cn oc a:~n .,het 'l.inaan
bod v.tn he1 t hri:.tclijke gclool tc kun ne n 
pi,I:U.\l"rt i11 de U1 111 tK t v.ut kvemhc.\l:hou
Wcl ij kc plu ra litc i1 ". 

Dezl.' !> IIU ' ltJUI"III0 1ll tJIIC II lcidcJ t ~.1r11cn 

haalr rad iric conrcxrueel ingcbcd voorr tc 
zent:n. 

Nicr-christcncn worden in dcz.e dialoog 
uirgcd :1:-~gd her cigcn proflel te bcpalen. 
Erkcnning \'a n cigenhcid en vcrsch il wor
den daarb ij nier in 
ccn al gcmcne ovcr
kocpclcnde consensus 
onrkracln, maar vor
men precics de wcg 
waarbngs de rcfl cctie 
verloopr. 

H et vak wil dus re
soluut de lcerlingen 
uirdagcn na re dcnken 
over eigen idemireir 
en identiteitsvorming 
en her bicd t hen da;~r
roe de insnumcnrcn. 
Die rd1ectic komt ror 

srand in confrom~uic 
mer de Vt:elheid aan 
/evensbesd1ouwingen 
en mer her :r.i naan bod 
va n her chrisrel ijk ge
loof, zoals a:m gcrcik£ 
en vooral voorgelecfd 
en vcrrcld door de 

godsdiensrlcc rkrachr 

en d e S'!mcenschap 
van chrisrcncn in de 
school en de school
omgevi ng. 

AJ1dcrs gczegd, hc::t 
gaar nier om indocrri 
nacie of ma nipular ic. 
Z iclrjeswinm::rij is cr 
ni ce mee gcmoeid en 
ook de ri jd va n de ca
tcchismusl c.~ is al lang voo rbij. Her gaar h ier 
om hcl aanlcren en inocfcncn va n ccn open 
gc:sprek over levensbcschomving, \vaarbij de 
lccrl ingen rn ogcn zij n wic 7A. zij n of wic zc 
will cn worden. H er gaa t over ccn fris en rijk 

chris rcli jk geloof, gcp rcsemecrd als sroor
kussc.:n en toetsreen, als uit~..bgin g en mogc.:
lijkheid voor dke IC\'CIISbl:"~chouwdijke rc
flectic. Korro rn , her ga:1 1 over een op voc
ding 101 lcvensbcschuuwclijkc bcdacht~ta rn 
hcid va nu it ccn inzicht in en L'e n in de:: 
praktijk bclcwn v:ut de huidige levensbe

scho uwclijkc plura litcit. 
Zn'n vak godsd ic n:,l is nog wei nodig. Er 

i'. ijn nu ccnlll:l:ll weinig pla:11sen waar zon
Jcr masker~ k:m worden gdecrd hoc jc zi n
\'01 kunl lcvl" ll en den ken in t:c n context 
van vcdhcid . Vandaa r d:u h<.: l vak gods
dicnst voluit bn worden gcprofllcerd al:, 
ccn od~n phl :u s, <.:en Jicn::.t v:1n de gcloofs
gcmc<.:n:.ch:t p :t:t n de lec rling. de ~choo l en 
de s:uncnlcvint;. maar ook ccn di cn!l t aan 
't.iclrtclf. :l:lll de wijtc w:l.nop die gcmecn
sch:!p he1 chri:. tclijk gdoofbdccft en crovL"r 

td lcCicl.'rt. 

• 
tot l.'c n dl.'Hk: ''ia hl' t god~d icmtomlc 1 wij.'l In hc1 ninl\W profiel i::. hct god :.dicn.'i t-
lcrcn jo rt gcrcn .. v;1 nuit hl' l i111i d11 in hl't ondc ~tic htaop gcrid11 ccn urijplanuof 

vrije ruimrc te scheppcn: een oeftnplruw 
voor her zinvol Ieven en sam en lcven van 
menscn in de plu ra li srischc ma:Jtschappij 
va n morge n. 

De term 'ocfenplaars' hccfr hier cen 
dubbcl perspecricf. Een eersle dar oog lecn 
hcbbcn voor de rmjt mimre die hcl plura
lis mc t:n de individual iscri ng srrucrureel 
hebbcn gecreCerd. Een rwcedc perspecrief 
dar lce rr nrtiif ruimte tt 5cheppen voor 
cen cigenrijds orngaan mer levensbcschou
wing en kriri sch bcwustzijn. Op die 
manier lijkt her godsdicnsronderridn 
ecn ocfcnplaats tc kunncn z.ijn voor aile 
berrokken parrijcn. 

H et is ccn oefenplaars voor de leerlingen 
die zich nier aileen van de pluralire ir en de 
a ndershe id bewust worden, mnr er acricf 
mee leren omgaan in hun idcmireirsvor
ming en in de uirbouw van hun levcnsbc
schouwdijk profid. De lcerl ingen worden 
begcl ~..: id in dar onldckkcn en lercn de 
com m un:ca rieve attir~d cs en vaardigheden 
voor dar omgaan met. 

Her vak godsd icnr i:; \'Oons ecn oefen
pbats voo r de leakmcbrm die, als expert 
en begclcidcr, mccr da n vrocgcr kun nen 
inspclcn op war in de kbsgroep gcbcu rr en 
di~..: zin vragl~ tl en 7.inpotenticel kunncn 
ontsluiren en bclic!Hc n. OaJrbij profilcren 
zij zich onvcrmijddijk :1ls declncmcr :1a n 
de levcnsbeschouwcl ijke commun ic:~r i e e n 
wo rden zc zo Jocndc hoe d:~n oo k ge tuigc 
va n hc t cigen gcloof. 

• 
De vrij e ruimrc die hct godsd iensiOnder

richt van de 1oekomst kan crcCrcn, oveJ
:.Iijgt ook de onmiddcll ijkc co nrcxr \':1 11 he r 
vak. !let god:.dicn:, IOndcrricht i!l im mers 
ook cc n ocfcnp b:u:. voor de pluralisrischc 
stlmt>n/nJing ,cJ f, o md:u cr mcnsen worden 
g~..:vurmd die krilisch-crcaticf e n rcflcxicf 
nu.::t plur.1li re it, idcmircit:,vorming en 
lcvcmbcschotlwing o msp ri ngcn. ~ l ens:cn 

voor wic vt:d hcid en :tnd~..:r.'IIKid, 'toab in 
ccn mttlticuhmclc \;lftKnlcving. nil'l o n
midddlijk hcdreig .. ·nd zijn, m:1:11 uitda g~: n 

tot upcnlKid, vadicpi ng l.'ll communk.t ti c 
in rcspc:c..L ''OIH ic.:dcr:. eigcn hcid. Mcn~en 
die 1ich hcwmt 1ijn v;1n dL· d.cigl"lh_IL· gc
lij bchakrlinv, en ontkrachtinv, \',Ill hct wk· 
en hct ,llldt' li.' d001 \OOJ.d eLOIIOtlli.~cJlC 

........_ -- -- ----

- global ise ringsp roccssen , en die daancgen 
in vertn gaan en her kr itische potenticcl 
va n d e cigen levensbcschouwdijke rrad iti ~..:s 
mobiliseren. 

Vanuil die oprick pas! her godsdicnst
onderrichr in ecn maa(schappelijk project 
waarin respccr voor vcdheid en andcrsheid 
de hoekstencn zijn. \XIellichr wordr dar 
aspccr in de discussie te wcin ig be.licht. 
Chrisrcncn, samen mer nier-chriscencn, 
kunnen clkaar daar vinden in de uitbouw 
va n ccn maarschappij waarin verschillcn in 
l ev~..:n, den ken en handelen nie1 wo rden ge
zicn als een hinderni s of ecn belasring voor 
ccht samcnlcven, maar inregcndeel als r ijk
dom en spankradtt. 

• 
H et godsdicnsrondcrricht is o nmiskcn

baar ook cen oefenpbats voor de school als 
k11tholi~k~ 5choo4 wanr ook d ie heefr
door de interne pluralircir e n detrad irio
nali sc ring- nood aan een nieuw profiel. 

\Vat in her vak aan bod konll, kan in de 
schoolpasror:~a l en bij 
de lecrlingenbcgclciding 
ni er worden regenge
sproken . School en \'ak 
kunncn vee! van clkaa r 
leren. En er is meer; her 
vak voorzict bovendicn 
in een oefenplaars voor 
hct nade nkcn over de 
plaats va n her chnSulijkr 
gdoofo p her publieke 
forum van de pluralisri 
schc maatschappij. 

Hct godsdienst
onderrichr lijkr de 
plaats bij uirsrck waar 
pluml i1eir een aanzer 
gecfr ro r zelfreAecrie en 
kririschc zin. C hrisre
lijkc 1radi1ic is immcrs 
gccn Slatisch gegcvcn: 
rrad iticovc rl c\'Cring en 
traditiesrichring, mer 
a ndere woordcn ' re

conrexruali sering', ge
bcuren ook vandaag, in 

anrwoord o p her nicu 
wc en andere van de 
huidigL" postmodernc 
context. 

Vandaar dat herzclfde 
ook opgaar voo r de 
J:erkgrmt'mscbnp. Ook 
1.ij kan lcrcn omgaan 

m et he1 pluralisrische publieke forum van 
vandaag en morgen- w;u 1cgclijk een 
ocfcning in bcschcidenhcid en hernieuw
dc profilcring is. 

• 
Ch ri srcnc n dienen dezc herprofilering 

n ict tc doc n om zich- in ecn strcven naar 
maarschappd ijke gcloofw:~ardighcid en re
levant it:- aan tc passen aan of in tc passcn 
in de actuele sa menlcvi ng en cultuur. H~..:t 

7ockcn naar ccn nicuwc verhouding russcn 
gcloof en cul ruur IKcfr meer om het lijf 
dan ccn lout ere aan passing onder druk van 
de omstand ighcden. Er ::.peclt immers ook 
ccn thrologiJth 11ppN 

De huid igc conrcx t kan chris tencn icts 
le ren over d e God die zich opcnb:~;udc in 
Jou!l Christ us en die hen ni<·uwc l ee~
~ lctuch aanrciktc om de in~piratie en de 
:.pank radn \":In hl'l chri\ldijk gcloof oak 
;ll !Ucel th cologi.'lch ll' ontvouwcn. De 
ontmocting, dl' d ialoog, de confrn~wuie 
l.' ll 1dE~ hct confli c t met amlercn kunlll.'ll 
vandailg de pl.1.1t:,l.'n word('n w.1.u Cod 
1ich VOOI" dui\LCIICII .l:IIIIIH:ldl , \\;!;If hi1 
h~..·n wij't op <k \J)("I.. dl c itl'it \,In hun 
gsloo/',·n uir1LL1~1 tot .wthcnnutcit l "J\ 

cng.t~L·mcn t . lUI 


