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Tijdens het bezoek van de nieuwe
Belgische aartsbisschop Léonard aan
het Vaticaan was niet enkel het
recente pedofilieschandaal een
actueel pijnpunt voor de Belgische
kerk. Ook het godsdienstonderwijs
bleek voor hem plots een heet
hangijzer. Léonard stelt dat ‘gods-
dienstles al lang geen godsdienstles
meer is, maar eerder ‘een allegaartje
van levensbeschouwelijke dingen’
werd. Dit zou als gevolg hebben dat
jongeren na 12 jaar (!) onderricht in
de Rooms-Katholieke godsdienst, veel
te weinig weten over die godsdienst
en er zich nauwelijks bij betrokken
voelen. Daar wil de aartsbisschop
verandering in brengen. We kunnen
hem daar voor een stuk in volgen,
zeker wat betreft de gebrekkige
levensbeschouwelijke geletterdheid
van jongeren, maar we doen een
alternatief voorstel.   

GSM-WERK
In Vlaanderen volgt meer dan 80% van
de leerlingen Rooms-katholieke
godsdienstles en de overgrote meer-
derheid doet dat in katholieke scho-
len. Maar het levensbeschouwelijke
profiel van de leerlingen en de leer-
krachten – en dus ook van de gods-
dienstleerkrachten -  is de laatste
decennia sterk veranderd.

Godsdienstonderwijs anno 2010
Pluralisme én getuigenis
PATRICK LOOBUYCK EN LENI FRANKEN

Het katholieke Vlaanderen van de
jaren 1950 bestaat niet meer. Levens-
beschouwing speelt een minder bepa-
lende rol in het dagelijkse leven van
mensen en in de hele sociale dienst-
verlening die hen professioneel wordt
aangeboden. Zo wordt de schoolkeuze
al lang niet meer (alleen) op basis van
levensbeschouwelijke overtuigingen
gemaakt. De gepercipieerde kwaliteit,
de afstand en de gebruikers – vooral
de concentratie migranten – spelen
een grotere rol. Heel wat leerlingen
op een katholieke school worden thuis
niet katholiek opgevoed en hebben
geen binding meer met de Kerk. Om
aan deze erkende sociale veranderin-
gen tegemoet te komen, werd het
leerplan Rooms-Katholieke gods-
dienst trouwens al in 1999 grondig
gewijzigd.

Met dat aangepaste leerplan wilde
men aanknopen bij de manifeste plu-
raliteit van diverse levensbeschouwin-
gen zonder het eigen zingevend aan-
bod vanuit het christelijke geloofsver-
haal te vergeten. Men vond dat zowel
een zuiver klinische presentatie van
godsdiensten als een zuiver confessi-
onele benadering vanuit godsdienst-
pedagogisch perspectief contrapro-
ductief is. Daarom moest het christen-
dom ‘een voorkeurspositie’ behouden

als referentiepunt. Maar het gods-
dienstonderricht moest ook een com-
municatief proces worden van interre-
ligieus leren en omgaan met religieuze
verscheidenheid. De godsdienstleer-
kracht speelt hierbij de sleutelrol: hij
moet tegelijkertijd getuige zijn van
zijn eigen geloof, specialist van dat
geloof en andere levensbeschouwin-
gen én moderator in het communica-
tieproces. Deze ‘GSM-functie’ van de
leerkracht (getuige, specialist, mode-
rator) is het stokpaardje van gods-
dienstpedagogen in Vlaanderen ge-
worden. Maar de vraag is of deze drie-
eenheid wel haalbaar is. 

ONGELETTERDHEID
Nogal wat godsdienstleerkrachten
worstelen dagelijks met die drievou-
dige functie. Vooral het getuigen le-
vert moeilijkheden op. Veel gods-
dienstleerkrachten geven het in de
wandelgangen toe: het is niet gemak-
kelijk meer om God en Kerk ter sprake
te brengen in een klas waarin nauwe-
lijks nog jongeren zitten die voeling
hebben met de katholieke traditie. En
we zwijgen dan nog maar over de
moeilijkheidsgraad wanneer de klas
voornamelijk uit moslimleerlingen
bestaat. In deze context is het niet
verwonderlijk dat lessen liever gevuld
worden met maatschappelijke, morele
en filosofische onderwerpen. De le-
vensbeschouwelijke geletterdheid van
de leerlingen is daardoor sterk afge-
nomen. Een leerling die katholieke
godsdienst volgt en na twaalf jaar
godsdienstonderwijs niet weet hoe-
veel evangelies er zijn en waarvoor de
advent staat, is zeker geen zeldzaam
fenomeen.
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SEGREGATIE
In het officieel onderwijs komt daar
een ander probleem bij. Door het
schoolpact van 1958 zijn deze scholen
grondwettelijke verplicht (art. 24) om
de zeven erkende levensbeschouwin-
gen aan te bieden, elk met een eigen
leerkracht en een eigen lokaal. Dit le-
vert een enorme meerkost op en leidt
tot zware organisatorische problemen.
Maar voor de samenleving is nog erger
dat op die manier in het officieel on-
derwijs systematisch de segregatie
van levensovertuigingen wordt geor-
ganiseerd. Als het om levensbeschou-
wing gaat, worden leerlingen afzon-
derlijk gezet volgens het achterhaalde
verzuilde paradigma. Dit strookt niet
met het ideaal van dialoog, actief plu-
ralisme, streven naar wederzijds be-
grip en wegwerken van vooroordelen.
Er zijn weliswaar 'oecumenische' ini-
tiatieven, maar het totaalplaatje blijft
een scheiding der geesten.

Levensbeschouwelijk inzicht en dia-
loog zijn nochtans nooit zo belangrijk
geweest als vandaag. Jongeren komen
terecht in een samenleving waarin re-
ligie, levensbeschouwingen en diver-
siteit een rol blijven spelen. Levens-
beschouwelijke ongeletterdheid is
stilaan een vorm van wereldvreemd-
heid geworden. In onze multiculturele
samenleving is het goed om weten wat
onze buur, cliënt, patiënt precies
denkt en dan liefst vanuit een onbe-
vooroordeelde perspectief. Gebrekki-
ge kennis van levensbeschouwingen,
levensbeschouwelijke gebruiken en
gevoeligheden is in deze sociale con-
text hinderlijk. Kennis en informatie,
maar ook contact en dialoog met an-

dere levensbeschouwingen, zijn nood-
zakelijk om tolerantie, begrip en ver-
trouwen te ontwikkelen. Voor het on-
derwijs is hier een sleutelrol wegge-
legd.

VERDIEPING EN VERRUIMING
Om daaraan tegemoet te komen doen
we een nieuw voorstel. De tijd is rijp
om in alle netten een verplicht vak
‘over’ – en niet ‘in’ – levensbeschou-
wingen en filosofie in te voeren. Dit
vak zou dezelfde status moeten heb-
ben als andere algemene vakken en
moet dus ook even serieus genomen
worden. Het nieuwe vak zou – anders
dan de huidige levensbeschouwelijke
vakken – niet georganiseerd worden
door de levensbeschouwingen, maar
door de overheid. Die zou verantwoor-
delijk moeten worden voor de leer-
plannen, inspectie en opleidingen van
leerkrachten. Naast dit vak kunnen de
huidige confessionele vakken faculta-
tief – op vraag van de ouders – worden
aangeboden. Voor het officiële onder-
wijsnet is dit trouwens een grondwet-
telijke plicht. In het vrij onderwijs zou
men de scholen zelf kunnen laten kie-
zen of en hoe ze de gevraagde confes-
sionele vakken willen opnemen in hun
‘vrije ruimte’. Sommige katholieke
scholen kunnen dan kiezen om rooms-
katholieke godsdienst verplicht te
maken, terwijl andere scholen het niet
meer aanbieden of optioneel maken. 

Dit voorstel maakt een einde aan de
halfslachtigheid van de huidige gods-
dienstlessen die door Léonard terecht
wordt bekritiseerd. Het vak ‘rooms-
katholieke godsdienst’ zou terug ‘echt
katholiek’ en verdiepend worden. Het

pluralistische plichtvak over levens-
beschouwingen en filosofie zal bijdra-
gen tot een bredere levensbeschou-
welijke geletterdheid, openheid, res-
pect en een kritische geest. Deze ver-
ruiming is een verrijking voor onze
samenleving en voor de toegankelijk-
heid van onze sociale dienstverlening
in het bijzonder. In zo’n eenheidsvak
zou de leerkracht terug ongegeneerd
materiaal over levensbeschouwingen
– en dus ook over het christendom –
kunnen aanreiken. Heel wat leer-
krachten doen dit al en hebben bruik-
bare expertise opgebouwd. Hen hel-
pen we uit de dubbelzinnigheid. Bo-
vendien komt eindelijk ook filosofie
op het curriculum. 

We zijn Léonard dankbaar dat hij het
startschot gaf voor dit maatschappe-
lijk debat. Het mag echter niet alleen
over de inhoud van de godsdienstles-
sen gaan. Het hele levensbeschouwe-
lijke onderwijs moet herbekeken wor-
den want het schoolpact is uitgeleefd.
We hopen dan ook dat men tijdens de
toekomstige hervormingen van het
secundair onderwijs deze discussie
over levensbeschouwing en sociale
dienstverlening niet uit de weg zal
gaan.
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