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In deze korte tekst wil ik op twee aspecten van de reflcctie
lekst over levensbeschouwing, religie en onderwijs nader 
ingaan, mel he! oog bij te dragen tot de discussie waartoe 
de auteurs van de leks! wensen in te leiden. Ten ecrste sta 
ik stil bij de analyse die in de refleclieteksl gemaakl word! 
van de hedendaagse levensbeschouwelijke context, in het bij
zonder van het ondenvijs, en vervolgens bccommenlarieer ik 
l1et erin naar voor gebrachte voors fel. lk znl dit doen vanuit 
een religiewetenschappelijk en cultuurtheologisch perspec
tief, daarenboven gei'nformeerd vanuil mijn bel rokkenheid 
bij discuss ies over de levensbeschouwelijke identiteit vnn 
het katholieke onderwijs in Vlaandcren en daarbuilen (1), 
en vanuit mijn rol als expert bij het opmaken van de laat
ste leerplanHen R.K. godsdienst voor het Vlnamse secundair 
onderwijs (2). lk zal betogen dat de conclusies die in de re
flectie leksl verdedigd worden, niet au tomntisch volgen uit de 
erin gcmaakte analyse, en zal bovendien een op rnaal van de 
situatie va n Vlaanderen gesneden a/tematiefvoorstellen, dal 
zowel de verschuivingen in de hedendaagse levensbeschou
welijke co 11fext ernstig neemt, als de vrijl1eid van onderwijs 
zoa/s de:e in Vlnrmderen vorm gekregen hceft. 

(I) 

(2) 

Met reflectielekst in deLe lekst wordt bedoeld, de eerste tekst 
in voorligge nd TO.R.B.-nummer va n de auteurs jnu De Groof 
Wim vn11 de Du11k, Grncie11/le Lnuwers, Pelrr de Goede en Tim \ler
!rnppeu. 
PI'Of. dr. Lieven Boeve (Veu rne [B]. 1966) is gewoon houg lera~r 

fundamentele theologie en decaan va n de Facu lte it Godge
lee:·dheid, K.U.Leuven. Z ijn onderzoek bctreft theologische 
episte rn o log ie, en de ve rhouding tu ssen christelijk ge loof en 
hedcndaagse cultuur. Naast bijd ragen in tijd schriften en bun
del s is hij de auteur Viln OudcrbrokCII lmdilic. Hccft lie! chrisle
lijke verlwnl uog loekomsl?, Kapc ll en, Pelckmans, 3d' druk 2008, 
en Cod ol!dcrbreekt rfe gesciliedeuis. Ti1eologie iu lijdeu vnu 0 111111•'

kccr, Kapellcn, Pelckmans, 2006 (beide zijn vcrtaal d in het En
gels). Van 2005 tol2009 was hij voorzitte r va n de Europese Vcr
cnig ing voo r Ka tho liekc Theologie. 
Cf. L. BOEVE, '" Katholi eke' universiteit: vier denkp istes", Etili
scile Perspcctieueu 2000, vol. 10, 4, 250-258; verder uitgewerkt in 
"The Identity of a Catholic Universi ty in Post-Chri stian Euro
pean Societies: Four Models" , Louvniu Studies 2006, vol. 31, 
238-258; voor een verkorte, aangepaste en aangevulde versie: 
'"Ka tholi ckc' idcntiteit va n urganisa tics en instellingen uit hct 
cu lturee l-maatschappelijke m idde nve ld: vie r dcnkp istes en 
ecn stappenplan " in P. DE MEY en P DEW ITTE (red.), De K 
vnu Kerk. Dr· pluriformilcil lln ll kntlwlicileil (Logos, 4), Antwer
pen, Halew ij n, 2009, 109-1 20. 
Cf. u.m. L. BOEVE, "Godsdienstonderr icht op school als oe
fenp laats. i\chtergronden bi j het ni euwc lecrp lan 5.0.", Colln
liour•, 1999, vol. 29, 287-311 ; "Wnnneer de verhouding tussen 
context en chrislelijk geloof ve rand erl ... Cu ltuu rtheo logische 
bcschuuw ingcn bij hct vak R.K. Godsdi enst anno 2004" in L. 
BR/\ECKMANS (red.), 'fi1 sSr11 11illocill, zi11gn>i11S ,., ulopir. Bc
scltomuingcn uij ltet sclwo/vnk gorfsdil'/lsl, Ticll, La nnoo, 2005, 2 1-
38. 

I, Bl) DE ANALYSE: OPGELET VOOR DE VERSCH UIV ING VAN OE

SC HRIJVI NG NAA R PROG RAMM A! 

Terecht verwijst de reflectietekst naa r de gewijzigde 
levensbeschou welijke context waarin vandaag nage
dacht dient te worden over religie en publieke ruimte, 
en in het bijzonder over ondcrwijs en levensbeschou
w ing. Er wordt gewezen op het tegelijk ambiva lente en 
ve randerlijke ka rakter van religie. Religie is inderdaad 
in staa t het beste in mensen naa r boven te halen, maar 
kan tegelijk veran twoordeli jk zijn voor heel wat Iced 
en slachtoffers. Religie is ook geen sta ti sch gegeven . 
Rcligies zijn aan verandering onderhevig, vaak onder 
invloed va n de context. Vandaag, zo gaat de reflecti e
tekst ve rder, maken we de individualisering en deter
ritorialisering va n re ligie mee. Eerder dan in te groeien 
in een vooraf gcgcven traditi e of gemeenschap gaan 
individuen zelf op zoek naar levensbeschouwelijke 
identiteit, waarb ij enerzijds de indi viduele biografie 
vee! meer een rol speelt, en anderzijds klassieke reli
gieuze tradities alsnog, naast and ere bronnen, inspira
tie kunnen bieden. Het virtuele polythe'I'sme (3) biedt 
hiertoe ka nsen, maar bevraagt tegelijk clke ve rworven 
identiteit. Levensbeschouwelijke identitei t verkrijgt zo 
meer een geconstrueerd karakter, in cigen beheer va n 
hct individu. Dit betekent echter ni et dat aile identi
teit zomaar door het individu bepaa ld wordt: heel wat 
omgcvingsfactoren blijven voorgegeven en bepalen in 
min of meerdere mate de concrete vormen di e identi
teitsconstructie kan aannemen.ldcntiteit is ui teindelijk 
een complex gegeven. Bijzondere aandacht is er ook 
voor het dialogische karakter van relig ieuze idcnti
tei tsvonning en nood aan wederzijd se erkenning van 
het ve rschil in religieuze iden lilei t in een situatie va n 
religieuze veelheid. 

Meer in het alget:leen hebben a! deze ontwikkelingen 
geleid naar een sterk gew ij zigde levensbeschouwe
lijk / reli gieuze context di e bovendien postseculier van 
aard is. Meerdere keren verw ijst de refl ecti etekst naa r 
het postsecu lierc karakter va n hel publieke domein en 
beklemtoont hie rbij dat een publieke ruimte d ie geen 
plaa ts heeft voor religi e, deze naa r de privesfeer ver
wij st, en neutra li teit claimt, in de fciten een scculi cre 
of secul ari stische levensbeschouwing privileg ieert. De 
publ icke ruimte dient daarentegen een plaats te zijn 

(3) 'Virtuccl polythe"is me' is in deze discuss ie wei cen zee r ~mbi 

guc term als beschrijving van de rcli g icuze pluralite it: poly
thei'smc staat immcrs mccr voor CCn or mecrd crc spccifickc 
positi cs in het ge pluraliseerde religieu 1.e landschap. Bctcr zou 
hicr zijn : de rcli g icu s- levensbcschouwclijkc p luralitcil (of plu
ral isering) . 



waar de pluralite it van relig ies hcrkend wordt en hun 
eventue le bijdrage kan erkcnd worden. Het bewustz ijn 
van dit postsecul ierc plura le karakte r is tegelijk nie l 
vanzelfsprekend, omdat, zo ste lt de reflectietekst, de 
meeste men sen noga l va nzelfsprekend va nuit een naYef 
a thelsme tegen levensbe chou w ing zouden aankijken . 

A . Tussc11 a11alyse en programma 

Hel valt op dat de analyse van de veranderde lcvens
beschouwclijkc ituatie nu en dan versclruift van be
schrijving naar programma. De au teurs nemen immers 
op bas is va n de beschreven ontwikkelingen zowcl in 
bedektc termen als heel open lijk s te lling ten aa nzien 
van de actuele co ntext, de plaats va n re lig ie en de wijze 
waarop individuen, de gemeensch ap zowcJ a is de poli 
tiek e rmee dienen om te gaa n. 

Reeds relatie f vroeg in het document wordt bijvoor
beeld opgcroepen tot een genuanceerde omgang met 
de relatie tussen re lig ie en modern itei t: e r kan niet Ian
ger plaats z ijn voor een onve rdee ld nega tieve presenta
tie van re li g ie en onverdceld e positieve van de moder
niteit. Beide hebben immers een ambiva lent ka rak te r 
en kunnen tot wa ntoestanden leid en. 

Zoals reeds aangchaald wo rdt bovend ien meerde re 
ma len bek lemtoond dat het cla imen van een neutra lc 
pub lieke ruimte, waarin a is cond itie voor cen to lcril nte 
sa menlevi ng geen plaats is voor rcl ig ie, precies geen 
neutrali teit is, maar zelf ook een ideolog ische positie 
is en uilm ondt in het opleggen va n een seculic rc le
vensbcschou w ing aan de publi eke ru imle. Waar deze 
visie gcrndicaliseerd gehouden wordt, spreckt de tekst 
zelfs over een ve rlichtingsfundamenta lisme (4) . Op 
hun beurt dienen ook relig ies zich het bewustzijn van 
relig ieuze veelhe id cigcn te maken, en dit bewustz ijn 
te verwerken in de wijze waarop ze met de eigen waa r
he idsclaims omgaa n. "Daarom moeten we leren nav ige
rcn tu ssen de versd1illend e gezichtspunten: ons 'eigen' 
gezichtsp unt en een 'onlhecht' gcz ichtspunt, omdat 
ons eigen gez icht punt slechts een va n de moge lijke 
gczichtspunten is en we met di e andere gezichtspun
ten op enigerle i w ijze moeten co-cxis tcrcn. We z ijn dus 
gedoemd ons geloof (of ongeloo f) te be leven in cen 
permanente toes tand van twijfcl en onzeke rhe id, om
da t we- a is we even achte rom of o pz ij kijken - mensen 
ontmoetcn met een ande r gezichtspunt" (5). 

Tegelijk geeft de rcflcctictckst uitdrukkelijk de voo r
kcur aan d ialogischc id enlile ilsconstru ct ie, di e vertrckt 
va nuil ccn wcdcrzijdse en act icvc e rkenn ing va n p lu 
ra liteit en verschil, en bep le it zc ecn acticf p lu ra li sme. 
"Een fatsoen lij ke samen lcv ing vrnagt naas t ge lij ke e r
kcnning va n scculic rc en rc lig icuzc o pvallingen ook 
om vo rmen va n wcderz ijdsc c rkenning die vcrdc r 

(4) Rrf/l'<liclt'ksl, p. 6<; - zie ook bv. p. 14, 16, 54. 
(5) R.jlcdiclt'i.>t, p. 12 jon /.C cu rsivcri ng j. 

gaan dan pass icve tolc ranli e. j ... ] N iemand hoeft de 
c igcn waarheid op tc geven, maa r ecn wede rz ijdse be
reidhcid tot lu isteren en le ren is wei ccn voorwaarde 
voor v reedzaa m sa men leven en socia le cohesie" (6). 

Nu zullen heel wat mensen z ich kunnen vinden in 
d eze programm atische stellingen, maa r het dicnt wei 
gezegd dal deze niel zornam·uit de beschrij vi ng zelf val
gen. Bij de ap precialic va n de gemaakte ana lyse moe! 
daa rom vooral opge pas l worden voor onopge merkte 
verschuivingen va n beschrijvi11g van maatschappelijke 
processen naar (al d an niel a ls normatief gehouden) 
wtjzw van orngarrg met deze proccsscn. l)recies dezelfde 
processen vormen ook de achtcrg rond voor he t feit dat 
religies en secu la rismc lo l fundam enta lis tische rcacn~s 
kunnen komen: dan identi ficcrcn ze het bewu stzlJ11 

van re li gieuze vee lhc id onmidd ellijk met re la li visrne 
en nihi lisme, mel vcronzekering en daarom verval val1 

elke waarheid. Wannccr de re fl ec tietekst noga l onpro
blemat isch va n beschrijving overgaat in p rogramma, 
d ient d us zeker voor ogcn gchouden te worden dat een 
wei zeer waardege laden di scours gevoe rd wordt waar
in duidelijke keuzcs gcmaakt wo rden die niet zornaar 
voorlvloeien uit de analyse zelf. Eenzelfde opmerking 
zullcn we la ter opnieuw dienen te maken bij het con
crete voorstel in zake reli gieunderwijs dat de reflecne
tekst doet: ook d aar volg t programma ni et zomaar tll1 

beschrij vi ng. 

Om deze ee ,·ste beschouwing <Jf te sluiten, zuu ik de 
beschrijving zelf ook nog wat w illen aa nscherpell· 
Wal dcze bcschrijving betre ft, zou ik imme rs, en1gs~ 
zins in lijn met Tay lors derek defi ni tie (7), nog mee' 
de perspediefwisseling bcnad rukken die onze al~ 
postchristelijk en poslseculicr geanalysecrde conteX 
met zich meeb reng t: van ccn analyse in termen van 
secul arisering (met de nul-somtheorie: hoc mee r n,o
derni sering, hoe minder re lig ie, en omgekeerd) naar 
een in te rm en va n rletrnditiollnliserillg, ittrlivirlttalisertlt& 
en plumliserillg Vil li religie, waarb ij deze dri e processel~ 
op e lkaar inspc len en elkaar versterken (8) . In hetlich 
van de zojuist gemaakte opmerki ng aa ngaa nd e sh.Jl' 
pende overga ngen tu sscn besch rij ving en progra m1118 

is het hie rbij belangrijk ccn onderscheid te maken ttJS' 
sen maa lschappc lijkc processen (- iseringen) en wijzeil 
van omga ng c rmee (- ismen) . Detraditiona lisering bel 
lrefl dan hct gegeven dat trad ihes, re li g ieu ze zowe 
als and e re (gender-, fa milie-, prufessionele trad 1t1es), 
ni e l Ianger vanzelfsprckend va n de enc gencratie 0 P 
de andere worden ovc rgcdragcn. Detraditiona li se rll17 
is echlc r nict nood zakcl ijk gelijk aan lradi li everlics en , 
of nihili smc. Traditics blijven vaak, in wisse lcnde ge 
sta llen, bctckcni shori zonte n waarin idcntitc it ontwor· 

(6) 
(7) 

(B) 

l~ •fl• •ctil'l• ·k>t, p. 15. r
Cf. l\ej1t·rlil'll'l·:-: l, p. 11 en 62, in vcnvijz ing naar C. TAYI .. .O'' 
~~·n St~culicn: lijd, l ~ olkrd:~ m , Lcn1ni scaat, ~009. . .. ·/de 
Zll.~ htcrvoo r hct cert-. le huufd s luk v:~ n ll1lJI1 Corl Ol tdi'I'IJ11 1A !-:: 
Sl'sc-hil'dt ·uis: 'f'llcoloxic i11 ern tijci VIlli mllm••J..,•, •r, Kapdlcn, pclc 
111;"1 11 ~, 2000. 



pen en gevonden wordt. Wat detraditionalisering wei 
uitdrukt, is dat de verhouding van mensen tot tradi
tie verandert. Die wordt omwille van het niet Ianger 
vanzelfsprekende karakter im_mers potentieel reflexie
ver. Dit geldt ook voor wie vandaag klassieke, tradi
tionele keuzes maakt, bijvoorbeeld in partnerrelaties, 
opvoeding, ethische en levensbeschouwelijke posities. 
Ook deze keuze is niet zomaar vanzelfsprekend en dit 
maakt de traditiebetrokkenheid reflexiever. Precies het 
a.hvijzen van dit reflexieve ka rakter, dat een spel van 
betrokkenheid en distantie inhoudt, kenmerkt een neo
traditionalistische of fundamentalistische omgang met 
traditie. De keerzijde van detraditionalisering is indi
vidualisering, het structurele gegeven dat identiteit in 
toenemende mate niet Ianger zonder meer voorgege
ven is, maar in toenemende mate actief zelf opgeno
men (geconstrueerd) dient te worden. Ook dit proces 
moet onderscheiden worden van individualisme, dat 
staat voor een bepaalde wijze van omgang met het 
individualiseringsproces, namelijk die waarvan het 
individu de allesbepalende norm uitmaakt. lndivi
dualisering sluit immers niet uit dat individuen qua 
identiteitsconstructie precies niet voor individualisme 
kiezen. De reflectietekst geeft overigens terecht aan 
dat individualisering niet betekent dater geen aan het 
individu ontrokken invloeden en omgevingsfactoren 
zijn die de identiteitsconstructie meebepalen (9) - de 
invloed van media en marktmechanismes zijn hiervan 
slechts twee, maar wei zeer pertinente( voorbeelden. 
Ook pluralisering is niet gelijk aan pluralisme en / of 
relativisrne (met dan als tegenreactie neotraditiona
lisme of fundamentalisme), maar impliceert dat elke 
identiteit structureel uitgedaagd wordt om te gaan met 
verschil en andersheid, in het bijzonder het effect van 
andere waarheidsclaims op de e igen claim. Dit is een 
bijzondere opdracht voor elke levensbeschouwelijke 
positie, en voor de organisatie van de publieke ruimte. 
Het is precies hier dat de vraag naar gelijke en weder
zijdse erkenning aanknoopt, en de omgangsvormen 
van intole rantie, passieve en actieve tolerantie. 

Zoals reeds aangegeven, en dit zou ik .nog meer be
klemtonen dan de reflectietekst doet, bepalen en be
vragen deze drie processen oak de eerder klassieke 
religieuze en areligieuze opties. Tegen de achte.rgrond 
van detraditionalisering en pluralisering geschiedtook 
hier de identiteitsconstructie gelndividualiseerd. Tege
lijk slui t dit niet uit dat wat individueel-structureel als 
een geihdividualiseerde keuze geanalyseerd wordt, op 
religieus-spiritueel vlak als roeping (een gekozen wor
den) word! beleefd. 

B. Een dubbele, niet opgelzelderde spanning in de ana
lyse 

Deze opmerking leidt meer in het algemeen tot de be
langrijkste opmerking ten aanzien van de reflectietekst 

(9) Rejlectietekst, p. 13-14. 

en de erin gepresenteerde situering van de hedendaag
se levensbeschouwelijke context. In de tekst doet zich 
imrners een dubbele, niet echt opgehelderde spanning 
voor. 

Vooreerst is een spanning vast te stellen in de wijze 
waarop de tekst de verlzouding tussen gei"ndividua/iseerde 
identiteitscanstructie en traditietoebehoren denkt. In de 
tekst wordt zo goed als gesuggereerd dat er een grote 
meerderheid zou zijn die de identiteit zelf samenstelt, 
en daarbij zeer vrij en autonoom stof uit de overgele
verde tradities en andere bronnen gebruikt, bijna in 
tegenstelling tot een kleinere groep van 'orthodoxen' 
waarvan de identiteit door een religieuze traditie wordt 
bepaald. De eerste groep zou dan een samengestelde, 
niet traditiegebonden identiteit hebben (en/ of kiezen 
uit verschillende tradities), terwijl de tweede een tra
ditie toebehoort. Het is alsof we een nieuwe versie van 
de secularisatiethese aan het werk zien met een aan
gepaste nul-somtheorie: hoe meer individualisering, 
hoe minder traditie, en omgekeerd: hoe meer traditie, 
des te minder individualisering. Echter, zoals reeds ge
zegd: detraditionalisering en individualisering beteke
nen niet zomaar het teloor gaan van traditie, wei dat 
traditie niet Ianger quasi automatisch wordt doorge
geven, en dat traditietoebehoren daardoor structureel 
veel reflexiever kan zijn. In deze zin is een t\r\reedeling 
tussen (een meerderheid van) gei'ndividualiseerden en 
(een minderheid van) orthodoxen, met eventueel een 
continuUm van posities daartussenin een te eenvou
dige voorste lling van zaken. Er bestaan vandaag ze
ker mensen die zeer reflexief hun identite it vanuit een 
traditie betekenis ver1enen. Vanuit hun eigen perspec
tief zullen deze zich daarom niet minder orthodox be
schouwen, of deze traditie minder gelndividualiseerd 
toe-eigenen dan anderen die hun religieuze identiteit 
uit verschillende tradities construeren. Het lijkt alsof er 
inl de gemaakte analyse hiervoor geen plaats is, terwijl 
dal precies de mensen zullen zijn die de mogelijkheid 
zullen hebben, om vanuit hun religieuze traditie met 
vetschil, dialoog en wederzijdse erkenning te kunnen 
omgaan. 

De tweede spanning die zich in de analyse voordoet, is 
deze tussen enerzijds dialogisclte identiteitscorrstructie err 
wederzijds respect die voor een stuk reeds identiteit en ver
se/til en toebelwren tot iets herkenbaars vooronderstellen, en 
anderzijds de vaststellirrg, die in de conclusie van de re
flectietekst gemaakt wordt, dater rrag weittig ecltte identi
teit gevormd word/, en onze tijd er precies een is van mo
rele en spirituele leegte. Als identiteit geconstrueerd 
wordt uit wat voorradig is, neep1t de markt over (10). 
Deze spanning zet uiteraard het programma van de re
flectietekst onder druk. Immers: precies om de dialoog 
tussen de religies en levensbeschouwingen te kunnen 
voeren, en dus tot dialogische identiteitsconstructie in 
wederzijdse erkenning te kunnen komen, moeten veel
heid en verschil oak zichtbaar gemaakt kunnen wor-

(10) Rejlectietekst, p. 59. 



den. Oil gcbeurt in Vlaa nd eren voora l a ls e r b ijvoo r
beeld mensen va n ande re rc lig ics dan het chris tendom 
in het gcsprek bctrokken zijn, maar is in pri ncipe n ie t 
minder z ichtbaa r te ma kc n onder chris tene n, post
chri s tenen, a th6stcn, agnosten, ind iffe rcnlcn, e tc. (die 
zelf ook a l geen uni fo rme g roepen uilmaken). Maa r a is 
de conclu sie van de a na lyse ech tcr zou z ijn d at menscn 
vandaag in m eerderheid n ic t kome n to t een goed ge
vormdc idcntitc it, is va n plu ra lismc- laa l s taa n acticf 
pl ura lisme- geen sprake, en blijft b ijvoo rbccld inter le
vensbeschou wei ij ke, d ia logischc id enti tei tsconstru ctie 
enkel een mooic d room. 

Wat er ook va n z ij : a ls me n - in het Iicht van d e pro
gra mma lische inzet van de reflectie teksl - beidc op
me rki ngen sa me n neeml, d an zou onze contex t erb ij 
w inne n a ls heel wat mensen, van we lke lradi tic of 
gezindte ook, een meer rc fl cxicvc id entiteit zoude n 
verwerven. Oil is d an ccn identite it waarbij tegelijk 
d e betro kkcn.hcid op de eigen pos ilie (c.q. trad itic) en 
haa1· waa rheidscla ims ac lie( samcngaa n met d e e rken
ning va n and ere lcvcnsbeschou welijk-relig ieuze pos i
tics (c.q . tradi ties) en de waarhc id scl aims die daarvan 
u itgaa n. Mccr nog: precies d e d ialoog tusse n de cigen 
posi he en aJ<d ere positics is v rucl1tbaa r in het kome n 
to t rc fl cx ieve identiteit. Hiertoe op voed en is dan in
d erdaad een belang ri jke taa k. Of ccn vak ove r gods
dienste n d aa r hc t bes t bij helpt, valt te bezie n, maa r dit 
breng t o ns bij onze tweed e beschouwing . 

lL Bl) H ET VOORSTEL: llEA U SEEHT H ET WAT H ET BEOOGT? 

A I te ko rt sa mengevat ko mt het voorstel dat de a ute urs 
in de re fl ectie tckst presenteren, neer op he l volgcndc: 
w ie va ndaag nog in stitu tioneel rc lig icus is, ka n / mag 
(nog) confessioneel ond erw ijs orga niseren; w ie ni e t 
Ianger inslitu tio neel rcli gieus is, o f nie t op d eze basis 
een school kies t, dient cen vak 'educati on about reli
g ion' aa ngcbodcn te krijgen. 

Dit a lte rna lief voo r d e hu id ige ond e rw ijssilua tie gaat 
voo rccrst uit van het fc it d at levensbcschou welijke 
vorming, zekc r in een tijd va n 'morele en cult·ure le 
cris is' , en re lig ic uze p lu ra lise l'ing nood zake lij k is voor 
het gocd functione ren van bu rgers in d e sa menleving. 
" Het a lgemeen belang vere is t d a t ied ere lee rling, ju ist 
b ij de groeiendc re lig ieuze verschcidcnhcid, z ich een 
adeq uaa t en vo lled ig bcc ld ka n vormen va n d e re lig i
cuzc cn lcvcnbeschou we lijke trad ities. Dit mag word en 
ve rwacht va n hel onde rw ijs op nile scholcn, o pc nba re 
en meer o rthodoxc scho lc n incl uis" (1 :1). Ten twccde 
houd t hct aa n ccn ' neu trwlc o ps te ll ing tcgenovc r zo
wel secu lic re a ls rc ligieuze waa rhcid scl a ims' (waarbij 
neu tra litc il n ic l lwnger ged efin iec rd wo rdt va nu it d e 
gesecu lwriseerdc redc) . De crke nn ing va n de gc lijkhe id 
va n d e I 'vcnsbcscho u wc li jkc o ptics ka n da n d e bas is 
vormcn voor d ifferc ntic le benadc ri ng. (Voo•·a l a ls or-

( II ) l~ <jlerlit'lcb l , p. 6'i . 

thod ox omsch reven) oudcrs ku nn en daat·om van de 
fu nd amente le v rijheid blij ven genielen om " in nauW~ 
verbonde nheid met het kc rkgcnootscha p waa rrnee z<) 
z ich vcrbon den weten" (12), con fessio nccl o nderwijs te 
o rga ni seren . Maa r ook di l ondcrw ijs d ient verhoogde 
aa ndacht te schc nken aan re lig ieuze vee lhe id en dia
log ischc identi teitsvorming . Aangezien - zo stelt de 
reflcctic tckst verde r - d it s lechts een klein aantal va11 

oud ers en leerlingen, en d us sch olen, u itmaa kt, d ient 
e r voo r a ile ande re leerlingen in a ile andere schole!l 
(offic ieel en vrij) ' ed ucation about re li g ion' voorzien 
te worden. A ile leerlingen dicncn immers kenni s_ .te 
maken me l de ve rsch illende levensbeschou wehjk / 
re li g ieuze trad ities zoda t ook z ij z ich bewust worden 
van wat identiteitsvorming inhoudt in een situ atie van 
veclhcid en ve rschi l. 

De voo rondcrs te ll ingen ach te r het voors te l houden 
ene rz ijds in da t het o ffi cieel, neu traaJ onderwijs nJet 
Ianger neu traa l is (in de n ieuwe betckeni s van het 
woo rd); and c rz ijds d a t het ka tho lie k o nd crw ijs n< et 
Ianger katholiek is (want de mcerderhe id van s taf e~ 
leerlingcn z ijn nie t Ianger institulioneel betrok.ken b<J 
de Ke rk maar d e len een snort ' be lieving witho ut beloW 
g ing') . Eerde r d an 'ontzuild ' , zo sle lt de tcks t, is het ]<a· 
tho liek ond e rw ijs vandaag 'ontzield ' (13). Ve lc ouders 
bc pa lcn de schoolke uze nie t Ianger op ideologische 
grondslag maa r op bas is van ovc rwegingen aa ngaan
de kwa liteit en nabijheid van de school. In het nie u \\'~ 
voorste l komen we in Vlaandc rcn d us u il b ij een ,ueu 
we twced eling va n scholen in de pl aa ts va n de huid<ge 
tu ssen he l o fficice l en het vrij-ka tholie k ondcrwijs: 1 11 

d e toeko mst zullen er ccn klcine g roep va n confess ,o· 
nce l-gebonden (veelal orthodoxe) schol cn zijn, en een 
g rate meerd erheid van intern geplura liseerd e schoten, 
en be iden dicnen op te leiden tot burgerschap in een 
actief-p lu raJi stische samenlevi ng. 

A. Een sterk wnardegclnden, niet-neulnwl voorstel 

In lijn met d e eerste op mcrking d ie ik maa ktc in he~ 
eerste dee! van deze bijd rage, is d it een zee r waa rdeg~
lad cn voors tel d a t vo lui t d e ve rschu iv ing va n bcschriJ 
ving naa r p rog ra mm a doo rt rc kt. Of het het enige 11

10
-

gelij ke voorstcl is da t op basis va n de ge maakte ana l y~~ 
en de gehuld igde set va n waa rdcn kan gefor rnu lee 

1 
word en, va ll cch te r nog te bez ien. Op z ij n minsl k::, 
vwstges te ld wo rd en d a l he l voo1·s te l nic t ncutraa liS t . , 
e1an zien van re li g ies, o mdat het zeer d uidelijke idee~e 
fo m1ulcc rl aangaa nd e d e w ijzc w CJ CJ ro p reli g ies met • 
eigen waClrhcidscl a ims moetc n omg e1C111 . Het verondef 
s telt lcvensbeschouwingen / rc lig ics di e reeds olll kun; 
nen met plura lile il en ve rschil. Ook a l ben ik vanui_ 
een katho lic k-thcologisch pe rspcclicf p rccies bij dcrqe

1 
lijkc ocic ni ng bclrok kcn (" wal d od d e waa rheidscla lll 

( 12) " •P ••cli<'l<'h sl, p. 63. 

( I J) "•:fl• •cli<'l<'hsl, 1'· W -C>I . 



van de ander met mijn eigen waa rheidsclaim?" (14)), 
en dee! ik dus pr incipieel deze insteek, ze is niet neu
traal, m aar vertrekt vanuit een welbepaalde set aan waar
den waarin dia/oog, openheid op anderen, erkenning van 
veelheid, respect voor eigenheid en verschil centraal staan . 
Bovendien onderscheidt deze set zich pri ncipieel va n 
seculiere neutraliteit, levensbeschouwelijke onver
schilligheid en relativisme. "Niemand hoeft de eigen 
waarheid op te geven, m aar een wederzijdse bereid
heid tot Juisteren en leren is wei een voorwaarde voor 
vreedzaam samenleven en sociale cohesie" (15). 

VVaar komen deze waarden dan vandaa n? - kan men 
zich afv ragen. Zijn ze zomaar aa nwezig op het le
vensbeschouwelijke veld als een soo rt meta- of tus
senni veau boven of tussen de verschi llende levens
bescbouwingen en religies? Of beh01·en ze zelf tot een 
traditi e, of hieruit afkomstig? Is deze set van waarden 
een soort gezamenlijke wijsheid, opgebouwd in de 
voorbije decennia va nuit de conflicten tussen levens
beschouwingen? Maakt ze zelf een positie uit op het 
levensbeschouwelijke veld? Of is bet vee leer iets da t in 
de levenbeschouwelijke traditi es en hun wedervaren 
gegroeid is - of eerder: aan het groeien is - als wijze 
van omgang met de huidige situatie? En bestaa t deze 
set dan los van de tradities waaruit ze gegroeid zijn, of 
blijft een band noodzakcl ijk om voeling te krijgen met 
deze waarden, ze aan te leren, ze te voeden en te ver
sterken? Het vol slaa t zeker niet om aan te nemen dat 
er vandaag over dezc waarde n in onze samenleving 
zomaar een consensus zou bestaan. 

En verder, om deze set van waa rden in te oe[enen: vol
staat dan een vak 'education about relig ion'? ls een vak 
dat z ich beperkt tot het leren kennen van levensbe
schouwelijk / reli gieuze tradilies nie t te eng, als dit niet 
tegelijk ge paard gaa t met een refl ectie over de eigen 
levensbeschouwing en de wijze waarop deze omgaat 
met veelheid en verschil (zowel o p vlak van kennis 
en com mitment)? Als dit laatste ni et gebeurt, kan zo'n 
vak immers even goed le iden tot levensbeschouwe
lijk relativisme en onverschilligheid. In het licht van 
het programma van de refl ecli eleks t past hier tach de 
waarschuwing dat zo' n algemeenvormend levensbe
schouwelijk vak over de ve rschillende levensbeschou
wi ngen en religies uiteindelij k de ncutraal-seculiere va
riant kan worden van de omga11g met religieuze vee/heid: 
im mers een die de eigen waardebetrokken.heid vergeet. Of 
beoogt dergel ijk vak precies bij te dragen tot een eigen
soortige levensbcschouwe lijke positie die aansluit bij 

(14) Zie bi jvoorbee ld het ach tste hoofdstu k van Cod o11derbreekt de 
gescltierfeuis, waari n precies dezc vraag opgenomen wordt in 
een reflectie over de un icitcit van jezus Chris tu s in het Iicht 
va n de waarheidsclaims va n andere reli g ieuze ge nid!n en 
waa rheidsclaims. Zie verder ook, bij voorbecld, mijn: "Theo
logica l Truth, Particularity and Inca rna ti on: Engaging Reli 
g ious Plura li ty and Radical Hermeneutic " in M. LAMBE
RI GTS, L. BOEVE en T. MERRIGAN (eds.), Ortlwrloxy: Proce:;s 
n11d Prod11ct (BETL, 227), Lcu vcn, Peeters Press, 2009, 323-348. 

(15) l~if/ccti•·tcks t , p. 15. 

een soort vage re ligiositeit die bricoleert uit een veel
heid aan tradities? En is het dus opnieuw een soort 
levensbeschouweujk vak? Vooral een antwoord op de 
vraag wie cen dergelijk vak zou mogen en kunnen ge
ven, zou hier aa11wijzigen kunnen geven: mag het ie
mand zijn die zich expliciet tot een religieuze traditie 
rekent? Of moet het ie mand zijn die zichzelf juist bui
ten de levensbeschouwelijke veelheid houd t? Is zoiets 
wcl mogelijk? En wenselijk, gez ien het belang dat men 
tegelijk becht aan het levensbeschouwelijk engagement 
van burgers in een acti ef plura li sti scbe sa menlev ing? 

De in het ee rste dee I opgemerkte dubbe/e spa11ning weegt 
inderdaad op het geformuleerde alternatief. Wat de eers /e 
spanning betreft: als men meent dat individualisering 
inderdaad uitmondt in een samcngestelde, niet-tradi
lionele identiteit, dan gaat het bier nie t Ian ger om een 
neutra le houding ten aa nzien va n de levensbescbou
welijke tradities, maar om een eigensoortige positie mid
den op he/ veld va 11 religieuze vee/heid. Het feit dat men 
daarnaast nog confessioneel onderwijs wil aanbieden 
bevestigt dit punt eigenlijk, wa nt ook daar dient het 
levensbeschouwelijk onderwijs ('educa ti on into re
li gion') op te voeden tot erkenning van veelheid en 
vcrschil en dialogisd1e identitei tsconstructie I vinding. 
Het verschil is dan enkel de doel groep: niet de 'o rtho
doxe' christenen, joden, moslims, etc., m aar 'gei·ndi
vidualiseerden', die a Ia limite misschien minder van 
levensbeschouwclijk profiel verschillen dan gedacht: 
beli eving wi thout belongiJlg, postchristenen, ie tsisme, 
apofatische religiosi teit (16). Is dit vak dan werkel ijk de 
actief-pluralistische oplossing zoa ls voorges teld? 

Aangaa nde de tweede spanning: als het zo is, dat pre
cics deze laa tste g roep gei'nd ividualiseerden in onze 
tijd 'van morele en spirituclc leegte' blijkbaar moeilijk 
tot identiteit komt, hoe zal zo'n vak de identite itsvor
ming van deze g roep bevo rderen? Dialogische, re
flexieve identiteit verwerft men nie t door het aanleren 
va n kenni s over verschillende tradities, maar doo r: het 
in relatie brengen va n de eigen identite it met die van 
een andere. Leerlingen dienen te leren de eigen waar
heidsclaim in verhouding te zien tot d ie va n de andere, 

(16) O pnieuw: di t li jkt sterk op een postseculi ere va ri ant va n de 
sccularisa tiethese, die posil ies uitzetle op een con tinu um van 
sterk institut io necl be lrokken gclov igen lot overtuigde athe·,·s
ten, mel daartussenin een gradat ie van minder belTokken 
christenen, agnosten, etc. Het conti nu um dat hier in de post
secu\iere variant dan uitgezet wordt, is gevat tussen aan de 
cnc z ij dc 'o rthodoxen' d ie Ste rk op een lraditie betrokken zijn, 
en aan de and ere zijde mensen met een ste rk gei'ndiv idua li
see rde (en d us n icl-tradi lionele) levcnsbeschouwing. Oat ook 
mcnsen een slerk gei'ndividualiscerde, reflex ievc trad iticbe
Lrokkcnhcid kunnen hebben - betrokken op een traditie -, ve r
d wij nt da n vollcd ig tussen de p lou ien. Men kan zich boven
di cn vrngen stcllcn of institu tionele betrokkenheid bij ccn 
rc li gie he t voornaa mstc criterium is voor de rclig ieuze affili a
tie: a ls een mee rderheid in de katho li eke scholen z ichzclf -
wan ncer o ndervrnngd - nog nlt ijd definieerl a ls chr is ten, 
wa(lrom zoudcn ze dat dan nicl zijn? 



enerzijds zonder de eigen waarheidsclaim te verabso
luteren, anderzijds zonder in relativisme te vervallen. 
Pluraliteit en versdti l moeten daarom herkenbaar zijn 
en in een di alogisch leerproces binnengebracht wo r
den, waarbij ieders levensbeschouweli jke positie in het 
geding is, ook die van de leerkracht en school. 

Wann er men beide punten sam nn emt, dan is het 
ni et Ianger duidelij k waarom de voorgestelde oplos
sing de noodzakelijke - laat staan betere - conclusie 
zou zij n uit de gemaakte ana ly evan detraditionalise
ring, ind ividualisering en pluralisering en de set van 
waard en die ze wil realiseren. ln principe zou alle Ie
ven beschouwelijk ond rwijs, vanuit de dialoog van 
de eigen traditie met de hedendaagse context van 
veelheid en verschil, hi ertoe in staat kunnen zijn. Bij
kom nd voordeel zou dan zijn dat d s t va n waarden 
waa rvan boven sprake dan door d reflexief geworden 
traditi es in kwestie ze lf gedrag' n worden, terwij l de 
bedding van deze waarden in het voor li ggende voor
stel in de Iucht hangt. 

Vand aar d vraag: kan dez lfd d el telling- opvoe
d n tot burge rschap in een po tseculiere, pluralisti-
che samenl ving- ni t g rea li eerd worden in de be

s taande levensbeschouwelijke vakken, h t bestaande 
I ven be chouwelijke onderwijs - en dit wel li cht op 
gcloofwaard iger wijze dan wal de reflectietekst voor-
t It? Dil z ll a l p z ijn min l h l bijkomende voordeel 

hebben dat ook de georganiseerde re li gie / Ieven b -
sch uwingcn zc lf m e betr kkcn worden. Zo worden 
ze uitgedaagd ze lf werk te make n van het reflecteren 
over d eigen waa rheidsclaim in re latic t t veelheid en 
verschil. Dal ka n een werkzaam tegcngif zijn teg n l n 
denscn van nco-traditionali sm n fundamcntali me. 

B. Vanuit de katho/ieke school gedacht 

m aft lui ten chct ik kort wat dit niles implicecrt 
v or h t Vlaa rn e katho li k onde rwij n h t R.K. g d -
dienstonderricht. Zoa ls eerd r gemeld: de oefen ing di 
d aul ur van de r fl cti tek t gemaakt hebben, heb 
ik zc lf imm rs ondcrnomcn in ccn rcflcctic ov r de 
toekom t van de id nti te it van de Vlaam kalholicke 
school en als expe rt bij de opmaak va n het acluele I er
p lan RK godsd ienst in het Vl aa mse sccundair onder
wijs (17). Bovendien gebeurt aan de K.U.Leuven heel 
wat empirisch ondersteund onderzo k onder Ieiding 
va n Didier Po llefeyt, zowel naar de identite it van scho
len al inzake godsdienstpedagogiek (18) . Want uitcr-

(17) Zie de referenties in noten I en 2. 
(18) Oil onde rzoek wo rd! gev erd binnen h I rn lnwr aetrdemisclre 

lernrcnop/eirling van de Faculteil odgelecrdhcid. Voor he t em
pirisch ond erzoek naa r katholickc scholcn: D. POLLEFEYT en 
J. BOUWENS, "Framing the Identity of Catholic Schools: Em
pirica l Methodo logy for Quantitative Resea rch on the Catholic 
Identity of an Ed ucation In litute", ltrlemational Studies i11 
Callrolic £rlucatio11 2010, Vol. 2, 193-2 10. Voor het empirisch 
onderzoek naar katholiek godsdienstonderwijs: D. POLLEFEYT, 

aard zijn de maatschappelijke proce sen van detraditi· 
onalisering, individualisering en plurali ering niet aan 
de katholieke schoolpoort voorbijgegaan. Ook al blijfl 
het marktaandeel van het katholieke onderwij groot; 
er i r ed jaren een groeiend bewu tzijn van intern 
secularisering en pluralisering. Dit kan niet zonder ge
volgen blijven voor de viijze waarop de identiteit a11 
de school en het god dien tonderwij vorm krijgt. 

Me dunkt zijn er ideaaltypisch vier denJ..:pi le of stra
tegieen te onderscheiden om over de toekomst van de 
katholieke identiteit na te denken (en uiteraard zijn in 
de praktijk mengvormen of parallelle circuits denk
baar). De eerste twee lijken de meest dra tische en dui
delijke te zijn. 

1) De katholieke chool kan zich secu/ari ere11 (d K 
schrappen) en zich omvormen tot een neutrale of 
neutraal-plurali tisch school (naargelang een passief 
dan wei actief pluralisti ch profiel gezocht wordt). De 
UF lA is dit laatste pad opgegaan bij de fu ie tot de 
Univer iteit Antwerp n. 

2) Een h\'eede strategie tekent vo r d reconfes ionalise
rillg van de katholieke school en wil vo rzien in onder
wijs van katholieken voor katholiek n. Aang zien dit 
sle ht een mind rheid van d lamingen za l aanspr -
ken, bctckent dit uiteindelijk dat het ('echte') katholie
ke onderwijs terk zal krimpen, wann r het dit op ge
loofwaardige wijze wil doen. Oat ommigen deze id e 
niet ongun tig gezind zijn, bew e h t rec nte pleidooi 
van bro der t ckman vo r d opri hting van cen paar 
'voluit katholi k cholen' (19). 

nkpis t bieden e n 

D. HU. EBALJ I, H. L MBA EKI ·, \1. DE VUE<.:ER, . DIL
LE 1

, ) . MAEX en W. SMIT, Gorl'ilirerrslolldmt>tJs urt~:edaagd.fongr· 
Yell <'II (illlfr}/1!11('11>/lr.;c/r(llllt'\'ltjkf 1'0TIIIIIIX Ill gt-::111 Cll Ottd<'nt'IJ>· 
0,1Z<'I, met/rode fll rt'Sultatm m11 empm,;cJr ondt•r.:ot•k brJ lcerkTaclrtm 
rooms-kntlrolreke godsdien>l errlccrlmgen mn dt• dt•rrle .~rrmd o.ecrmdarr 
ondent•tjS rrr \llaltlrdemr (lnslrumenla Theologica, 26), l.t>U\ en. 
Peele r<;, 2()(}.1; R. HENCKEN , D. P LLEFEYT, D. HUT E
BA T, j . "'A EX en E. DEBOE K, Geioofrrr krrrdemr> f.t>pcn>
bcscllollwelrjkt• groer brJ krrrdererr rrr knart gt·bracht. Op:rt , metlrodr 
r11 rt>Sultaten vmt wrprrisc/1 onder..oek bt) leukracltlcll roottl>-ka
tlro/ieke gorlsdien. I en /rwr lei•rli11gm in de dade graad la-?er on
dem•ijs m de errs{( graad secrmdair onrlem•ij> (ln~trumenta The
ological, Leuven, Pee ters, 2010. oor het godsdiens tpcdd
gogisch g ronds lagenonderzoe k. zie H. LOMBAERTS en D. 
POLLEFEYT (eds.), llertllellelllic:; a11d Relixiou< Educatio11 (BETL, 
180), Leuven, Peeters, 2oo.t; D. POLLEFEYT (ed.), ltrtardigtt>ll' 
I..Ranri11g (BETL, 201), Leuven, Peeler , 2007. 

( 19) Cf. "VoiUJt Katho lieke school", 7erlro 28 oktober 2009, nr. 507, 
p. 10. 



posities. Het derde en vierde model zijn op het eerste 
gezicht minder drastisch en vertrekken va n een vcr
schillende visie over de verhouding tussen christelijk 
geloof en cultuur. We staa n er iets Ianger bij stil, omdat 
precies het onderscheid tussen deze beide denk pistes 
ook een antwoord biedt op de anal yse gemaakt door 
de auteurs van de reflectiepaper. De derde denkpiste 
denkt immers nog vanuit een seculariseringshypo
these, terw ijl de vierde ve rtrekt van een ana lyse van 
de actuele situatie in termen van detraditionali sering, 
individuali sering en pluralisering (20). 

3) De interne secularisering va n de school wordt in 
het derde model opgevangen door het ontwikkelen 
van cen identiteitsprofiel dat gebaseerd is op het chri s
telijke gedachtengoed, maar zo geformuleerd wordt 
dat het door chri stenen, ni et-meer-christenen en aile 
mensen van goede wil gedeeld kan worden. Het ka
tho!iek onderwijs staat dan een project voor van chris
felijke wanrdenopvoeding: in dienst van de voll e mens
wording van iedcr in een solidaire gemeenschap. Meer 
a lgemeen gesteld poogt deze profi elbepaling een zo 
groot mogelijke consensus te bereiken tussen de zich 
seculari serende cu ltuur en bet chr istelijk geloof, en dit 
geschiedt voo ral via de ethi ek. Als draagv lak wo rdt 
veronderste ld dat een substa ntieeJ deel va n de school
populati e op zijn minst de zgn . chri stelij ke waarden 
belangrijk vindt. De derde s trategie is zonder twijfel 
de strategie die de voorbije decennia het meest gehan
teerd is geweest door het katholieke onderwijs, even
a ls de rest van hel christelijke middenveld. Zolang er 
nog voldoende overl ap was tussen christelij k geloof en 
moderne cultuut~ functioneerde deze strateg ie boven
dien zeer gocd. O mwille van de detraditiona li sering en 
plurali sering z ijn velen z ich ondertussen ech ter bewust 
gewo rden van het fei t dat de 'christelijke duiding' van 
de 'christelijk-humane waardenbeleving' zondcr gclo
vige spiritual ileil een loutere verdubbeling is van wat 
ook zonder de christelijke verpakking gecommuni
ceerd kan wo rden. 

4) De vie rde denkpiste is in de huidige omstandighe
den welli cht de meest vruchtba re, omd at ze precies 
plaat weet te geven aan veelheid en verschil. De ka
tholieke school behoudt in deze optie expli ciet haar ka
tholieke signatuur (in tegenstelling tot strategie een), 
maar erkent in haa r midden de toenemende detraditio
na li sering en plura li se ring va n haar publiek en kade rs 
(in tegenstelling tot s tra tegic twee, en in de fei ten ook 
strategie dri e). Deze pis te s tuurt aan op een christelijke 
herprofilering i11 een context va 11 levensbeschouwelijke plu
mliteit. Ze verl1·ekt zowel va n de levensbeschouwelijke 

(20) Voor ond crslaa nde lcksl maa k ik onder mccr gcbruik va n 
mijn: 'Katltolieke ' irfellli leil vnll otsn11 isnties ''" illsi•' lfiiiSCII lli tltet 
cttflllred-llmntsclmJ!Jlefijke lltidrle11veld: vier rfeukpisl!-s ett eett slnp
pc11pfnll (cf. noot l). Voor ccntheologischc uitwerkin );; van wal 
ccn wc lbcw uslc pcrspecliefwi sscling van scculari scring naa r 
dctrad il ional iscring/ p lu rn liseri ng leweeg brengl, vcrwi js ik 
naar hct eersle deel van mij n Cod Ollrlerlnn-kl rle gcscltierfellis. 

detraditionali sering en pluralisering, die zowel de sa
menleving als de school zelf kenmerken, nls van de ei
gen identiteit va n het chri stelijke geloof midden deze 
pluraliteit. Ze gaat dus niet Ianger uit van een voor
opgestelde, algemeen clu·istelijke en cultureel geloof
waardige consensus. Volgcns de vierde strategie blijft 
het katholiek onderwijs katholiek omda t het een dienst 
beoogd te zijn van christenen - van de Katholi eke Kerk 
- aa n de samenleving, ook al maken katholi eken bin
nen d ie organisa ties niet Ianger meer de meerderheid 
uit. Zo wil het katholiek onderwijs meewerkcn aan een 
ve rd raagzame, kwalitatief-p!uralistische sa menleving 
- inderdaad een waardegeladen project waaraan bet 
precies vanuit wat de eigen trad itie te bieden heeft, sa
men met anderen w il meewerken. Vooral van belang 
is hierbij dat de va lstrik van stratcgie dri e, het te ge
makkelijk vooronderstellen van een christelijk ged uide 
consensus die de hele samcnlcv ing verbindt, verme
den wordt (21). Dit Ievert alvast het voordeel op dat 
niet-chri stenen en ch ri stenen zich binnen de scholcn 
uitdrukkelijk levensbeschouwelijk kunnen manifeste
ren en elk vanuit de eigen sterktc en inzichten met el
kaar in dia loog kunnen gaan. Chri stenen kunnen weer 
volop vanuit de eigcn identiteit gaan spreken, in de 
wetenschap dat z ij enkel zichzelf en niet meer noodza
kelijk ook de nict-chri stenen verbinden. Het omgekeer
de is evenzeer waar. Precies omwille van het bewust
zijn van plurali teit en verschil zoekt de vierde strategie 
ni et zomaar een nieuwe overkoepelende consensus, 
maar presenteert ze in dialoog de eigen bijdrage die 
chri stenen aan id entiteitsvo rming, samenlevingcn cul 
tuur kunnen leveren. Tegelijk worden chri stenen zich 
zo vandaag mcer bcwust van het fe it da t chri stelijk 
geloven niet zomaar meer cultureel gedragen word t, 
maa r een spccifi ck persoonlijk engagement vereist, dat 
geduid word t als antwoord op een voo rafgaa nd geroe
pen zijn door de God van Jezus Chri slus. 

Het is binnen de krijtlijnen van deze vierde stra tegie 
dat de actuele leerplnnnen van !Jet KK. godsdiens fonder
wijs geconcipieerd zijn . Ze beogen reso luu t jongeren 
te brengen tot een refl ex ieve idenlileitsvorm ing india
loog met de chri s telijke traditi e vanuit het bewustzijn 
va n de religieuze pluraliteit. Het volslaat om de (reeds 
in 1999!) gepubliceerde basisdoelstellingen va n de leer
plannen va n hct sccundair onde rwijs erop na te lezen: 

"Open staa n voor en inzien van w<Jt chri stc lijk gc loven 
kan betekenen in een wereld di e als rad icaa l plu raal 
erva ren en begrepen wordt. 

a. Zich bewust wo rden van en Jevensbeschouwelijk 
uilgedaagd weten door de plura li teit va n zinaa n
bod (levensbcschouwingen) in onze hedendaagse 
lee fwereld en sa menlev ing. 

(21) !-l et is cen vraag waard of tllllfnlis tttu/nll(fis ook de refl cclic
lckslnicl uitganl va n een te gcmakkelijk aangcnomen consen· 
sus, dil maa l van postchrislclij kc en postsccul icrc nard. 



b. H et zinaanbod van het christelijke geloof kunnen 
plaatsen in de context van levensbeschouwelijke 
pluraliteit. 

c. Van uit het inzicht in het plurale levensbeschouwe
lijke karakter van het menselijke spreken, denken 
en hand elen, en in dialoog met het zinaanbod van 
het christelijke geloof in deze contex t, zich reken
schap geven van het eigen levensbeschouwelijke 
profiel" (22) . 

Leerlingen worden cr dus toe gebracht zich bewust 
te worden van het onontkoombaar levensbeschouwe
lijke karakter van ieder menselijk denken, handelen 
en Ieven, en de pl uraliteit die dit met zich meebrengt; 
ze worden uitgenodigd van hieruit de eigen identiteit 
te bedenken in interactie met andere overtuigingcn, 
- vanuit de traditie - met een voorkeurspos itie voor 
het christe lijk geloof dat op ccn rcflcxicf-gccngagccrdc 
wij zc (op zijn minst door de leerkracht) in de levens
beschouwelijke communicat ie wordt ingebracht. Aile 
leerl ingen worden er dus gestimulc rd te komcn tot 
levensbe chouwe lij ke maturi te i t en com mun icatie, of 
ze nu ch ri sten zijn, postchri ten, agno t, moslim, on
vc rschillig, ... 

B ESLU IT 

Zowcl ccn gocde implcment:Jtie van hct lcerplan als 
de hcrprofilerin g va n d katholieke school volgen 
de vicrdc st rateg ic i · in onze vc randerende Ieven be
schouwclijkc context ccn zaak van va llcn en opstaJn, 
maar hct is vanu it hct katho liekc ondcrwijs en 'net 
R.K.-godsdicnstondcrw ijs gezicn zcker ccn alternaticf 
voo1· hct in d' rcfl ccli tckst naar voor gcbrachtc vc·or
stcl. Nict :J IIccn toont hct aa n dat de door de opstel
lcrs gemaakt' anal yse en programma nict nood zakc lijk 
naar dit voor tel voeren. Teg ·lijk laat het bovendien 
toe om le onlkomen, vooreersl, aa n de dubbcle pan
ning waarin het gcva t zit, en, vervo lgen, de ambigu't"
tcit waa rt c vooral ecn 'ncutraa l' vak 'education about 
r lig ion' aa nlciding gccft. Mi chi n dat hct daardoor 
ze lf bctcr slaagt in de rca lisatie van de door de auteurs 
gehuldigdc set va n waa rd cn van crkcnning van v el
heid n ve rschil , en dialogische idcntitcits on tructie 
- in dicnst van burgcrschap in ccn act icf-p luralisti che 
sanPnlcv ing. Want wal uil•indelij k hct v r chil maakl 
in ccn situatic van vc lhcid tussen open, dialogischc 
en gc lo t n lev ' nsb ' · houw ing n - f dezc mt a antra
ditics gcbonclcn z ijn of nict - , is de wijzc waarop met 
waarhe id, identiteit, vee lhcicl en ver hil wordt omge
gaan - en nicts anders. 

(22) Lt•erplnll rooms-knlholieke godsdiensl voor he/ 'enmrlnir Olldaw1j> 
i11 Vlnaurlrrru, Bru~sel, Licap, 1999, p- 49. 


