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Tot enige jaren geleden konden we in België, en meer bepaald in Vlaanderen, nog 

spreken over een katholieke zuil, die zich uitte via een netwerk van scholen, 

gezondheidsinstellingen, verenigingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en 

zelfs een politieke partij.  Dit alles is sterk verzwakt, sommigen hebben welbewust de 

naam “katholiek” laten vallen of voeren er geanimeerde discussies over en zelfs wat 

nog de naam “katholiek” blijft dragen moet zich oprecht de vraag stellen of de vlag 

de lading nog wel dekt.  Reden om nostalgisch naar het Rijke Roomse verleden te 

turen of pessimistisch te worden om wat verloren ging?  Neen, maar wel om met 

realisme de huidige situatie te analyseren, en met een ondertoon van hoop naar de 

toekomst te kijken.  Want ook in een nieuwe constellatie doen er zich steeds nieuwe 

opportuniteiten voor die ons voor evenvele nieuwe uitdagingen stellen. 

 

1. Het verhaal van een structurele ontzuiling. 

 

Neen, we moeten hier niet de geschiedenis herschrijven, maar op het ogenblik dat de 

Kerk haar goederen moest prijsgeven tijdens de Franse Revolutie, had ze wellicht 

niet gedacht dat ze een aantal jaren later op een heel nieuwe wijze maatschappelijk 

relevant zou worden, en wel binnen terreinen die haar dichter bij de mens bracht 

waartoe het Evangelie haar juist opriep: de zorg voor armen, zieken, jongeren, 

arbeiders, enz.  Eerst in dienst van een nieuw gevormde overheid, en na de 

onafhankelijkheid van België in 1830, dank zij de vrijheid van vereniging, in eigen 

structuren, vooral bemand door priesters en religieuzen in de zielzorg, het onderwijs, 

de zorgverlening: dit was de geboorte van de katholieke zuil, en met een groeiende 

subsidiëring van overheidswege en natuurlijk een groot aantal kerkelijke 

medewerkers kon ze alleen maar uitbreiden, een expansie die zich voortzette tot de 

jaren ’60 van vorige eeuw.  De eerste barsten kwamen er in het zog van het tweede 

Vaticaans Concilie, dat aan religieuzen andere perspectieven aanreikte dan het louter 

actief aanwezig zijn in structuren.  Maar heel vlug werd men ook geconfronteerd met 

een dalend aantal roepingen, een vertechnisering van de zorg, het verlangen van 

leken om medezeggenschap te bekomen in instellingen, grotere overheidsinmenging  

en een groter maatschappelijk bewustzijn, wat natuurlijk positief was, naar groepen 

toe waar voorheen uitsluitend religieuzen om bekommerd waren: gehandicapten, 

bejaarden, psychiatrische patiënten.  Sommigen opperden dat de religieuzen hier het 
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slachtoffer werden van hun eigen succes, want ze hadden door hun inzet een 

maatschappelijke beweging op gang gebracht. 

Tijdens een wandeling in Rome zag ik een oude tempel in de stijgers staan; het deed 

me denken aan de katholieke zuil die in Vlaanderen eveneens in de stijgers stond, 

maar er misschien wel nooit meer gerestaureerd zou uit verschijnen. 

Wat natuurlijk de ontzuiling sterk bevorderde is de maatschappelijke omgeving die 

in een stroomversnelling van de secularisatie terechtkwam.  De Verlichting heeft 

haar tijd nodig gehad om alle lagen van de samenleving te beïnvloeden, maar 

blijkbaar is het pas nu dat de volledige consequentie van deze nieuwe denkrichting 

haar sociale impact heeft waargemaakt en echt gerealiseerd.  Wat bij het concordaat 

in 1801 werd vastgelegd als een scheiding tussen Kerk en Staat, waarbij 

verondersteld werd dat beiden mekaar in hun eigenheid zouden erkennen en 

eerbiedigen, en waarbij eerder over een onderscheid dan een ware scheiding kon 

worden gesproken, groeide uit tot een pluralisme waarbij nog weinig ruimte 

overbleef om zich als Kerk nog maatschappelijk relevant op te stellen.  Daartoe krijgt 

ze dikwijls niet meer de ruimte, maar dikwijls is ze ook zelf schuldig door zich nog 

uitsluitend binnenkerkelijk op te stellen.  Nochtans hoeft een juist ingevuld 

pluralisme binnen een geseculariseerde omgeving a priori geen beletsel te zijn om 

zich als religie maatschappelijk te kunnen uiten en manifesteren.  Bij een procedureel 

secularisme, een term die ik leen bij de gewezen Anglicaanse primaat Williams, 

wordt er juist ruimte geschapen voor de verschillende religies en visies om actief deel 

te nemen aan het maatschappelijk debat, terwijl bij een programmatisch secularisme 

helemaal geen ruimte meer wordt gegeven aan de inbreng van religies.  Bij deze 

laatste wordt dan de religie teruggedrongen tot de private sfeer en als sociaal 

irrelevant en in sommige gevallen zelfs storend ervaren.  De Staat beschouwt zich 

hier als de unieke instantie die over het welzijn van de burgers moet beslissen. Zowel 

Paus Benedictus XVI als Paus Franciscus respectievelijk in de encycliek “Deus Caritas 

est” en de apostolische exhortatie “Evangelii Gaudium” pleiten in alle duidelijkheid 

dat de Kerk niet aan de zijlijn kan blijven als het gaat over de rechten van de mens en 

de verdediging van de zwakken: “Niemand kan vragen dat religie wordt teruggedrongen 

tot de innerlijkheid van het persoonlijke leven, en dat het alle invloed op het sociale en 

nationale leven zou opgeven.  Religie heeft het recht zich in te laten met de gezondheid van de 

maatschappelijke instituties en moet een oordeel kunnen geven over aangelegenheden die de 

totale gemeenschap aanbelangen.  Een authentiek geloof, dat nooit comfortabel of volledig 

persoonlijk is, houdt altijd een diep verlangen in zich om de wereld te veranderen, om 

waarden over te dragen, om deze aarde beter achter te laten dan dat we hem gevonden 

hebben” (nr. 183 – Evangelii Gaudium). 

Spijtig is het te moeten vaststellen dat er vandaag in vele gevallen een vorm van  

programmatisch secularisme aanwezig is, zeker wanneer het gaat om 

maatschappelijke discussies die een ethische invalshoek hebben;  we moeten maar 

verwijzen naar de debatten rond de abortus en de euthanasie, waarbij kerkelijke 

instanties quasi systematisch werden geweerd om aan deze debatten deel te nemen.  
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En soms zijn het ook de kerkelijke instanties zelf die zich gewild of ongewild 

terugtrekken vanuit de vaststelling dat ze niet meer bij machte zijn om zich in een 

dergelijke geseculariseerde omgeving daadkrachtig op te stellen of omdat ze gewoon 

niet meer over de nodige mankracht beschikken om bepaalde maatschappelijke 

opdrachten op een degelijke wijze te vervullen.   

 

2. Met welke moeilijkheden worden christelijk geïnspireerde instellingen 

vandaag geconfronteerd? 

 

Het is binnen deze geschetste context dat de nog bestaande christelijk geïnspireerde 

instellingen zich vandaag moeten ontwikkelen en proberen te handhaven.  Ze staan 

hierbij tegenover zowel externe als interne uitdagingen, die soms de proportie van 

echte belemmeringen kunnen aannemen.  We willen ze even op een rij zetten. 

 

Bij de externe uitdagingen moeten we vooreerst natuurlijk de reeds aangehaalde 

secularisatie aanhalen, die op zich geen belemmering hoeft te zijn indien er ruimte 

wordt gelaten voor de inbreng van religies binnen de maatschappelijke 

ontwikkelingen.  Zoals reeds aangegeven is binnen een proceduraal secularisme 

ruimte voor de ontwikkeling van christelijke particuliere initiatieven en wordt daar 

eveneens het principe van de subsidiariteit gerespecteerd.  Bij een programmatisch 

secularisme daarentegen is het voor de Kerk echter moeilijk tot quasi onmogelijk om 

zich nog maatschappelijk relevant op te stellen, en wordt het voortbestaan van 

christelijk geïnspireerde instellingen dan ook echt bedreigd.  Ook inhoudelijk wordt 

het binnen een geseculariseerde omgeving moeilijk tot zelfs onmogelijk om nog tot 

een consensus te komen over waarden en instituties rond een welbepaalde identiteit 

uit te bouwen.  Vrijheid, autonomie en zelfbeschikking worden verabsoluteerd en 

nopen ertoe dat finaal iedereen er zijn eigen waardenschaal op nahoudt.  Vele 

instellingen evolueerden daardoor van een sterke homogeniteit qua visie naar een 

steeds groter wordende heterogeniteit, met op bepaalde plaatsen echt verwarrende 

toestanden die finaal leidden tot totaal uitgeholde identiteiten, nog louter op papier 

en in een missieverklaring aanwezig.  Christelijk geïnspireerde instellingen, die 

gebaseerd waren en zijn op de beginselen van het evangelie en zich daardoor ook 

kerkelijk verbonden wisten, werden in hun hart geraakt door het wegvallen van de 

caritas-gedachte als dragende waarde voor hun activiteiten.  Wanneer Gods 

aanwezigheid in de wereld steeds meer in vraag wordt gesteld en van een tolerantie 

overgaat tot een onverschilligheid en op sommige plaatsen tot een actief bestrijden 

van alles wat nog met God zou kunnen te maken hebben, was het ook logisch dat 

een visie die rechtstreeks met het goddelijke te maken heeft en zich als caritas wil 

vertalen en uiten, mee in die negativiteit werd gesleurd.  Instellingen voelden zich 

genoopt zich nog enkel op hun seculiere opdracht te richten, los van de visie en de 

motivatie die oorspronkelijk aan de basis lag van hun opdracht. In Nederland 

maakte ik mee dat amper een paar jaar na de overname van een congregationeel 



4 

 

psychiatrisch centrum door een lekenbestuur, de naam werd veranderd en alle 

heiligenbeelden van de gevels werden verwijderd.  Daar werd bewust gebroken met 

een verleden dat op caritas was gebouwd en de zuil werd er letterlijk neergehaald.   

Kijkend naar de zorginstellingen zien we eveneens een sterke vermaatschappelijking 

en economisering van de zorg optreden, waardoor gezondheidsvoorzieningen nog 

louter medische bedrijven worden, waar alleen nog aandacht is voor een cijfermatige 

benadering van het zorggebeuren.  Van het begrip en de naam “godshuis”, 

“hospitaal”, “ziekenhuis” blijft amper nog iets over.  Tegelijk zien we er een 

verzakelijking van het management, een steeds grotere overheidsinmenging en een 

daarmee samengaande stijgende bureaucratie.   Management is nodig, ook in de 

zorgverlening, maar het zou steeds een heel eigen type van management moeten 

blijven, met de focus op de mens die er verzorgd wordt en het centrum van het 

gebeuren zou moet blijven uitmaken.  Met de sterke medisch-technische evolutie, of 

moeten we zeggen, revolutie, is er ook een stijging van de medisch-ethische 

problematieken, en wordt het moeilijk om met een ethiek, gebaseerd op de kerkelijk 

moraal, zomaar mee te gaan met wat vandaag technisch mogelijk is.  Ook vanuit de 

overheid worden steeds meer juridische kaders opgezet die een verregaande ethische 

consequentie hebben, denken we maar aan de wetgevingen rond abortus en 

euthanasie en waarbij instellingen die zich nog kerkelijk willen profileren echt in een 

spanningsveld geraken en zelfs juridisch in een aanvechtbare situatie kunnen 

terechtkomen wanneer ze bepaalde wettelijke bepalingen vanuit hun christelijke 

visie niet kunnen of willen volgen.   

 

Maar ook intern staan christelijk geïnspireerde instellingen vandaag voor 

uitdagingen.  Vooreerst is er het verdwijnen van de religieuze congregaties die voor 

vele decennia de dragers waren van de missie van waaruit de instellingen werden 

opgericht en gerund.  In de jaren ’80 zagen velen de verminderde impact van de 

congregaties binnen zowel scholen als gezondheidsinstellingen en probeerden het 

waardengoed in een missieverklaring vast te leggen, die aan de medewerkers als 

referentie werd aangeboden.  Maar als deze missieverklaringen niet meer gedragen 

worden door levende personen, en dit binnen alle lagen van de instelling, worden dit 

vlug lege slogans en zal men nog amper durven verwijzen naar de echte bron die 

steeds de levende persoon van Jezus Christus moet blijven.  Het is vanuit zijn 

inspiratie dat men zorg wilde verschaffen, en het is vanuit zijn boodschap dat men 

leerlingen wilde onderrichten.  Het interne pluralisme wordt dan ook één van de 

grootste moeilijkheden en uitdagingen waar instellingen vandaag mee te maken 

hebben.  Hoe kan een school waar de meerderheid van de leerkrachten afstand 

hebben genomen van de kerk en zelfs van het geloof, nog een opvoedingsproject 

waarmaken dat gebaseerd is op de persoon van Jezus?  En hoe kan in een ziekenhuis 

waar de meerderheid van de medewerkers volledig geseculariseerd zijn nog de 

caritas als kernwaarde in hun vaandel dragen?  Het zijn meer dan pertinente vragen.  

Daarnaast kwam ook nog een ernstige mentaliteitsverandering in het zog van 
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Vaticanum  II.  Was tot voorheen de plaats van de religieuzen overwegend te 

situeren in scholen en geïnstitutionaliseerde zorgvoorzieningen, nu kozen 

verschillende groepen om zich meer rechtstreeks bij de armen in te zetten, en 

sommigen vonden dat men dringend het meer institutionele werk aan leken moest 

overlaten, in lijn met de oproep van de kerk om ook leken een meer volwaardige rol 

te laten vervullen.  Ten slotte kwam er ook een nieuwe visie op de zorg als dusdanig.  

Was bij een zorg gebaseerd op de caritas de zorg voor het lichaam steeds in harmonie 

met de zorg voor de ziel, en had daarmee de pastoraal een prominente plaats in de 

zorgverlening, de aandacht ging nu meer naar een puur professioneel en dikwijls 

uitsluitend technische benadering van de ziekte, en werd aan de meer spirituele zorg 

nog amper ruimte gegeven.  Binnen de zorg vroeg men zich dan ook af wat men als 

christelijk geïnspireerde instelling nog specifiek kon aanbieden, als hun instelling in 

niets meer verschilde met een overheidsinstelling.  Was er met andere woorden nog 

iets van een meerwaarde te bespeuren, en als men dan het belang van die 

meerwaarde inschatte, was er sowieso nog ruimte om die meerwaarde ook te 

realiseren?  

 

3. Minimale elementen om nog te kunnen spreken van een christelijk 

geïnspireerde instelling. 

 

En zo komen we tot de centrale vraag: wat moet er minimaal aanwezig zijn om nog 

te kunnen spreken over een christelijk geïnspireerde instelling, gezien de vele 

belemmeringen die we vandaag op het parcours ontmoeten.  Het zal dan werk 

worden om finaal te evalueren welke van deze minimale elementen nog aanwezig 

zijn en nog verder kunnen bevorderd worden. 

 

Wanneer we naar een katholieke school kijken dan lijken ons de volgende 

elementen essentieel.  We doen de oefening in drie bewegingen. 

 

Vooreerst moeten katholieke scholen zich inschrijven in de basisvoorwaarden 

waaraan alle scholen moeten voldoen: het moeten, om het zeer banaal te zeggen, 

goede scholen zijn, waar goed onderwijs wordt gegeven.  Daarvoor heeft men 

competente leerkrachten nodig, moet het geheel kaderen in een goede 

organisatiestructuur, is er nood aan een goede en aangepaste accommodatie en zal 

men er proberen de leerlingen in al zijn dimensies, noem het holistisch te benaderen.   

 

Ten tweede willen we een aantal basiselementen aangeven die de kelkbladen moeten 

vormen van de bloem die een katholieke school wil zijn.  Voorop staat dat een 

katholieke school haar inspiratie moet vinden in de persoon van Jezus Christus en de 

boodschap van het Evangelie.  We verwijzen hierbij naar het document van het 

Magisterium waarin gesteld wordt dat Christus het fundament is van het gehele 

opvoedkundig gebeuren in een katholieke school (Een katholieke school, nr. 34).  
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Vanuit deze uitgangsstelling volgt dat in een katholieke school een christelijke visie 

op de mens moet worden ontwikkeld en dat de leerlingen moeten opgevoed en 

begeleid worden naar dit ideaal mensbeeld.    Verder moet een katholieke school 

steeds gezien worden als een christelijke gemeenschap waar aan 

gemeenschapsopbouw wordt gedaan.  Kijkend naar het curriculum zal dit vanuit de 

christelijke cultuur en een christelijke visie op mens en wereld moeten worden 

uitgebouwd.  En tenslotte mag van leerkrachten worden verwacht dat ze echte 

getuigen zijn van hun geloof.  Terug verwijs ik hier naar verschillende documenten 

van het Magisterium waarin duidelijk wordt gesteld dat “in een katholieke school de 

leerkrachten de eerste verantwoordelijken zijn om een klimaat te creëren dat juist het 

eigene van een katholieke school zal helpen realiseren”.  Van alle leerkrachten mag 

dan ook minimaal een loyauteit worden verwacht naar de katholiciteit van de school, 

en tegelijk zal een school inspanningen doen om de leerkrachten daarin ook te 

begeleiden. 

 

Ten derde willen we focussen op de waarden die via het opvoedingsproject in de 

katholieke scholen worden meegegeven.  Een school immers kan zich nooit 

vergenoegen zich louter met het onderricht bezig te houden en het opvoedkundig 

aspect opzij te schuiven of dit eerder aan het toeval over te laten.  Daarom is de 

ontwikkeling van een duidelijk pedagogisch project essentieel voor een katholieke 

school, waarbij men steeds aandacht zal besteden aan de integrale benadering van de 

leerling in al zijn dimensies, reeds aangegeven als basisvoorwaarde voor een 

“goede” school, en een waardengerichte opvoeding met het oog op de ontwikkeling 

van een goed en deugdvol leven.  En hierbij zullen de waarden die men bij de 

leerlingen wil aanbrengen en samen beleven een eigen evangelische invulling 

ontvangen.   

 

Dezelfde oefening willen we maken naar een christelijk geïnspireerde 

zorgvoorziening toe.  Ook hier gelden een aantal elementen die essentieel zijn.  

Wellicht kunnen we de rij openen in analogie met hetgeen gezegd werd over de 

katholieke school:  ook christelijk geïnspireerde zorgvoorzieningen moeten in de 

eerste plaats goede voorzieningen zijn, waar een volle deskundigheid wordt 

ontwikkeld.  Met volle deskundigheid begrijp ik een professionaliteit die zich niet 

alleen vergenoegt met louter techniciteit, maar waarbij de kwaliteit van zorg voorop 

staat.  En hierbij kunnen we onmiddellijk een tweede element voegen, dat het wezen 

moet uitmaken van de voorziening: namelijk de caritas.  Een christelijk geïnspireerde 

zorgvoorziening moet zich duidelijk situeren in de diaconale zending van de Kerk.  

Het is in zijn encycliek “Deus Caritas est” dat Paus Benedictus XVI een scherpe 

analyse heeft gemaakt over het verschil tussen de filantropie en de caritas.  Bij 

filantropie gaat het om hulpverlening tout court, bij caritas gaat het om de liefde: het 

is vanuit een liefdevolle grondhouding dat men naar de andere gaat, en het is vanuit 

deze liefde dat de hulpverlening ontstaat en vorm krijgt, en het is eveneens vanuit 
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deze liefde dat de deskundigheid gevoed wordt.  Echte professionaliteit ontstaat juist 

wanneer een technische handeling ingebed is in de liefde van de zorgverlener. 

Een andere emanatie van de caritas is de aandacht voor de pastoraal.  Het is de 

aandacht die men blijft hebben voor de geestelijke dimensie bij de mens, in casu de 

zieke, en die dan ook op dat vlak een passende omkadering ontvangt.  Het gevaar is 

immers constant aanwezig dat een zorgvoorziening zich nog louter gaat wenden tot 

het zieke deel van de mens, en daarbij de mens in zijn totaliteit uit het oog verliest.  

Binnen een holistische aanpak maakt de zorg voor het spirituele, het geestelijke, via 

een pastorale aandacht deel uit van die totale zorg.   

Een belangrijke vraag die men zich steeds moet stellen is of men doorheen de zorg 

ook effectief bijdraagt tot het goede leven, tot een hogere humaniteit bij de zieke.  Het 

is de ethische vraag die hier gesteld wordt, die algemeen over de kwaliteit van het 

leven gaat, maar zich ook moet  buigen over de menswaardigheid in meer medisch-

ethische probleemsituaties die zich steeds meer stellen omwille van de sterke 

medisch-technische vooruitgang die steeds verder grenzen verlegt.  Wat de medisch-

ethische stellingnamen betreft, mag van een christelijk geïnspireerde voorziening 

worden verwacht dat men zich laat oriënteren door de kerkelijke visies op het vlak 

van de medisch-ethische problematieken en er niet voor terugschrikt om in het 

spanningsveld te gaan staan tussen wat technisch haalbaar is en ethisch 

verantwoord. 

Vroeger sprak men terecht van “gasthuizen”, “godshuizen”, “hospitalen”, waarbij de 

klemtoon duidelijk lag in het verlenen van gastvrijheid aan zieken en armen.  De 

vraag kan gesteld worden in welke mate zorgvoorzieningen nog tehuizen zijn waar 

zieken gastvrij worden ontvangen, of in welke mate ze verengd zijn tot wat we reeds 

voorheen noemden “medische bedrijven”.  De gastvrijheid, de hospitaliteit  zou een 

sterke klemtoon moeten blijven voor christelijk geïnspireerde voorzieningen en 

opnieuw een veruitwendiging en een vertaling van de caritas die er de basis vormt.   

Net zoals in de scholen zal natuurlijk alles afhangen van de concrete medewerkers, 

en dit in alle lagen van de organisatie.  In welke mate zijn bestuurders begaan met de 

christelijke identiteit van de voorziening, of zullen ze zich quasi uitsluitend richten 

tot de financiële situatie ervan?  Bestuurders mogen en moeten managers zijn, maar 

dan managers van een speciale soort, waarbij de aandacht voor de mens in al zijn 

aspecten heel centraal blijft staan.  In welke mate zien de zorgverleners hun opdracht 

nog als een roeping, ja, we durven hier nog uitdrukkelijk dat woord gebruiken, of 

beschouwen ze zichzelf eerder als technici in dat medisch bedrijf? Gelukkig zijn er 

nog vele zorgverleners die hun beroep duidelijk kiezen vanuit humane redenen, echt 

om zorgend met medemensen bezig te zijn, en het is aan de voorziening zelf om deze 

motivatie te voeden en ook een meer spirituele invulling te geven.  Het spirituele 

model voor de zorgverlening is alvast de barmhartige Samaritaan die alle 

eigenschappen in zich draagt om liefdevol en vol medelijden naar de zieke te gaan.  

Liefde, medelijden die zich vertaalt in een daadwerkelijke hulpverlening blijven 

immers de wezenlijke ingrediënten vormen van de caritas. 



8 

 

 

4. En wat zegt ons de realiteit? 

 

Na deze schets komt de cruciale vraag: is dat nog mogelijk in de realiteit van 

vandaag?  Zijn deze minimale voorwaarden om nog te kunnen spreken over een 

katholieke school en een christelijk geïnspireerde zorgvoorziening nog haalbaar in 

het licht van de voorheen aangebrachte moeilijkheden?  Of moet men de lat danig 

laag leggen dat vele scholen en voorzieningen nog wel met name katholiek en 

christelijk geïnspireerd zijn, maar in de feiten niet meer verschillen van hun 

zogenaamde “neutrale” collega’s.  En is het dan nog correct om het predikaat 

“katholiek” te behouden?   

 

In Vlaanderen is er nog een overkoepelende organisatie voor de katholieke scholen, 

en deze doet vandaag inspanningen om een nieuw concept uit te werken waarbij de 

identiteit binnen de huidige context een vernieuwde en vernieuwende invulling 

kreeg.  “Dialoogschool” heet het nieuwe concept en dit zou de garantie moeten 

bieden dat een school haar pedagogisch plan vanuit een christelijk gedachtengoed 

blijft vorm geven, weliswaar open voor de grote verscheidenheid die vandaag 

binnen iedere school aanwezig is.  Over de wijze dat deze dialoog moet worden 

gevoerd lopen de meningen wat uit elkaar, en terwijl sommigen alles verwachten 

van de dialoog als dusdanig, verwachten anderen toch wel dat er vooraf een 

duidelijke inbreng is van wat we het christelijk gedachtengoed kunnen noemen 

waarrond dan de dialoog vorm kan krijgen.   Een ander heikel punt blijft de ruimte 

die het godsdienstonderricht moet krijgen in katholieke scholen en de wijze dat dit 

wordt ingevuld, rekening houdend met het feit dat in vele situaties het alleen op de 

school is dat er nog aan geloofsoverdracht wordt gedaan.  Een school kan weliswaar 

moeilijk een catechetische opdracht op zich nemen, daar zouden de familie en de 

parochie hun verantwoordelijkheid moeten opnemen,  maar wanneer de school in de 

feiten de alleenspeler wordt op het vlak van geloofsoverdracht zal het onderricht 

toch niet volledig catechese-vrij kunnen of mogen zijn.   

Er zijn groepen ouders die verwachten dat de katholieke school een meer 

uitgesproken kader biedt waarin de religieuze opvoeding die thuis wordt gegeven 

ook in de school een passend vervolg krijgt.  Ze wensen dan ook dat er naast de 

bestaande katholieke scholen, waar het profiel “katholiciteit” eerder minimaal is, 

“meer geprofileerde katholieke” scholen zouden ontstaan, waar de religieuze 

dimensie meer aan zijn trekken kan komen.  Het is een uitdaging om te kijken of 

dergelijke scholen binnen het model van de “dialoogschool” inderdaad vorm kunnen 

krijgen, want het mag zeker niet de bedoeling zijn dat dit elitescholen worden of 

“monoloogscholen” waar men zich afsluit van de pluraliteit die nu eenmaal een 

realiteit is en dat het milieu is waarin de jongeren later hun leven zullen moeten 

uitbouwen.   Tenslotte is er de vraag naar de katholiciteit van scholen waar de 

meerderheid van de leerlingen een andere godsdienst belijden, in casu de moslims, 
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maar ook scholen waar de meerderheid van de leerkrachten geen enkele voeling 

meer hebben met de gelovige dimensie, laat staan nog een kerkelijke verbondenheid 

voelen.   

 

Natuurlijk gelden dezelfde vragen bij de christelijk geïnspireerde zorginstellingen, 

waarvoor sinds kort in Vlaanderen geen specifieke overkoepelend orgaan meer is, 

waarbij men dus aan de top echt kan spreken van een radicale ontzuiling en 

pluralisering.  Hier hangt het volledig van de individuele voorzieningen af of ze nog 

rekening kunnen en willen houden met de elementen die we in het vorig punt 

hebben aangegeven, of ze daaraan willen werken om zo aan hun christelijke 

identiteit gestalte te willen geven en deze nog als een meerwaarde te willen 

beschouwen.  Veel zal hier afhangen in welke mate de bestuurders van deze 

voorzieningen de aangegeven punten belangrijk vinden en niet in de valkuil 

terechtkomen om nog alleen met de financiële cijfers bezig te zijn.  Bestuurders van 

christelijk geïnspireerde zorgvoorzieningen zouden, zoals reeds aangegeven, speciale 

managers moeten blijven, bekwaam in hun vakgebied, maar tegelijk met een 

metabekwaamheid rond de punten die de identiteit aangaan.  Ze zouden de eersten 

moeten zijn die zich verdiepen in de wortels van waaruit de voorziening is ontstaan 

en gegroeid en zien hoe deze missie in de huidige context op een frisse en eigentijdse 

wijze kan vertaald en gerealiseerd worden.  Ze zouden bij hun medewerkers de 

aandacht wakker moeten houden voor een op caritas gestoelde zorg, met een ruimte 

voor een pastoraal aanbod en met de ethische reflectie constant op hun agenda.  Om 

dan toch in de trend te blijven zouden ze juist deze elementen als specifieke 

kwaliteitselementen mogen beschouwen, waarmee ze hun voorziening een sterke 

profilering geven, die wellicht ook, omwille van de grotere kwaliteit die eruit 

voortvloeit, positief zal getaxeerd worden binnen de zorgverleningscircuits.   

 

De titel luidde of christelijke identiteit een utopie is geworden.  We hebben gesteld 

dat we de analyse realistisch en met hoop zouden maken.  We blijven geloven dat 

werken aan en vanuit een christelijke identiteit vandaag ook mogelijk blijft, al is het 

niet gemakkelijk.  Maar het blijft de moeite waard, omdat zorg en onderwijs, 

ontwikkeld vanuit een waardenpallet dat wortelt in het Evangelie, een meerwaarde 

kunnen hebben voor deze zorg en dat onderwijs.  Want dat blijft het adagium: als er 

geen meerwaarde kan worden gebracht, dan hoeven we er ons ook niet speciaal voor 

in te zetten.  Of om het parafraserend anders te zeggen: als die inzet het katholieke 

concept niet dient, dient het tot niets. 
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