
De veranderde cultuur lag tien jaar ge-
leden aan de basis van een nieuw leer-
plan godsdienst. Liever dan te spreken 
over moderniteit en secularisatie, ken-
merkt theoloog Lieven Boeve die cultuur 
met detraditionalisering, pluralisering 
en individualisering. Die trends namen 
alleen maar toe en dagen gelovigen uit. 
Moeten ze zich aanpassen aan die cul-
tuur of zich net sterker profileren? Naar 
het godsdienstonderwijs vertaald, vin-
den sommigen dat de christelijke inhoud 
moet worden afgezwakt ten voordele 
van de openheid voor andere levensbe-
schouwingen, terwijl anderen kiezen 
om de eigen identiteit te herbeklemto-
nen. Welke weg moet het godsdienst-
onderwijs uitgaan? Is het in deze tijd té 
christelijk of net niet christelijk genoeg?

Polarisatie vermijden
“Niemand weet wat de toekomst brengt. 
Nu bestaat er een tweedeling tussen het 
officiële en het vrije onderwijs. Sommi-
gen menen dat dit best evolueert naar een 
kleine groep van confessioneel gebonden 

– zogenaamde orthodoxe – scholen en 
een grote meerderheid van pluralistische 
scholen, die een inleiding geven in alle le-
vensbeschouwingen. De vraag om naar 
die nieuwe tweedeling op te schuiven, 
klinkt steeds hardnekkiger”, vindt de de-
caan van de faculteit Godgeleerdheid.

Zelf is hij niet te vinden voor die evolutie. 
Hij vreest dat het alleen tot polarisatie 
leidt, terwijl het huidige godsdienston-
derwijs en de huidige onderwijsnetten 
zeker bekwaam zijn om jongeren op de 
plurale samenleving voor te bereiden en 
hen te helpen groeien in hun levensbe-
schouwelijke identiteit. “Meer aandacht 
voor een adequate presentatie van het 
christelijke geloof in het godsdienston-

derwijs hoeft niet in tegenspraak te zijn 
met respect voor de religieuze veelheid 
en zorg voor de groei naar volwassen-
heid. Het huidige leerplan biedt daarvoor 
het geschikte kader”, zegt Boeve.

Het geloof herontdekken
Volgens hem biedt deze cultuur kansen 
voor het christendom. “Het is precies bin-
nen de context van veelheid dat het chris-
telijke geloof uitdrukkelijker en nieuw ter 
sprake kan komen. Detraditionalisering is 
niet noodzakelijk gelijk aan traditieverlies 
of nihilisme. Het betekent allereerst dat 
de verhouding van mensen tot de traditie 
verandert. Traditie wordt niet meer au-

tomatisch doorgegeven, maar daardoor 
zijn velen er bewuster mee begaan. Indi-
vidualisering hoeft niet te leiden tot indi-
vidualisme. Het kan betekenen dat men-
sen reflexiever hun identiteit beleven. Ook 
pluralisering mondt niet noodzakelijk uit 
in relativisme met als tegenreactie funda-
mentalisme. Identiteit en respect voor di-

versiteit kunnen samengaan en dat spoor 
bewandelt het leerplan”, legt de decaan uit.

Het huidige leerplan beoogt meer te zijn 
dan de presentatie van christelijke inhou-
den. “Het gaat niet louter om kennisover-
dracht, maar om het christelijke zinaan-
bod te leren smaken. Het leerplan wil dui-
delijk maken dat het geloof met het leven 
te maken heeft en precies daardoor ook 
nu mensen – gelovig of niet – kan aan-
spreken, uitdagen en betekenis aan hun 
leven kan geven. Lessen godsdienst dra-
gen niet zomaar culturele kennis over – de 
buitenkant van het geloof –, maar ze wil-
len iets laten proeven van de binnenkant 

van het geloof, hoe moeilijk dat ook is”, be-
seft Boeve. “In de huidige context is cate-
chese op school geen optie. Het oogmerk 
kan niet langer zijn dat de leerlingen chris-
ten worden. Dat zou een overtrokken 
verwachting zijn, zeker nu ook het gezin 
en de parochie er niet langer in slagen het 
geloof door te geven. Toch willen de les-

sen ook aan niet-christenen duidelijk ma-
ken dat het christendom niet het verleden 
is, maar zinvol kan bijdragen aan de toe-
komst van onze samenleving.”

Boeve stelt wel dat de detraditionalise-
ring in grotere mate dan vroeger dwingt 
tot het bijbrengen van de basiskennis over 
het christendom. “Maar dat geldt evenzeer 
voor andere culturele kennis, voor geschie-
denis en literatuur. Wie in Europa wil func-
tioneren en participeren aan het culturele 
leven, weet best iets over de geschiedenis, 
de bronnen en verhalen, de inhouden en 
praktijken van het christendom. Daaraan 
beantwoordt ook een kerkelijke bekom-
mernis. Al te vaak doen clichés over geloof 
en kerk de ronde. Door gepaste kennis ver-
dienen die uit de wereld te worden gehol-
pen”, zegt de theoloog. “Maar als het alleen 
om weetjes gaat, beklijven die niet.”

Identiteit herwaarderen
Toen het leerplan verscheen, trok vooral 
het nieuwe daarvan de aandacht. Zo be-
nadrukte het leerplan het bewust wor-
den van levensbeschouwelijke veelheid, 
en kwam er meer ruimte voor andere 
godsdiensten en levensbeschouwingen. 
Ook was er verhoogde aandacht voor 
communicatie en dialoog. “In een context 
van veelheid stuurt het leerplan evenwel 
tegelijk expliciet aan op identiteitsvor-
ming in dialoog met het christelijke zin-
aanbod. Nu het nieuwe van het leerplan 
verworven is, is de tijd rijp om daar meer 
werk van te maken. Laat ons op zoek 

gaan naar een nieuw evenwicht tussen 
diversiteit, dialoog en de presentatie van 
het christelijke geloof”, vindt Boeve. 

Geloofwaardigheid
Drie randvoorwaarden dienen vervuld 
te worden om recht te kunnen doen aan 
deze opdracht. “Allereerst heb je daarvoor 
gemotiveerde leerkrachten nodig. Het 
vergt heel wat motivatie, expertise en 
bekwaamheid om nu een goede gods-
dienstleerkracht te zijn en daarom blijft 
een degelijke initiële en permanente vor-
ming noodzakelijk. De schaarste aan leer-
krachten mag geen reden zijn om toe te 
geven op de kwaliteit van het godsdienst-
onderwijs. Alleen kwaliteitsvolle lessen 
werken inspirerend”, zegt de decaan.

Wat het katholiek onderwijs betreft, vindt 
hij ook dat een school in het reine moet 
zijn met haar katholieke identiteit. En tot 
slot wordt een geloofwaardig christelijk 
geloof uitgedragen door een geloofwaar-
dige kerk. “Het vertrouwen in de kerk is 
geschokt en zal niet meteen hersteld zijn”, 
vermoedt Boeve. “Een kerk, geroepen voor 
de kleinen en de minsten op te komen, 
kan niet ongestraft de machtelozen mis-
bruiken. Ik hoop dat de kerkleiding daar 
lessen uit trekt, niet alleen ten aanzien 
van de betrokkenen, maar ook structureel, 
in de wijze waarop de kerk omgaat met 
macht en seksualiteit, met gezagsuitoefe-
ning en ambt. Misschien komt er dan toch 
iets goeds voort uit een tragische episode 
die vooralsnog alleen verliezers kent.” 

Basiskennis bijbrengen steeds noodzakelijker

Theoloog Lieven Boeve evalueert tienjarig leerplan

Te veel of te weinig 
katholiek gekleurd
Het huidige leerplan rooms-katholieke godsdienst bestaat tien jaar. Die verjaardag is een  

reden om dat plan te evalueren. De vele discussies over het godsdienstonderwijs maken  

zo’n evaluatie nog urgenter, vindt theoloog Lieven Boeve. Is dit leerplan nog altijd bruik- 

baar, moet er een nieuw komen of moet het bijgestuurd? De decaan van de faculteit  

Godgeleerdheid van de K.U.Leuven zoekt het antwoord.

Teksten: Emmanuel Van Lierde | In dit dossier over het godsdienstonderwijs evalueert theo-

loog Lieven Boeve het godsdienstleerplan dat nu tien jaar bestaat, en komen twee 

jonge onderzoeksters aan het woord. Suzanne Spillebeen heeft het over het kennis- 

en vaardighedendebat in het godsdienstonderwijs en Liesbeth Pulinckx gaat te rade 

bij godsdienstleerkrachten met een kwarteeuw ervaring. Op het eerste gezicht heb-

ben die drie bijdragen weinig met elkaar gemeen. Toch komen ze tot gelijklopende 

conclusies als ze het vak godsdienst en het huidige leerplan tegen het licht houden. Zo 

vinden ze dit leerplan in de gegeven omstandigheden nog zo slecht niet.

Een nieuw leerplan is volgens hen niet nodig, het bestaande bijsturen wel. Ze bena-

drukken het belang van sterke godsdienstleerkrachten en van katholieke scholen 

die in het reine zijn met hun identiteit. Terecht vinden ze dat leerkrachten de plu-

ralisering, de detraditionalisering en de individualisering ernstig nemen, maar ze 

beklemtonen evenzeer dat de christelijke identiteit ter sprake moet komen. Meer 

dan tot nu toe het geval is, moet de basiskennis over het christendom worden ge-

doceerd, omdat leerlingen er weinig of niets meer over weten. Meer kennisover-

dracht is wenselijk, want ook godsdienst is een écht schoolvak.
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“De schaarste aan leer-

krachten mag geen re-

den zijn om toe te geven 

op de kwaliteit van het 

godsdienstonderwijs”, 

zegt Lieven Boeve.
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