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Godsdienst- en onderwijsvrijheid
in België anno 2015
Leni Franken

Inleiding

op het belang van (de vrijheid va n) o nderwijs binnen het politiek liberalisme.

Ondanks de secularisering, me ntale ont-

Hi erna wo rdt aa nd acht besteed aa n de

zuili ng e n religieuze diversiteit , zi jn de

vraag waarom het verzuilde Belgi sche on-

meeste Belgische scholen nog steeds ka-

derw ijsmod el, waa rin katholieke schol e n

th olieke sc holen, waar het va k rooms-ka-

een monopoli epos iti e he bbe n, va ndaag

th olie ke godsdie nst een ve rpli cht vak is.

de dag zelden ter discussie wordt ges teld

In di t essay toon ik aan dat dit tot ee n de

(2). Vervolgens bespreek ik enke le recente

facto inperking van de vrijh eid van gods-

sociologische ten densen die een herbezin-

di enst e n onderwijs kan leiden. Om deze

ning op dit onderwijsmodel mijns inziens

vri jheden max imaal te ga ra nd ere n voo r

wel noodzakelijk maken: sec ul aris e ring,

alle leerlingen, d rin gt ee n hervo rming va n

religieuze diversiteit en mentale o nt zui -

het huidige onderwijssysteem zich o p.

ling (3). In een vie rd e luik (4) ga ik na

Idealiter zo u het systeem moe te n evo-

wa t de 'ka tholi eke identiteit' va n kat ho-

luere n naa r ee n sys teem waarin het aa ntal

lie ke schole n va ndaag nog ka n be te ke -

ka th oli eke sch olen in ve rhouding is me t

nen en wat de rol e n plaats zijn va n he t

het aan ta l o ud ers/ leerlinge n da t vragende

vak rooms-katholieke godsd ienst in deze

partij is voor dergelijke schol e n e n waar-

sc holen. To t slot (S) doe ik enkele s ug-

in er voldoende 'seculiere' a lternat ieven

ges ties o m het huidige o nd e rwij ssysteem

2

(openbare schol e n) vo orh a nd en zi jn . Om

in België te optima li seren met het oog op

pragma tisc he rede nen is dit ech te r gee n

meer godsdienst- en o nde rw ij sv rijh eid.

haalbare kaart op kort e termijn en daarom
pleit ik e rvoor om, m e t het oog op de re e le vrijh eid va n godsdienst en onderw ijs,
de god sdien stlessen en andere religieuze
activiteite n facultatief te maken op kath ol ieke scholen die substa nti eel door de

, . Politiek liberalisme,
neutraliteit en vrijheid van
onderwijs

overheid gesubsidieerd worden. And e rs
dan sommige critici zullen bewere n , leidt

Si nd s de publicatie van A Theory of Justice

dit niet tot een aantasting va n de a uton o-

(Rawls , 1971) is overheids neutra liteit ee n

mie va n ka tholieke onderwijsinstellingen.

centra al beg rip gewo rd en in h et liberalis-

Dit artikel is ingedeeld in vijf dele n: in

me al s politie k-fi losofische theorie: opdat

een eerste de el (1) wordt kort ingegaa n

a lle burgers als vrije e n gelijke indi viduen
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behandeld zouden worden, mogen poli-

lijke toegang hebben tot een palet aan

tieke beslissingen niet de bedoeling heb-

waardevolle opties waaruit ze kunnen

ben om bepaalde opvattingen over het

kiezen; en ze moet ervoor zorgen dat alle

goede leven te bevorderen en mogen ze

burgers de nodige mentale kwaliteiten en

burgers niet bevoorrechten omwille van

capaciteiten kunnen ontwikkelen, opdat

hun levensovertuiging. Pol itieke beslissin-

ze in vrijheid kunnen kiezen hoe ze door

gen moeten daarom steeds op een levens-

het leven gaan. Dit laatste kan op een ef-

beschouwelijk neutrale manier gerecht-

ficiënte manier worden gerealiseerd via

vaardigd kunnen worden.

een degelijk en democratisch onderwijs-

Deze neutraliteitseis impliceert echter

systeem.

niet noodzakelijk een hands-off-beleid in-

Hoewel er binnen het liberalisme een

zake levensbeschouwingen: zolang een

consensus heerst over de nood aan on-

actief ondersteuningsbeleid voor levens-

derwijs, is er geen consensus over de

beschouwingen op een neutrale manie r

man ier waarop de overheid dit onderwijs

gelegitimeerd kan worden en zolang een

moet realiseren: is het enkel de taak van

dergelijk beleid niet verhindert dat bur-

de overheid om onderwijs voor iedereen

gers als vrije, autonome en gelijke bur-

toegankelijk te maken, of moet ze hiertoe

gers worden behandeld, kan zo'n beleid

ook zelf onderwijs organiseren? In het eer-

legitiem zijn. Zowel een strikte scheiding

ste geval moet de overheid niet noodzake-

tussen kerk en staat (bv. Frankrijk, VS)

lijk zelf scho len oprichten, maar kan ze

als een actief ondersteuningsbeleid van

dit uitbesteden, bijvoorbeeld aan levens-

levensbeschouwingen (bv. België, Ita li ë,

beschouwelijke instanties. In het tweede

Duitsland) kunnen, indien er aan een

geva l behoort ook het organiseren van on-

aantal criteria voldaan is (Franken, 2012,

derwijs, via de oprichting en financiering

2015) de liberale neutraliteitstoets door-

van openbare scholen, tot de taken van de

staan.

overheid. Binnen dit model (dat we onder

Ook overheidssteun voor levensbe-

meer terugvinden in de Verenigde Staten)

schouweli jke onderwijsinstellingen is een

mogen private scho len niet zomaar ver-

mogelijke optie binnen een liberaal - en

boden worden, maar is er geen enkele re-

dus neutraal - overheidsbeleid (Franken,

den om ze als overheid te financieren: de

2013). Het liberalisme claimt immers dat

overheid voorziet immers zelf in vo ldoen-

alle burgers op z ijn m inst de moge li jk-

de ope nbare scho len om iedereen degelijk

heid moeten hebben om hun opvattin-

onderwijs te verschaffen. Kortom, ook

gen over het goede leven "te vormen, te
herzien en te realiseren" (Rawls, 2005, p.

zonder overheidssteun voor faith-based
schools kan de vrijheid van onderwijs

19). Om deze mogelijkheid niet slechts

voor iedereen gegarandeerd worden .

formeel in te vullen, moet de overheid

Het feit dat scholen met een levensbe-

een aantal actieve maatregelen nemen:

schouwelijk karakter niet vereist zijn in

ze moet ervoor zorgen dat haar burgers

een liberale samenleving, betekent ech-

zUJ

niet be lemmerd worden in hun vrijheid;

ter niet dat derge lijke scholen niet toege-

UJ

ze moet garanderen dat a ll e burgers ge-

laten zouden zijn in zo'n samenleving .
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Meer zelfs, het liberalisme gaat er onder
meer vanuit dat ouders, binnen de liberale grenzen, moeten kunnen kiezen hoe

2. Het Belgische
onderwijsmodel: verzuiling,
conflict en pacificatie

ze hun kind opvoeden en welke normen
en waarden ze in deze opvoeding willen

Dat de keuze voor een bepaald onder-

meegeven. Hiertoe kunnen ze hun kin-

wijsmodel vaak historisch bepaald is,

deren desgewenst naar een confessionele

blijkt ook uit het Belgische onderwijsmo-

school sturen. De overheid dient bijgevolg

del. Dit verzuilde model, waarin zowel

op zijn minst private scholen als alterna-

vrije (private) als openbare onderwijs-

tief voor openbare scholen te erkennen of

instellingen door de overheid worden

toe te laten, mits ze aan een aantal criteria

gesubsidieerd,

voldoen. Over de vraag of deze scholen

scholen de ruime meerderheid vormen,

en

waarin

katholieke

door de overheid gesubsidieerd moeten

is onlosmakelijk verbonden met de Bel-

worden, is het liberalisme als politiek-filo-

gische onderwijsgeschiedenis, die geken-

sofische theorie echter onbeslist: de over-

merkt wordt door een langdurige en woe-

heid kan private scholen financieel onder-

lige strijd tussen katholieken enerzijds en

steunen, maar ze hoeft dit niet te doen.

vrijzinnigen, socialisten en liberalen an-

Ten gevolge va n de uiteenlopende so-

derzijds. Op 20 november 1958 werd met

cio logische contexten in diverse landen en

het Schoolpact een compromis tussen de

regio 's, kan niet a priori worden bepaald

strijdende partijen bereikt. Vier beginse-

welk onderwijsmodel normatief gezien

len, die tot dan toe steeds ter discussie

wenselijk is. Zolang het onderwijssysteem

hadden gestaan, werden in dit pact gega-

in kwestie leidt tot gelijke onderwijskan-

randeerd: (1) de erkenning van openbare

sen en zolang de fundamentele rechten

en vrije scholen; (2) de keuzevrijheid

en vrijheden (in het bijzonder de vrijheid

van ouders voor een openbare of een

van godsdienst en onderwijs) voor ieder-

vrije school; (3) subsidiëring van het vrij

een gegarandeerd z ijn, kan zowel een

onderwijs; en (4) leerlingen in het open-

systeem van openbare scholen, als een

baar (lager en secundair) onderwijs heb-

gemengd systeem (een systeem waarin

ben recht op keuze uit "onderricht in de

er, naast openbare scholen, ook door de
overheid gesubsidieerde private scholen

eredienst [... ) en in de niet-confessionele

zijn) legitiem z ijn. In theorie behoort ook

zedenleer" (art. 8).

katholieke, protestantse of Israëlitische

een exclusief systeem van gesubsidieerde

Wanneer de Gemeenschappen in 1988

private scholen tot de mogelijkheden,

bevoegd werden voor onderwijs, werden

maar omdat er binnen een dergelijk sys-

deze basisprincipes van het Schoolpact

teem niet altijd een neutraal alternatief is

geïmplementeerd in de herziene Belgische

voor leerlingen/ ouders die zich niet kun-

Grondwet (art. 24) . Eén van de achterlig-

nen vinden in het private aanbod, is zo'n

gende ideeën van artikel 24 (en van het

systeem niet aangewezen.

Schoolpact) is dat het levensbeschouwe-
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toe speelt de vrijh eid van onderwijs een

leve nsbeschouwelijk vlak grondig vera n-

cruciale rol. Deze vrijh eid , die reeds in

derd is e n de katholi eke ke rk zelfs tot een

de Grondwet va n 1831 (a rt. 17) was vas t-

'minderheidskerk' (Stockman, 2015, p. 8)

gelegd, heeft, mede door de langdurige

is geworde n , blijft het ka th olieke onder-

schoolstrijd en polariserin g inza ke onder-

wijsnet z ijn monop oliepositi e behouden .

w ij s, he t Belgische onderwijslandschap

Deze po siti e stro okt ec ht er ni et la nger

ste rk gekleurd. Door op een st ra tegische

m e t de sociologi sche realiteit. Het is dan

manier gebruik te maken van de vrijheid

ook merk waa rdi g dat politi ci zich nauwe-

van onderwijs, maar ook va n de vrijh eid

lijks inlate n me t een grond ige hervorming

va n orga nisati e e n van godsd ie nst, heeft

va n de onderwijsnetten. Toch z ijn er voor

de katholieke kerk in België een heu s on-

deze te ru ghoude ndh eid een aa ntal voo r

derwij s net op poten gezet, dat tot op de

de hand liggende verklaringen.

dag va n vand aag het Belgische onderwijs-

Vooreerst is er de gro ndwettelijk vast-

landschap domineert: met ee n marktaan-

gelegde vrijheid van onderwijs die hoog

deel van 68 % in de Vlaamse e n 52 % in

in het vaandel wo rdt gedragen : in artikel

de Fra nse Gemeenschap, is het katholieke

24, § 1 lezen we dat he t o nd erwijs vrij is,

onde rwijsn e t anno 2015 nog steeds de

wa t betekent dat oud ers vrij z ijn om een

grootste onderwijsverstrekker van Bel-

school voo r hun kind te kiezen en dat

gië: in het Vlaamse basisonderwijs is h et

organisaties en groeperingen uit h e t mid-

ka tholieke net goed voor 62 % van alle

den ve ld vrij zijn om eigen scholen op te

scholen en leerlin ge n , terwij l dit in h et

richte n. Deze vrijheid, waa rvoo r terech t

secundair onderwijs oploopt tot 75 % . In

zwaa r ges trede n is, zo maar negeren, zou

de Fran se Gemeenschap is h et katholiek

niet stroken met de basisp rincip es van

onderwijs goed voor 42 ,5 % va n de basis-

een liberale democratie: vrij heid e n gelijk-

scholen e n 61 % va n de middelbare scho-

h eid. Zowel het vr ij e ne t a ls ook het GO!

len . Omdat ka tholieke schole n aan een

en het OVSG beschouwen deze vr ijheid

aantal objectieve kwa liteitscriteria vol-

als een bijna h eilige ve rworven heid, die

doen e n principieel toegankelijk zijn voor

niet gefnuikt m ag worden.

alle leerlinge n , worden ze grotendeels
door de overheid gesu bsidiee rd. 2

Bovendien scoort he t Belgische onderwijs goed e n hoeve n politici en beleidsma-

Sinds het Schoolpact va n 1958 wo rdt

kers zich geen grote zorgen te ma ken over

dit verzuilde o nderw ij smod el nau wel ijks

de kw a liteit van het onderwijs. Heel wat

in vraag ges teld. Af en toe gaan e r wel

ouders zijn er trouwe ns nog steeds van

stemmen op om over te gaan tot één on-

overtuigd dat katholieke scho len 'goede'

derwijsnet ,3 maar dergelijke voors tellen

schole n of ze lfs ' bet ere' schole n zijn dan

we rd en tot nog toe door de dri e onder-

openbare scholen en st uren hun kinderen

wijsnetten in Vlaanderen (v rij ges ubsi-

vaak omwille van deze perceptie naar

di eerd onderwijs, GO ! en OVSG) 4 steeds

katholieke scholen. De 'k' staa t dan ook

met argusogen bekeken. De gevolgen van

voor ve len niet lange r voor 'katho liek ',

z
w

deze defe nsieve houdin g la ten niet op

maa r voor 'kwaliteit'. Overigens loopt h et

w

z ich wachten: terwijl de samen leving op

m et de 'katholieke k ' de laa tste decen-
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nia ook niet zo' n vaart: veel katholieke

biliteit in de Belgische politiek" (Huyse

scho le n z ijn sterk gedeconfessionaliseerd

1987, p. 63). Hoewel er va ndaag inhou -

en zowel oud ers, leerlin gen als personeel

delijk weinig overb lij ft van de zuilenideo-

z ijn ni et la nger (allemaa l) katholi ek. Waa r

logie, bestaa n de verzuild e structuren

katholieke schol en vro eger scholen van en

nog steeds en lijkt hun pacificerende rol

voor katholieken waren, staa n deze scho-

no g niet h elem aa l uitgespeeld. Het is ook

len nu open voor alle leerlingen . Deze

daarom niet zo verwonderlijk dat weinig

open heid zorgt ervoo r dat ook ni et-gelo-

politici het verz uilde onderwij ssysteem

vige ouders hun kind vaak in schrij ve n in

in vraag (durven te) stell en. Om het met

katholieke scho len, al scharen ze zich ni et

de woo rden va n Hu yse te zeggen: "Als de

altijd ac hter de ' katholieke k' (of wat er

politieke stab ilite it in een land zozeer a f-

nog van overblijft).

hangt va n de gezo ndh eid stoesta nd van de

Ook lijkt het erop dat politici en over-

zuilen, dan moet het we l verstre kkende

heidsinsta nti es h et Belgi sche verzui ld e

gevolgen hebbe n als er iets mi s gaat met

onderwij ssys teem niet in vraag will en

deze koninginn enstukken op het politieke

stellen omw ille va n de goede vrede: de-

schaa kbord " (1987, p. 63). Men kan dus,

cenn ialang werd de Belgisc he (o nde rw ij s)

in naam van de goede vrede, de zuilen (of

polit iek overschad uwd door leve nsbe-

wat er nog van overb lijft) maar beter in-

schouwe li jke con fli cten, wa t uitliep op

tact houden.

een heuse schoolstrijd. In 1958 maakte

Overigen s is het ideo logische of leven s-

het Schoolpact hieraan definitief een

beschouwelijke karakter van de bestaan-

einde en het lijkt ero p dat men, voor het

de zuilen - en daa rm ee de ideologische

beho ud van deze hi stori sche schoolvrede,

strijd om 'de z iel va n het kind ' - sterk

geen slape nde honden wil wakker ma-

afgezwakt: "Zo nd er volledig te verdw ij -

ken . Bovendien heeft de ve rzuiling ni et

nen, ebde de levensbeschouwelijke factor

enkel voor polarisering gezorgd , maar

toch geleide lijk aan weg uit het politieke

ook voor pacificatie en conflictb eheer-

leven " (Witte, 1990, pp . 264-265) . Onder

sing. Luc Huyse (1987 , p. 26) spreekt

meer onder in vloed van de secularisering

hier veelzeggend over "fun cties en dys-

paste de katholieke z uil z ich aan zijn le-

functies " van de verz uilin g: de levensbe-

den aan, waardoor z ijn strikte katholici-

sc houwe lijke bre uklijn , die het sterkst tot

teit plaats moest ruimen voor een 'sociaa l

uiting kwam in het onderwijs, leidde ni et

culturele katholi citeit ' of voo r een sociaa l-

enkel tot verdee ld heid , onverdraagzaam-

culturele chri sten heid. En ook de libera le

heid en politieke onrust, maar ze maakte

en sociali stische z uilen z ijn va ndaag en-

het eveneens mogelijk dat medeburgers

kel nog aan de top ideologisch gekleurd.

uit een ander (i. e. socio-econ omisch of

Tegenwoordig is ' hoppen' tussen diverse

comm un au tair) spanni ngsve ld niet enke l

z uilen een gangbaa r fenomeen, terwijl dit

vij anden, maar ook bondgenoten konden

vroeger o ndenkbaar was: men werd ge-

zijn. Huyse z iet de verz uiling daarom

boren in kat ho li eke kring, dus men ging

niet enkel a ls een breuklijn en bron va n

naa r het katholiek onderw ij s en naar de

conflict, maar ook als "een bron van sta -

katholieke jeugd beweging, men sloot zich
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aan b ij het katholieke zieke nfo nd s e n de

het Belgi sche onderwijsbeleid: hoewel de

katholieke vakbo nd , e n men s temde op

katholieke id enti teit in heel wat katholie-

de chri ste nd e mo craten. Nu is dit niet la n-

ke schol en ee n uitgehold begrip is gewo r-

ger het geva l: men kiest voora l in functie

den, houdt me n stru ctureel nog s te eds

van wat e r wordt aangeboden (nab ijheid

vast aan de z uil e n wil men de verwor-

va n ee n school of je ugdb eweging; voor-

ve n recht e n e n belangen - en de daarmee

de le n bij de mutualiteit ; im pact van de

gepaard gaande school vrede - niet op de

vakbond binnen een bepaalde secto r;

helling zett en. Zo lang katholieke sc hol e n

partijprogramma 's ... ), en niet in functie

hun "leve n sbesc hou we lijke o ntkl e urin g"

van de zu il enideologie. Aan he t einde

camoufleren e n hun "verwantsc hap met

va n de tw intigste eeuw wa ren he t bijge-

de

vo lg nie t zozeer levensbesc ho uw elijke of

n e n (Hu yse, 1987, p. 62), kunnen z ij de

stamvaders"

rege lm at ig beklemto-

id eo logische tege nstellinge n die voor con-

vrucht e n va n he t Schoolpac t nog steeds

fli ct zo rgd e n, maa r sociaaleconomische

opeisen. En dit is prec ies wa t er vand aag

en voora l ook communautaire spa nnin-

gebeurt: ve rregaand e secu la ri sering en

gen e n tege nstellinge n. Els Witte (1990,

religieuze diversiteit maken da t de katho-

p. 266) heeft het hier veelzeggend over

lieke scho len niet langer represent a ti ef

een " pacifi catiesproces [ .. .] op levensbe-

z ijn voo r het aa nta l katholie ke leerlingen

schouwelijk gebied". Doordat de huidige

(en leerkracht e n), maar men blijft, om de

zuile nideologie, e n hi e rmee het katholi ek

goed e vrede te bewaren en om de ver-

onderwij s, id eologisch ste rk is uit ge hold ,

worven belange n niet te ve rli ezen , ha ls-

lijkt het in vraag stellen va n de bestaande

starrig vas thoud e n aan de (structurele)

verzui lde s tructure n vo or velen overbodig

zuil. Zoa ls ik verderop za l aantonen, is

e n kiest me n , veiligh eids halve, voor het

dit ec hter, van uit po liti ek-fi loso fis c h per-

bes ta a nd e p ac ifica tiemod el.

spectief e n met he t oog op de reële vrij -

Tot slot hebbe n di verse zuilenorgani-

heid van godsdienst en va n onderwijs,

saties, midd els het sluit en van een aa n-

niet lan ge r vol te ho ud en in België aa n

tal 'pac te n ' en compromi sse n , h eel wat

het begin va n de eenent wintigste eeuw.

bela nge n e n rechten ve rworve n. Zo lang
de verzuilde organisaties hun ve rz uilde
(katho lie ke, socialistische of libera le) o ri gine kunn e n ' bewij zen ', kunnen ze de
vrucht e n va n deze pacten nog steeds opeisen . Omdat de kosten van ee n z uildoorbreke nde confrontatie ni e t te voo rspellen
z ijn en mogelijk veel h oger liggen dan de

België anno 2015:
secularisering,
levensbeschouwelijk
pluralisme en mentale
ontzuiling
3.

huidige s til zw ijge nde vrede, blijken poli-

:'i
"'
"'

ti ci e n b e leid smakers, ondanks ee n aa n-

Lange tijd waren katholieke scholen on -

ta l belangrijke (godsdienst)sociologische

derwijsin stellinge n van, door en voor

z
LU

verschuivingen, al te graag voor deze

katholieke n: he t me re nd eel va n de Belg i-

tweede optie te kiezen. Dit blijkt ook uit

sch e bevolking was lid va n de katho lieke

LU
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kerk en he t was evident om ook in het

krimpscenario van het katholieke geloof.

onderwijs de eigen katholieke identiteit

Zo ging in 1967 nog de helft van de Bel-

een plaats te geven: men opende de dag

gische bevolking wekelijks naar de zon-

steevast met een gebed, men begon pas

dagsmis, terwijl dit in 2009 gedaald is tot

aan het middagmaal nadat men de Heer

zo'n 8%. We kunnen verwachten dat dit

hiervoor bedankt had , en de schooldag

percentage nog verder zal zakken, gezien

werd middels een gebed of bezinning af-

een substantieel deel van de ker kbe zoe-

gesloten. Daarnaast kende de christelijke

kers ouder is dan 65 jaar e n de instroom

kalender z ijn plaats op school: periodes

van jongeren minimaal is. Ook het aantal

zoals de advent, de vasten en de Goede

randkerkelijken is de afgelopen decen-

Week kregen bijzondere aandacht en zo-

nia sterk gedaald, voora l bij de jongste

wel op hoogdagen als bij andere speci-

generatie: bij de vooroorlogse genera-

ale gelegenheden werden er liturgische

tie woonde nog 75% van de bevolking

diensten gehouden, die vanzelfsprekend

minimum maandelijks (37%) of bij bij-

door alle leerlingen en personeelsleden

zondere gelegenheden (38 % ) een kerk-

werden bijgewoond. Ook het vak rooms-

dienst bij ; bij de jongste generatie is dit

katholieke godsdienst, dat conform art.

aantal gezakt tot 31 % , waarvan slechts

24, §3 door de overheid wordt bekostigd ,

2 % op rege lmatige basis een kerkd ienst
bijwoont. 5

kreeg een centrale p laats in het katholiek onderwijs: wie naar een katholieke
school

ging

volgde

Daarnaast stellen we ook bij de katho-

katholieke gods-

lieke overgangsrituelen een duidelijke da-

dienst, een catechetisch vak dat vaak

ling vast: in 1967 werd in België nog 94%

gegeven werd door geestelijken . Daar dit

van de kinderen gedoopt (96% in Vlaan-

katholieke opvoed ingsproject gedurende

deren) , werd nog 86% van de huwelijken

een lange tijd nauw aansloot bij de ge-

kerkelijk ingezege nd (92 % in Vlaanderen)

loofsovertuiging van ouders en leerlin-

en was 84% van de begrafenissen kerke-

gen, was het bijna vanzelfsprekend. De

lijk (91 % in Vlaanderen). Anno 2007 la-

laatste decennia zien we echter een ken -

gen die cijfers echter een stuk lager: 58 %

tering en dit onder impuls van seculari-

van de begrafenissen in België (68% in

sering en toegenomen leven sbeschouwe-

Vlaanderen) vond dan plaats in de kerk

lijke diversiteit en mentale ontzuiling.

en 55 % van de Belgische kinderen (65 %
van de Vlaamse kinderen) was gedoopt,
wat een serieuze daling is in vergelijking

3. 1

Secularisering

met 1967. Maar vooral het aantal kerkelijke huwelijken is enorm gedaa ld: in 2007

Vanaf z ijn prille ontstaansgeschiedenis

werd nog slechts zo'n 26% van de Bel-

tot de jaren 1960 was België overwe-

gische huwe lijken (28% van de Vlaamse

gend katholiek, maar net zoals vele Eu-

huwelijken)

kerkelijk ingezege nd . Ten

C

ropese landen en Noord-Amerika is het

slotte z ien we ook dat het vertrouwen in

:::!

niet ontsnapt aan de secularisering, die

de kerk als instituut de afgelopen decen-

m

z ich overwegend heeft vertaald in een

nia is gedaa ld, wat onder meer te maken
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heeft met de schandalen inzake kinder-

dien is er ook meer leven sbeschouwelijke

misbruik en de manier waarop de kerk

diversiteit, enerzijds ten gevolge van de

daarop heeft gereageerd. 6

arbeidsmigratieprogramma's uit de jaren

Hoewel de helft van de Belgen zich in

zes tig en zeve ntig en anderzijds ten ge-

2009 nog wel katholiek noemde (in 1981

volge van de meer recente toegenomen

was dat nog 72%), blijkt België vooral uit

mobiliteit e n globalisering.

'cultuurchristenen' te bestaan: men vindt

In 2009 reke nde zo'n 8% van de Bel-

de christelijke waarden belangrijk en er-

gische bevolking zich tot een niet-katho-

kent de waarde van bepaalde onderde-

lieke religieu ze denom inati e. De grootste

Jen van de christelijke traditie, maar men

groep hi e r zijn de moslim s, die zo'n 5 à

heeft voor het overige niets of zeer weinig

6% van de Belgische bevolking uitmaken .

met de kerk en de bijhorend e godsdiensti-

In grotere steden kan dit percentage al

ge beleving te maken . Een groot deel van

gauw oplopen tot boven de 10% en in het

deze cultuurchristenen is overigens nog

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zelfs 1

wel gedoopt en is dus officieel nog wel

op 5 inwoners moslim. Daarnaast is zo'n

lid van de kerk. Dit is wat we met Brian

2,5% va n de Belgische bevolking lid van

Mountford (2011) belonging without be/ie-

een niet-katholieke christelijke denomina-

uing zo uden kunnen no e men: zonder dat

tie en is het aantal joden goed voor zo' n

z ij zich expliciet gelovig noemen, kie ze n

0,4 % van de bevo lking. Tot slot reke nt

bepaalde me nsen er nog wel voor om hun

een deel van de Belgen z ich tot het boed-

kinderen te laten dopen, waardoor deze

dhisme (0,3 % ) en ook kleinere geloofs-

officieel lid zijn van de katholieke ke rk.

gemeenschappen zoals de jaïns, hindoes,

Dit officiële lidmaatschap heeft niet

sikhs, getuigen van Jehova, mormonen en

kunn e n voo rkomen dat het geloof in Bel-

scientology zijn (zichtbaa r) aa nwezig in

gië de voorbije decenni a sterk gedaald is.

België. 7

Vooral de zoge naamde ' post-zestigers '

Opva ll e nd is dat slechts 9 % van de Bel-

(geboren tussen 1970 en 1984) en mee r

gen die zich niet (langer) id e ntificeren met

nog de jongste generatie (geboren na

een welbepaalde leve nsbeschouwing, z ich

1984) is sterk geseculariseerd. Zo is het

nadrukkelijk a theïst no e mt. De overige

aantal mensen dat zich overtuigd atheïst

33 % lijkt zich niet expliciet tot een levens-

of niet-religieus noemt gestegen van 19 %

beschouwing te reke nen , maar ziet zich-

bij de vooroorlogse generatie (geboren

zelf ook niet als atheïst. In deze g roep com-

voo r 1940) tot 55 % bij de post-zes ti ge rs

bineren somm ige mense n elem en ten van

en 69% bij de jongste generatie.

ve rschillende tradities, waardoor er een
' religi e à la ca rte ' bij elkaar geb ricoleerd
wordt. Anderen vinden hun heil eerder in

3.2
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Levensbeschouwelijk
pluralisme

spirituele, oosterse wijsheden zo nder zich
tot een welbepaalde leve nsbeschouwing te

V,

u..,

z
u..,
~

u..,

ëi:

rekenen. Tot slot geeft een aantal mensen
Niet alleen de secularise ring maakte opmars in België vanaf de jaren 60. Sinds-

co

:::i

er: ~ - - - - RES PUBLICA • 2015 - 4

aan in 'iet s' te geloven, zonder hierbij ech-

491
GODSD IENST- EN ONDERW IJ SV RIJH EID IN BELGIË ANNO 20 15

ter bij een klassieke levensbeschouwing

de christelijke verw ij z in g in de naam te

aan te sluite n - het zoge naa md e ' ietsisme'.

schrappe n. Andere organ isa ti es e n in stellinge n heb ben bewust - vaak ook vanuit
ee n historische gevoeli gheid - de C of K

3.3

Mentale ontzuiling

be houd e n , terwijl nog a nde re organisati es
proberen te he rbronn e n en de levensb e-

De genoe md e di versifië rin g, maa r vooral

schouwelijke identiteit weer meer in de

de secu lar ise ring en de da a rm ee ge paard

verf will e n ze tten. Dat laa tste bot st ec hter

gaande ontkerkelijking hebben in eerste

vaak met de gesec ulariseerde realiteit d ie

insta ntie geleid tot ee n deconfessiona li se-

na uwelijks nog toelaa t dat het ka tholiek-

ring van de katholieke zuil. Hoewel deze

christelijke project nog door he t pe rsoneel

zuil structureel nog we l bestaat en de Bel-

en de led e n wordt uitgedragen . He t kath o-

gisc he samenleving nog steeds typeert,

liek onde rwij s staat in dit ve rband voor

is h ij mentaa l a fge zwakt. In de hoofden

ee n grote uitdaging. 8

van de mensen e n in hun dagelijkse leve n
z ijn de levensbescho uw elijke tege nstel lingen waarop de z uile n gebo uwd ware n
s terk vervaagd. De in vloed van de levensbesc houwing op he t pub lieke en priva te leve n is sterk ve rmind e rd. De reden

Katholieke scholen in
België aan het begin van de
21e eeuw
4.

waarom ouders vo or katho li eke o rga nisaties (e n dus ook voor katholieke scholen)
ki ezen heeft nog maar weini g met leve ns-

4 .1

De katholieke school en haar
pedagogisch project

besch o uwe li jke overwegingen te maken.
Hoewel de hoogs te leiding va n de zuilor-

Daar bijna 70% van alle Vlaa mse scholen

ganisaties de bijhorende partij (ideo logie)

ka tholiek z ijn , kon de mentale ontzui ling in

nog we l trou w blijft, z ien we da t d it niet

het onderwijs niet uitblijven. Waa r katho -

langer h et geva l is voo r alle profess ion ele

lieke scho le n vroege r scholen va n , door e n

middenkad e rs e n a l ze ke r niet voo r a ll e

voor kath oli eke n waren, zie n we dat dit

leden: niet a lle lee rkrac hten en directies

an no 2015 nie t la nge r het geva l is. Niet en-

op ee n katholi eke sc hool zijn katho liek en

kel leerlinge n, maar ook lee rkrac hten en

dit geldt a fortiori ook voo r de lee rlingen

zelfs directies z ijn nie t meer all e maal van

en hun ouders.

katholieke signatuur. Wie een loopbaan in

Deze me ntale ontzu iling heeft ertoe ge-

he t katholieke onderwijs wil - hetzij als

leid da t er de laa tste ja re n in het christe-

personeelslid , hetz ij a ls leerling - di e nt

lij ke midde nveld noga l wa t gedebatteerd

ec hter we l formee l akkoo rd te gaan met

is over de vraag hoe de C of K in de naam

het pedagogisch proj ect va n de school e n

van di verse verz uilde in stelli ngen e n orga-

me t de Opdrachtsverk laring van het Ka-

nisa ties moet worden ingev uld. Som mige

tholiek Onderwijs . Over dit pedagogisch

;:,;,
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organisaties hebben de katholi e ke/chris-

project is, o nder impul s van de ge noemd e
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jare n heel wat te doen geweest e n om ver-

der te scheppen waarin dit kan gebeuren"

vlakking en uitholling va n de katholieke

(Boeve, 2014).

identiteit tegen te gaan, zonder te vervalle n in "reconfessionalisering" (katholieke

cieel nog steeds "gegrondvest op de per-

sc holen zijn e r enkel van en voor katholie-

soon van Jezus Christus" e n gebaseerd

ken), wordt e r mome nteel gekozen voor

"op de levenshoudin g die gegroeid is uit

de 'ka tholi eke dialoogschool': ee n school

de bijbels-christelijke geloofstraditie in

waarin leerlingen uitgedaagd worden om

verbondenheid met de kerkgemeenschap "

over de eigen identiteit te leren nadenken

(Opdrachtsverklaring van het Katholiek

en erover in dialoog te gaan met de ander,

Onderwijs) . "In een katholieke school

wa t zijn of haar leve nsbeschouwelijke

lee ft men 'in de Woorden van de Heer'
[en] vanuit de evangelisch e boodschap

overtuiging ook mag zijn.

~
V\

Hiermee is de katholieke school offi-

Op zich lijkt dit niet meteen te verschil-

kan men 'vreugde en hoop ' wekken bij

len van de meeste andere scholen, die op

jonge mensen" - aldus de Opdrachtsver-

een actief pluralistische manier met de

klaring. Deze jonge mensen "worden op-

levensbeschouwelijke diversiteit omgaan.

geroepen om op creatieve wij ze aan hun

Lieven Boeve (directeur-generaal van het

bestaan gestalte te geven [ ... ] a ls vrije

Katholiek Onderwijs Vlaanderen -

mensen in relatie met God, [ .. .]". De ka-

het

voormalige VSKO) stelt echter dat de defi-

tholieke school is met andere woorden

nitie van dialoog in de katholieke scholen

"een werk- en leefgemeenschap waarin

geen waardenvrij gegeven is, maar gedra-

men dagelijks gezamenlijk het christelijk

gen wordt door de katholieke en chris-

geloof beleeft [ ... ] " (Opdrachtsverklaring).

telijke traditie: met name de idee dat de

Hiertoe waarborgt de katholieke school

mens door God geschapen is en dat die-

"een geloofsaanbod aan de jeugd", wat

zelfde God de mens za l ve rlossen, vormt

onder meer gebeurt via de lessen rooms-

de basis van de katholieke dialoogschool.

katholieke godsdienst en via "een aan

" [Het zich in een antwoordrelatie tot God

de schoo l aangepaste animatie, [ ... ] ge-

geplaatst weten] in herinnering roepen

bedsmomenten en sacramentele vierin-

enerzijds [ ... ] en anderzijds de christe-

gen" (Opdrachtsverklaring). Op sommige

lijke stem in de dialoog binnenbrengen,

scholen zij n dergelijke pastorale act ivitei-

dat vormt het project van de katholieke

ten nog verplicht, maar dit is ni et langer

dialoogschool " (Boeve, 2014). Het chris-

overal zo. Vooral in verstedelijkte gebie-

tendom is dus niet enkel bron voor di a-

den, waar veel moslims schoollopen in

loog, maar ook een bijzondere stem bin-

het katholiek onderwijs, worden katho-

nen deze dialoog: "We verwachten dat de

lieke gebedsmomenten, bezinningsdagen

christenen op school op één of andere ma-

of vieringen niet langer geo rganiseerd

nier geresponsabiliseerd worden, in hun

of zijn ze niet langer verplicht. Dit sluit

variëteit , om die christelijke stem mee op

aan bij de visie van de Erkende lnstan-

de school binnen te brengen. Niet-chris-

tie Rooms-katholieke godsdienst, die in

tenen worden uitgenodigd om va nuit hun

een uitvoeringsnota van 2000 ("Het vak

eigen bronnen en inspiratie mee het ka -

rooms-katholieke godsdienst in katholie-
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ke basisscholen met een hoog percentage

' voorkeurs pos itie' va n he t chr is te ndo m

moslims") stelde da t he t " nodig [is] hee l

als re fe re ntiepunt e n da t me n het zinaan -

voo rzic hti g om te gaa n met he t bidde n

bod in ee rste insta ntie va nui t he t chri ste-

van mos lims op ka tholie ke schole n , e n

lijke geloofsverh aa l prese ntee rt. He t va k

voo ral te zo rge n da t de pe rsoonlijke vrij -

rooms -katholi e ke godsdi e nst blijft du s

heid va n de isla miti sch e lee rlin ge n geëe r-

steeds "in Jez us' s poo r" e n éé n van de

biedi gd blijft. In gee n geva l ve rpli c ht me n

"grond o pti es" voo r he t va k in Vlaand e re n

hen tot ac ti eve deelnam e aa n ee n chri s-

is "de rijkd o m e n de krac ht va n het chris-

telij k gebed, in gelij k we lke vorm (kl as-

telijk gelo ve n " (Leerplan RK godsdienst

gebed , gebedsdi e ns t, sacra m e ntele of a n-

secundair onderwijs, p. 22).

dere liturgische dienst) ."
De vraag is echte r of deze o pe nh eid

De

inte rreligieuze

di a loog

vert re kt

hie rmee va nui t ee n bevoo rrec hte positie

vo ld oend e is . We lezen imm e rs in di e-

voor h et chri ste nd o m: "De ke rnb elijde nis

zelfd e uit voe rin gs not a dat de Erke nd e

- da t Jezus de Redd e r va n de we reld is

Insta nti e ro oms-ka tholieke godsdi e nst -

in wie God zich hee ft uitges proke n - is

e n me t haar he t katholi e ke o nd erw ij s ne t

zo besli ssend, zo e ngage re nd e n zo rijk ,

- e rvoo r kies t om in ka th olie ke sc hol e n

dat ze jui st in de ontm oeting me t a nde re

"als leve nsbescho uwelijk va k e nkel lessen

godsdien ste n aan d u id elijkheid e n beteke-

rooms- ka th olieke godsdi en st aa n te bie-

nis wint. In co ntac t me t a nd ere godsd ie n-

de n , me t oog vo or ve rscheide nh ei d e n in

sten wordt m e n imm e rs bew ust van de

een o pen dial oog". In ee n co ntex t waa rin

beteke ni s va n de eige n geloofsbelijdeni s

steeds mind e r leerlinge n die z ic h ex pli cie t

e n va n de uni e ke id e ntiteit va n het chri s-

ka tholi ek noeme n schoollope n in ee n ka -

te ndom " (Leerplan, p. 30). De verrijking

th olie ke sc hool is dit ec hte r ni et zo va n-

va n de eige n (chri s telijke) belijdeni s is

zei fsp re ke nd.

hi erm ee nog s teeds ee n doe lstelling van
he t vak: "I n de o ntmoetin g me t a nd ere
god sdi e nste n, worde n de eigen belijde-

4.2

Rooms-katholieke godsdienst
op school

ni s en haar d raagw ijdte ve rrijkt of ka n de
oproe p tot beke rin g e n verzoe nin g nog
sch erp er klinken " (Leerplan, p. 30) . Ko rt-

Sinds de nie uwe leerplann e n va n 2000 is

om , "de ontmoetin g me t a nde re god sdi e n-

het va k room s-ka tholi e ke god sdi e nst, dat

sten " zal "ni e t a ll ee n [ .. .] ee n gedege n

in alle Vl aa m se ka th olie ke scho len (bas is

ke nnism a kin g me t a nd e re godsdi e nst e n

e n secunda ir) 2 uur pe r week op he t ve r-

inho ud e n, [ .. . ) he t bewu stz ijn van reli gi-

plich te cu rriculum staa t, ni et la nge r ca te-

e uze en godsdi e nsti ge vrage n doen groei-

chetisch va n aard. And e rs dan voo rh ee n

e n e n meer aa nvaa rdbaa r ma ken , [ .. . )

w il he t va k ' di alogere nd' z ijn e n hi e rm ee

aa nsporen tot o nd e r meer di aloog e n ve r-

tegem oetkome n aa n de levensbescho u-

draagzaa mheid , [m aa r deze ontmoeting]

weli jke di versiteit va n de lee rlin ge n . Toc h

za l oo k de ide ntite it van he t chri stendom

me rke n we op dat er, ond a nks de open-

be ter doen uitko me n of chri stengelo vigen
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meer doen vera nke ren in de eige n traditi e

gen aangeeft dat he t leve nsbeschou we lijk

en gemee nscha p " (Leerplan, p. 30) .

vak dat ze vo lge n aa nsluit bij de leve nsv i-

Principieel is het vak rooms -katholieke
godsdienst dus nog altijd een co nfess io-

Vaa k kiezen o ud e rs ee n katholieke

neel vak: hoewel het ni e t (l a nge r) als do el

school omwille van praktische rede ne n

heeft om lee rlingen te beke re n of tot he t

(kwaliteit, scho olklim aat, nab ijheid , op-

juiste geloof te brengen, wordt het vak

leidingsaa nb od, imago) , 11 terw ijl de ka-

ged rage n door het id ee dat he t c hriste n-

tholi eke identiteit voo r ve le ouders, maar

dom ee n unieke bron van inspiratie is.

zeke r ook voo r leerlingen, geen doors lag-

Bovendien is de kerk (de e rke nde In-

gevende rol meer s peelt. 12 Hoewel de

sta nti e rooms-katholieke godsdi e nst) be-

overheid, me t het oog op de reële onder-

voegd voo r de opleiding, aanstelling en

w ij svrijheid , zorg t voo r leerlingenvervoer

in specti e van godsdienstleerkrachten en

va n en naar openbare scholen , kunn en

word e n lee rplannen opgesteld door die-

we ons de vraag stellen of dit van daa g de

zelfde erke nde instantie. Dit all es m aa kt

dag nog vo lstaa t om deze vrijh eid daad-

dat he t vak rooms-katholieke god sd ienst ,

werkelijk te garanderen. Wanneer e r in

onda nks de bereidheid tot dialoog, nog

ee n bepaalde gemee nte drie katholieke

steeds een vak is dat va nuit een we lbe-

schole n op wandel - of fietsafstand van de

paalde levensbeschouwing ve rtrekt.
Het overgrote marktaa ndee l va n ka-

woning van ee n leerling zijn, terwijl men
voor een openbare school bijvoorbeeld 10

tholi e ke sc holen in Vlaanderen e n de

km moet a fl eggen, is he t - het gratis lee r-

genoe md e sociologische versc hui vingen

lingenve rvo e r ten s pijt - voor ve le ouders

op leve nsb esc houwelijk gebi ed make n

evidenter om voor een sc hool te kiezen

ec ht e r dat ni e t langer alle lee rlin ge n (en

die dichte r bij hui s is , ook al strookt dit

oude rs) zich (nog) kunnen vinden in ee n

niet m et de eigen leve nsbeschouwin g.

dergelijk

godsdienstvak:

Men laat praktische overwegingen pri-

va n a ll e leerlingen in Vlaanderen vo lgt

me ren bove n de leve nsbeschouwelijke

confessioneel

82 % rooms-kat holieke godsdienst (p ri-

ide ntiteit di e men er, net zoa ls de bijpas-

mair en sec und air onderwijs) en in het

sende godsd ienstlessen, maar bijneemt.

vrij e ne t, dat goed is voor 62 % va n de

Doo r he t overgrote aan bod aan katholie ke

bas issc hole n e n 75 % va n de middelbare

scholen zien we vooral in grotere steden

scholen, loopt dit percenta ge op tot 97 %

en hun agglome rati es da t de 'ka tholieke

voo r lagere scholen en 99 % voo r middel -

id e ntit eit' va n de katholieke school hier-

9

z
u.J

sie di e ze va n thui s uit meek rij ge n. 10

bare schole n . Dit blijkt ec hter ni e t lange r

door niet langer s tro okt met de identiteit

te s troken met de socio logisch e rea liteit ,

va n ve le lee rlin ge n (e n hun ouders). Een

waarin slec hts de helft va n de Belgen zich

gevolg hie rva n is dat o nder meer een ver-

nog ka th o liek no emt e n waa rin 69% va n

plicht vak rooms-katholieke godsdienst

de jongeren z ich niet-religi e us of a th eïst

probl e matisc h kan worden in h et licht va n

noemt. He t hoeft dan ook niet te verwon-

de godsdienst- e n o nd e rwij sv rijheid.

de re n da t slechts de helft va n de lee rlin -

::.::
u.J
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s. Godsdienst- en
onderwijsvrijheid

in België, e n in he t bij zond er in Vlaandere n , naar een ka tholie ke school. Omdat
a lle leerlinge n in deze scholen ve rpli cht

Volge ns h e t Europees Verdrag voor de

zijn om rooms-kat holie ke godsdi enst te

Rechte n van de Mens (a rt. 2 protoco l l)

volgen, drin ge n ee n aa ntal vera nderin gen

hou dt het rec ht op o nd erw ij s in dat de

zich noodgedwongen op, opd a t de vrij -

staat he t recht van ouders eerbi edi gt "o m

heid van godsd ienst en van onderwijs niet

zich van die opvoeding en van dat onder-

e nkel de jure, maar ook de facto gega ra n-

wijs te ve rzekeren, die overeen ste mmen

deerd worden .

met hun eigen godsdiensti ge en filosofi-

Zo zou de overheid ervoor kunnen

sche overtuigingen" e n ook in de Uni ve r-

ki ezen om het aantal scholen met ee n

sele Verklaring va n de Rechten va n de

leve nsbesc houwelijk karakter op een pro-

Mens (art. 26, §3) lezen we dat "aa n de

portionele manier af te ste mm e n op het

ouders [ ... ) in de eerste plaats he t recht

aantal ouders/leerlingen dat

[toekomt] om de soo rt va n opvoedi ng en

partij is voor dergelijke schol e n. Als blijkt

vragend e

onderwij s te kiezen, welke aa n hun kin-

da t anno 2015 mind e r dan 75 % va n de

dere n zal worden gegeven". Hie rto e kan

ouders/leerlingen in Vl aand e re n v ragen-

de overheid sc hole n met ee n leve nsbe-

de partij is voor katholiek onderw ij s op

scho uwelijke grondslag s ubsidiëren , maar

secundair ni vea u, is er in principe geen

ze hoeft dit niet te doe n . Wel moe t de

rede n om a ls overheid zo' n ho og percen -

overheid er steeds voor zorgen dat , indien

tage aan katholieke middelbare scholen te

gekoze n wordt voor een o nd ersteun ings-

s ubsidiëren. En h etzelfd e geldt natuurlijk

beleid, er steeds vo ldoe nde alte rn ati even

ook voor he t lager o nde rw ij s. De overheid

zi jn voo r ouders/ lee rlinge n di e z ich niet

zo u een deel van haar s ubsidies voo r het

kunnen vinden in dergelijke schole n: "the

katholiek o nd erwi js in dit geva l kunnen

min imum standard inte rnational hum a n

gebruike n voor scholen met ee n andere

rights law provides is th a t all persons,

leve nsbeschouwelijke

signa tuur

-

bij-

whether secu lar o r religious, must be a bl e

voorbeeld vrij zinnige, isla miti sche, joodse

to have public school edu ca tion if they so

of protestantse schol en - als daar vraag

des ire" (Temperman , 2010, p. 872). De af-

naar zo u zijn. Wanneer de overheid er-

wezig heid van ee n voldoende aanbod aan

voo r ki es t o m onderwijs gedeeltelijk uit te

seculiere alternatieven (openbare scho-

bes teden aa n priva te (levensbeschouwe-

len) kan e r imm e rs toe le iden dat burgers

lijke) in stan ti es, moet ze er a ls ne utraa l

de facto genoodzaakt z ijn om ge bruik te

instituut immers voor zo rge n dat diverse

make n van schol e n me t een leve nsbe-

leve nsbesc houwelijke e n nie t-leve nsb e-

schouwelijke grondslag die ve rschilt van

schouwelijke scholen gelijke kansen op

de eigen levens bescho uw ing en dit dient

su bsidiëring hebbe n wanneer ze op een

ve rm eden te worden om de godsdienst-

efficiënte ma nier degelijk ond e rwijs ver-

13

On-

schaffe n: "all who provide the se rvice

danks de toegenom e n sec ularisering e n

eq uall y we ll should be treated the sa me "

p lurifo rmiteit , gaa n de meeste lee rlingen

(Greenawalt, 2009, p . 354) .

e n on derwij svrij heid te vr ijwaren.
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Wel zal de overheid er steeds moeten
over waken dat een dergelijk pluriform onderwijssys teem niet leidt tot sociale en religieuze segregatie en dat alle leerlingen, wat
hun religieuze affiniteit ook mag zijn , worden gevormd tot kritische, autonome burgers. Bovendien za l de overheid er in een
dergelijk beleid steeds voor moeten zorgen
dat er vold oende alternatieven zijn voor ouders/ leerlingen die zich niet identificeren
met een welbepaalde levensbeschouwing
of voor ouders/ leerlingen die bewust kiezen voor onderwijs dat niet-levensbeschouwelijk georiënteerd is. Hiertoe zo uden er
anno 2015 meer middelen moeten worden
vrijgemaakt voor openbare scholen, die
met een marktaandeel va n minder dan
40% in België (32 % in Vlaanderen en 48%
in Wallonië) ondervertegenwoord igd zijn.
Om pragmatische redenen geni et een
de rgelijk beleid echter niet onm idd ellijk
de voorkeur. Doordat het katholiek onderwijs zich in de loo p va n de geschi edenis
sterk heeft geprofessionaliseerd , is dit onderwijs in Be lgië, net zoa ls het openbaar
onderwij s, zeer degelijk. Het zo u dan ook
vanuit praktisch oogpu nt co ntraprod uctief kunnen zijn om subsidi es voor ka tholieke schol en zomaar te verminderen
en te investeren in andere scholen. Daar
deze scholen een degelijke expertise hebben uitgebo uwd en principieel toegankelijk zijn voor alle leerlingen, 14 lijkt het
niet meteen aangewezen om subs idi es
zomaa r af te bouwen. Allicht zijn er heel
wat ouders/ leerlingen (ook deze met bv.
een moslimachtergrond) die niets heb ben
tegen de christelijke insp iratie va n de katholieke schoo l, maar die lieve r ni et zouden deelnemen aan de godsdienstlessen
en andere katholieke of christelijke acti -

:::i

er: ~ - - - - - - - RES PUBLICA • 2015 -4

viteit en. Men zou daarom, om de vri jheid
van onderw ij s niet en kel de jure maar ook
de facto te gara nderen in de huidige Belgische context, kunnen opteren voor ee n
beleid waarin substantieel gesubsidi eerd e
katholieke scholen hun religieuze activi teiten en godsdienstlessen facultatief
maken, zodat de godsdienst- en onderwijsvrijh eid van oud ers/leerlingen meer
gerespecteerd wordt dan nu het geval is.
Wanneer sommige katholieke scholen
er toch voor zouden kiezen om hun eigen
levensbeschouwelijke identiteit explici eter
in de verf te zetten en hi ertoe godsdienstlessen en religieuze acti vi teiten verp lich t
op het cu rriculum willen plaatsen, kan de
overheid bes luiten om deze sc holen minder subsidi es te geven en deze subsidies
te gebruiken voor scholen die de facto
een opener beleid voeren. Dit is overigens
ook de ga ngbare praktijk in landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk:
enkel wanneer sc holen met een levensbeschouwelijke identiteit aan een aantal
(kwa liteit s)criteria voldoen en hun levensbesc houwelijke acti viteit en (inclusief
de godsd ienstlessen) facultatief maken,
worden ze in deze landen door de overheid (substantiëler) ges ubsidieerd. Met
andere woorden, de vrijheid van godsdienst laat toe dat private schol en steeds
vrij zijn om hun pedagogisch project op
hun eigen manier in te vullen en om bijvoorbeeld godsdienstlesse n verplicht op
het curriculum te plaatsen, maar wanneer
een dergelijk beleid leidt tot een de facto
ondermijning van diezelfde onderw ij svrijheid (en de godsdienstvrijheid), mag de
overheid subsidies vermi nderen of zelfs
afschaffen . In de woo rd en va n onderwijsfilo soof Harry Brighouse (2002, p. 251) :
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"religious sc hool s [ ... ] have the choice to

een keurslijf en dat we rkt op la nge termijn

opt out. They are s imply being presented

contraproductief" (Va n Heesw ijck, 2012).

with a new op tion: more financial security

Ik kan me a lleen maar aans luiten bij

in return for fulfillin g a sec ular function,

deze visie en hoop da n ook dat politici

or re fusin g that sec urit y a nd refusing the

werk durve n maken va n ee n o nderwij s-

secu la r function''.

systeem waarin de fundamentele rechten
e n vrijheden van ied eree n, wat de eigen
leven sbesc ho u welijke

6.

Besluit

overtuiging

ook

mag zijn, ni e t e nkel de jure, m aa r ook de

facto m ax imaa l wo rden gerespecteerd.

In 2008 werd Ie rland door het Huma n
Rights Committee op de vi ngers getikt,

Noten

omdat d e gro te meerd erh e id van de lagere
scholen er katholi e k is e n er onvoldoende
'seculi ere' scho len (open bare sc hol en)
15

1.

'Openbare' scholen of 'officiële ' scholen

Hoewel katholieke sc hol e n in Bel -

zijn scholen die, anders dan 'vrije' of 'bij-

gië - in tege ns te lling tot de mees te katho-

zo nd ere' sc holen, ni et enkel door de over-

li eke scholen in Ierland - ee n zee r ope n

heid worde n gesubsidieerd, maar die ook

z ijn.

beleid voe re n, kan het verp li cht gods-

door de overheid wo rd en opgericht en be-

dienstonderwijs voor so mmi ge ouders/

stuurd.

leerl ingen aanstootgevend zijn en zelfs
le ide n tot een de facto ondermijning van

2.

de onderw ij s- en god sdiens tvrij heid. Om

middelen en personeelskosten in Vlaamse

Sinds 2002 z ijn sub sidies voor werkin gs-

dit in de toekomst in België op een z o ef-

vrij e en openba re scholen gelijkgesteld , met

ficiënt mogelijke mani e r te voo rkom e n , is

inachtneming van 'objectieve verschillen'

het voor lopig aa ngeweze n om god sdi e nst-

zoals het leerlinge ntransport en de organi-

lessen facu lta ti e f aan te bieden op gesub-

satie van levensbeschouwelijke vakke n, die

sid ieerde vrij e (ka tholi eke) sc ho len :

duurder z ijn in het openbare net. Voor infra -

"De kerk is al marginaal in onze cul-

stru ctuur (gebouwen) is er voor het gemeen-

tuur, in de samenleving, in de media. Die

schapsonderwijs (scholen ingericht door de

positie in de marge stemt to ch ni et overee n

Vlaamse Gemeenschap) subsidiëring voor

met het overwicht in het o nd e rwij s? Kun -

100 %, terwijl dit voor katholieke scholen

nen we ook daar niet eerlijk toegeven dat

(maar ook voor ge meentelij ke, stedelijke en

we in een minderheidspositie z itten? Zou

provinciale scholen) 60 % is. Ook in de Fra nse

het niet beter zij n in plaa ts van het plicht-

en in de Duitstalige Gemeensc hap geldt een

vak godsd iens t, de kern va n het christen-

gedeeltelijke subsidiëring voor infrastru ct uur,

do m die hoe dan ook een ' teken van tegen-

maar anders dan in Vlaa nd eren worden ook

spraak' is, facu ltat ief aan te biede n aa n hen

werkingsmiddelen in het kath olieke net er

die daarvoor openstaan in een keuzevak?

niet vo ll edig, maar voo r 75 % gesubsidieerd.

Met ee n plichtvak d w ingen we jonge re n in

Personeelskosten worden in heel België voor
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100 % ges ub sidi eerd in de erkende onderw ij s-

Vlaam se

instellinge n.

w ij s of GO!), maar ze kunn en ook onder

ove rh eid

(gemeenschapsonder-

de bevoegdheid van de gemeente (gemeen3.

Zo gingen er reeds in de jaren 70 va nuit

telijk onderwijs), s tad (stede lijk onderwijs)

progressieve katholieke hoek (CVP-jo nge-

of provincie (provinciaa l onderw ij s) vallen.

ren) stemmen op o m pluralistische scholen

Deze laa tste drie worden overkoepeld door

op te richten. De impleme ntatie ervan werd

he t OVSG : Onderwijssecreta riaat Van Ste-

ec ht er voornamel ijk door behoudsgezinde

den en Gemeenten . Sc ho len van het GO!

katho lie ke n tegengewerkt. Recenter stelden

e n van he t OVSG z ijn verge lijkbaar met de

pa rtij genoten Karel de Gucht en Marlee n

openbare scho le n in Neder land. Vr ij e scho-

Vanderpoorten (V LD) in 2002 voor om vrij e

len worden ingericht door private instanties

schol en meer s ubsidi es te geven, op voor-

(hoofdzake li jk de katholi eke kerk) en zijn

waa rde dat ze pluralistisch zo uden worden

verge li jkbaar me t bijzond ere sc holen in Ne-

en een afsp iegel ing zouden zijn va n hun

derland.

leerlingenpubliek en van de Vlaamse bevo lking. Hi ertoe zouden deze plura li sti sche

5.

scho len verschi llend e levensbesch ouwelijke

man en Hooghe, 2009 en op Dobbelaere, Bil -

vakken mo ete n aanbieden en de inricht e nd e

li et en Voyé, 201 1.

ma chten

zo ud en

democrati sch

Deze cij fers zijn gebaseerd op Botter-

verkozen
Zie hi ervoor Bi ll iet, Abts & Swynge-

mo eten worden, waardoor de ma ch t van de

6.

Kerk in deze scholen zou verdwijnen. Dit

douw 2013.

voorstel zo rgde voor de nodige commo ti e
bij het vrij e o nd erwijsne t (da t dit voors tel

7.

als een aantast in g van de onderwijsvrijheid

levensbeschouwing heeft en de beschikbare

Omdat België geen officiële cijfers per

zag) en bij het gemeenschapsonderwijs (da t

survey data geen correct beeld van de kle i-

zich realiseerde dat het binnen ee n derge-

nere religi e uze groeperingen geven, moeten

lijk bel eid we l eens overbodig zo u kunn e n

we o ns noodgedwongen beperken tot een

worden), maar de gemoederen wa ren s nel

benaderend beeld, gebaseerd op Dobbelaere,

weer bedaard. Naa r aan leiding va n de hoge

Billiet en Voyé, 2011.

kostprijs va n een verz uild onderwijssysteem
gingen er ook in 2014 s temmen op om over

8.

te gaa n tot éé n plura li sti sc h net ("Vrij heid

Broeders van Li efde) in zij n boek Christelijke

Zo pleit René Stockman (overs te va n de

van onderw ijs is te duur", De Standaard

identiteit: een utopie? voor een herwaard e-

1 decemb er 2014, p. 14). Maar ook hi er bleef

ring van de katholieke identiteit in onder

een grond ig po li tiek debat uit en bleven de

meer het onderwijs en de zo rgsec tor. Vele ka-

bestaande netten halsstarrig vas thoud e n aan

tho li eke inst ellin gen z ijn immers vaak enkel

de eigen belangen binnen het verzu ild e sys-

in naam nog kat holi ek, maar veela l prime ren

teem.

ve rzakelijking, techniciteit , bureaucratie en
ge ld boven de chris telij ke dienstbaarheid aan

z

u.J

4.

Openbare of officiële sc hole n va ll en in

de medem ens. Als alterna ti ef bepleit Stock-

u.J

Vlaa nd eren onder de bevoegdhe id van de

man meer ge loofs inh oud , wat in ee rste in -
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stan tie betekent dat bestuurders va n katho-

der lee rkra chten, directies, ouders en vicari -

lieke zorg- en o nd erwijsin stellingen di enst

at en va n het ka th oliek onderw ij s een " ma s-

verle nen va nuit een chri stelijk charisma. Dat

sie f draa gv lak " zijn voor de dialoogschool:

dit all icht impliceert dat er minder katholi eke

84 % is voo rst and er, 12 % stelt zich onver-

zieke nhui zen en scholen zull en zijn, moeten

sch illig op en 4% is ronduit tegen. Toch

we er ma a r bijnemen , aldus Stockman .

dient dit beeld ge nuanceerd te wo rden: va n
de 84 % di e voorsta nder is van de dial oog-

9.

Statistisch

Jaarboek

voor

Onderwijs

2013-14.

sc hoo l, blijkt mind er dan de helft (35 % ) zich
hi er expliciet voor uit te spreken . De mees te
ond ervraagden blijken wel 'a kkoord ' te gaan

10. Bevraging in opdracht van het Mini ste·

met het dia loogmodel, maar a lli cht z ij n zij

rie van de Vlaamse Ge meenschap en in het

ook te vinden voo r ee n ander model: respec-

kader va n gelijke o nd erwij skansen (O nder-

ti eve lijk 55 en 27 % van de bevraagden ziet

w ij ssp iege l schoo lj aar 2004-2005). In de ee r-

imm ers gee n graten in de 'kleurrijke ' schoo l

ste gra ad gee ft respec ti evelijk 60% va n de

(een school wa arin leve nsbesc houwelijke di-

leerlingen in de A-st room en 50% in de B-

versiteit wordt gerespecteerd, maar ten ko ste

stroom aan dat het levensbeschouwelijk vak

van de 'eigen ' iden tit eit) of in de ' kl e urloze

dat ze volge n aansluit bij de leve nsv isie van

sc ho ol' (ee n school waarin er gee n plaats is

thui s. In de tw eede graad blijkt dit het geval

voor levensbeschouw ingen). Di t too nt aan

te z ijn vo or 51 % va n de ASO- leerlinge n , 55 %

da t het exp liciet katholieke karakt er van de

van de TSO-lee rlingen en 46% va n de BSO·

ka th ol ieke school mind er belangriJk blijkt te

leerlingen . Ten slo tte z ien we in de derde

zijn dan door de onderzoekers wordt ges ug-

graad dat 64 % va n de ASO- leerlingen vindt

gereerd. Bove ndien wo rdt er in het onder-

dat het leve nsbeschou welijk va k dat ze krij ge n

zoek geen ond erscheid ge m aakt tu ssen ou-

aansl uit bij de levensv isie va n thui s, terwijl

ders enerzijds (zij die gebru ik make n va n de

dit ge ldt voor 46 % van de TSO- lee rlingen

katholi eke school) en directi es, lee rkrachten

en 46% va n de BSO-l eerlingen. Jammer ge-

en vica riat en a nderzijds (zij di e de katho -

no eg werden in het kad er va n deze bevra-

lieke school mee ve rwezenlijken) . Om een

gin g slec ht s ee n 250-t a l leerlingen bev raagd

genuan ceerd beeld te krijgen, zo u dit onder-

en een groo tschalige enq uête is aangewezen

sc heid du id elijk gema akt moet en worden.

om ee n representatiever en actu eler beeld te

Ook z ien we in het ge noe mde onderzoek dat

krij ge n.

lee rlingen vee l mind er te vinden z iJn voor de
zogenaamde dial oogsc ho ol, wat aa nsluit bij

Zie het onderzo ek va n de Vlaamse Ge-

de genoe md e tend ens tot ath eïsm e en are li-

meensc hap uit 1997: "Voo r elk wa t w ils :

ll.

giositeit bij de jongs te ge nera ti e: 62 % va n de

Schoolkeuze in basis- en secundair o nd er-

leerlinge n is voorsta nder va n de zogenaam -

wijs".

de 'kl e urrijke' school (38% is zelfs exp liciet
voorsta nd er, wa t deze groep tot de grootste

12. Volge ns recent onderzoek onder leid ing

maakt), terw ijl 42% (waarva n 23 % expli ·

van theo loog Didier Poll efey t in 68 Vlaam se

ciet) li ever een ' kleurlo ze sc ho ol' heeft. Daar

katholie ke onderwijsinstellin gen zo u er on-

deze leerlin gen de o ud ers va n de volgende
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generat ie leerlingen zijn , va lt te verwach-

Boeve, L. (2014). Interview met Lieven Boe-

ten dat het zogenaamde ' massief draagvlak'

ve, Forum 45 (09-2014). Brussel: VSKO.

voor de dialoogschool in de toekomst nog

Botterman, S. & Hooghe, M. (2009). Religi-

za l afnemen. Opvallend is ook dat leerli ngen

euze praktijk in België 2007: een statisti-

in de feiten veel minder dialoog zien dan de

sche analyse. /{apport ten behoeve van de

vo lwassenen op de werkvloer menen te rea -

Belgische Bisschoppenconferentie. KULeu-

liseren (Po llefeyt & Bauwens, 2013).

ven: faculteit Sociale wetenschappen.
Brighouse, H. (2002). School Vouchers, Sep-

13 . Sommige lezers zullen hier opwerpen

aration of Church and State, and Person-

dat ook openbare scho len niet strikt neu-

al Autonomy. In. S. Macedo & Y. Tamir
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