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OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE

Ten geleide …

Wij willen onderwijs verstrekken met zin voor kwaliteit.
Wij willen vormen tot diep-menseljke waarden.
Die dubbele droom willen wij realiseren.
vanuit een christelijke levensvisie en bewogenheid.

Zo formuleren wij graag bondig ons opvoedingsproject, waarmee we een eigen vertolking  
beogen van twee verwachtingspatronen die van hogerhand op ons afkomen.

Enerzijds staan we voor de eisen die de Vlaamse Gemeenschap aan elke secundaire school  
formuleert in de officiële leerplannen, en in vakoverschrijdende en vakgebonden “eindtermen”.  
Anderzijds weten we ons ook verbonden met het Vlaamse Secretariaat van het Katholiek  
Onderwijs dat midden 1994 zijn visie op de christelijke school neerschreef in een eigen 
Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Leiding geven aan, of meewerken in een katholieke school is een complexe opdracht.  Onze titel 
wijst daar reeds op: we willen 1) onderwijs geven, 2) in een opvoedend kader, 3) uitgaande van 
het katholieke gedachten- en waardengoed.  Vandaar onze drie hoofdstukjes:

1) De school als ONDERWIJSGEMEENSCHAP
2) De school als OPVOEDINGSGEMEENSCHAP
3) De school als WERK – EN LEEFGEMEENSCHAP OP KATHOLIEKE BASIS

Wij zijn er ons echter van bewust dat deze drie dimensies van het schoolleven wel in onze  
denkwereld kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden mogen worden in de  
dagelijkse schoolpraktijk. De volle betekenis van het eerste hoofdstuk is dan ook pas te vatten 
vanuit het tweede, en dit op zijn beurt vanuit het derde hoofdstuk.

Elk van de drie hoofdstukjes is volgens hetzelfde schema opgebouwd:
- zicht op de actuele situatie met haar weerslag op de jongerenwereld;
- voorstelling van wat ons algemeen vormingsdoel kan zijn;
- suggestie van krachtlijnen bij de concrete vormingsaanpak.

Wij durven hopen dat dit opvoedingsproject alle medewekers rijkelijk mag inspireren bij het 
opvoedend onderwijswerk in onze school en grote bijval mag vinden bij ouders en leerlingen.

3



OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE

1. ONZE SCHOOL: EEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP

1.1 BEGINSITUATIE:
 EEN WERELD MET NIEUWE STUDIE-KANSEN EN- OPGAVEN, 
 DOOR JONGEREN OP EEN EIGEN WIJZE BENADEREND

Deze tijd met zijn maatschappelijke, wetenschappelijke, technologische en culturele ontwikkelingen wekt 
grote verwachtingen, tegeljk roept hij veel kritische vragen op …

Het schoolleven in Vlaanderen deelt in die maatschappelijke wijzigingen.  Voor allen die in de  
onderwijswereld werkzaam zijn lijkt dit een niet te stuiten vernieuwingsstroom, die steeds betere  
onderwijskansen moeten creëren, en die ons telkens weer uitdaagt tot studie en nieuwe aanpak …
Voor de jongeren van vandaag biedt deze dynamische leef- en schoolwereld heel specifieke kansen én 
opgaven.

Aan ons de boeiende uitdaging om deze jongeren, die kind zijn van hun tijd, te helpen uitgroeien tot  
volwassen mensen …

1.2  ONZE ALGEMENE OPZET:
 ONDERWIJS VERSTREKKEN MET ZIN VOOR KWALITEIT

1.2.1 INWIJDEN IN VERSCHEIDENE COMPONENTEN VAN ONZE CULTUUR …
Het is onze opdracht jongeren deskundig in te wijden in de belangrijkste componenten van onze 
cultuur: de literaire en taalkundige, de positief-wetenschappelijke, de mens-wetenschappelijke, de  
muzische-artistieke, de technische-technologische en de levensbeschouwelijke component.  Dit op een 
zo evenwichtig mogelijke wijze en op de verschillende niveaus van het kennen, kunnen en zijn en zoveel 
mogelijk inspelend op de eigen talenten van de leerlingen.

Met deze stelling menen we de kern van onze onderwijsopdracht goed weer te geven. Volgende  
bedenkingen mogen als toelichting en aanvulling volstaan. 

Elke leerkracht ontwikkelt vanuit zijn respectieve vakken een belangrijke component van de
werkelijkheid. Niemand hoeft zijn vak te verabsoluteren of meerwarig op de vakken van een collega neer te 
zien: alle hebben ze hun specifieke vormende waarde.
Naargelang van de onderwijsvorm en de studierichting zullen bepaalde componenten min of meer  
geaccentueerd worden. Dit biedt de jongeren keuze mogelijkheden aan leerinhouden die hen aanspreken.  
Dit wordt voor hen echter nooit een aanleiding om zich hooghartig boven anderen (uit een andere  
onderwijsvorm of studierichting) te verheffen.
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OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE

De opsplitsing van ons onderwijsaanbod in verschillende vakken mag er ons nooit van weerhouden om te 
streven naar de onderlinge samenhang en coherentie, naar integratie in een ruimer zinvol geheel. Dit duiden, 
dit zoeken naar zingeving is echter niet het monopolie van de godsdienstleerkracht; het moet kunnen 
gebeuren door verscheidene vakleerkrachten,
liefst gedragen door onderling overleg.  Hierbij is het zeker ook goed erop bedacht te blijven om het  
onderwijsgebeuren nooit te reduceren tot een eenzijdig 
beheersingsdenken, en steeds perspectieven open te houden 
op verwondering en bewondering, op eerbied en dankbaar-
heid, op waarachtige religiositeit …

Elk vak beoogt een veelzijdige vorming: naast kennis en inzicht 
gaat het steeds ook om (al of niet vakbetrokken) vaardigheden 
en attituden.
Naargelang van het vak zullen uiteraard specifieke accenten 
gelegd dienen te worden.

1.2.2 MET VEEL ZIN VOOR KWALITEIT
Bij deze inwijding van jongeren in de belangrijkste cultuurdomeinen mag vanwege directie en  
personeelsleden heel veel aandacht voor kwaliteit verwacht worden.  Deze zorg voor kwalitatief hoogstaand 
onderwijs houdt in dat alle betrokkenen een permanente zorg ontwikkelen voor de doelmatigheid van hun 
handelen: elke etappe in het leerproces, en alle factoren die dit beïnvloeden moeten zo efficiënt mogelijk het 
einddoel dienen: de vorming van mensen die op een bekwame en kritische wijze hun plaats kunnen innemen 
in het maatschappelijk leven van morgen.

1.3  KRACHTLIJNEN VAN ONZE ONDERWIJS-AANPAK

Deze droom van kwalitatief hoogstaand onderwijs willen wij betrachten via verschillende wegen.
Wij denken hierbij aan de permanente zorg voor een “efficiënte leeromgeving” in de ruimste zin van het 
woord, en voor een didactisch-verantwoorde en leerling-gerichte les-aanpak, we waarderen ten zeerste dat 
leerkrachten af en toe een extra-klassikaal initiatief nemen of ondersteunen; we hopen ook dat men steeds 
openstaat voor onderling overleg en navorming.

1.3.1 ZORG VOOR EFFICIËNTE LEEROMGEVING
Degelijk onderwijs veronderstelt een geschikt onderwijsklimaat.  Ons inziens wordt dit opgebouwd aan de 
hand van twee soorten factoren; een van psychologische en een van materiële aard. Een vaardig leerkracht 
verstaat de kunst om een open en geïnteresseerd lesklimaat te creëren, en om de leerlingen tot degelijk 
studiewerk te motiveren.  Samen met de directie weet hij zich ook verantwoordelijk voor de passende  
materiële uitrusting, en voor de regelmatige aanvulling en vernieuwing van het didactisch materiaal.
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1.3.2 ZORG VOOR EEN DIDACTISCH – VERANTWOORDE LESAANPAK
De dubbele vakkennis van de leerkracht is uiteraard van fundamenteel belang: de grondigheid waarmee hij 
de discipline beheerst, en de vlotheid en efficiëntie waarmee hij deze weet te onderwijzen. Deze didactische 
kwaliteiten zijn duidelijk de vrucht van het samenspel van houding en inzicht en vaardigheden omtrent alle 
wezenlijke stappen in het leerproces: zicht op de doelstellingen (‘eindtermen’ of ‘ontwikkelingsdoelen’) en 
op de beginsituatie bij de leerlingen, een gewetensvolle voorbereiding van de lessen in het kader van een 
zorgvuldig gepland didactisch proces, het regelmatig evalueren én remediërend bijsturen van dit proces ...

1.3.3 AANDACHT VOOR EEN LEERLING – GERICHTE LESAANPAK
Leerling-gericht werken houdt in dat de leerlingen in ons onderwijskundig bezig-zijn even belangrijk zijn 
als het af te werken leerprogramma.  Zo zal een motiverend woord of gebaar voor alle leerlingen een goede 
zaak zijn.  Zo zal het ook goed zijn oog en hart te hebben voor elke leerling  afzonderlijk. Persoonlijke opvang, 
remediëring en oriëntering van leerlingen mag niet beschouwd worden als het monopolie van’specialisten’, 
voor ons hoort het bij de onderwijsopdracht van elke leerkracht.
Als blijk van leerling-gericht onderwijs beschouwen wij ook de aandacht voor het systematisch bijbrengen 
van gezonde studiehoudingen en –methoden. Leerlingen hebben er inderdaad behoefte aan op weg 
gezet te worden bij het verwerken van de leerinhouden, en bij het verwerven van steeds ingewikkelder  
leerstrategieën.  Het zal hierbij van groot belang zijn hen attent te maken op de steeds hogere  
verwachtingen die gesteld worden naargelang zij ouder worden.  Er zijn gradaties in het verwerkingsniveau 
en de hoeveelheid van de leerinhoud, de aard van de inoefen- en verwerkingstaken.  Het realiseren van 
transfer van verworven cognitieve vaardigheden.  Zo hoort het bij de taak van elke leerkracht de leerlingen 
te leren leren, met de bedoeling hen te brengen tot vaardigheden.

1.3.4 INZET VOOR EXTRA-KLASSIKALE LESONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN
Leerlingen vinden extra-muros-activiteiten doorgaans heel prettig.  Dergelijke leeruitstappen of  
bijgewoonde culturele manifestaties hebben ook hun belang: zij kunnen motiverend, illustrerend,  
sfeerscheppend werken.  Zij zijn het waard met zorg gepland en georganiseerd te worden.

1.3.5 OVERLEG EN SAMENWERKING ROND EEN DIDACTISCH JAARWERKPLAN
Vanzelfsprekend is onderwijskwaliteit gediend met een intense samenwerking tussen de vakleerkrachten.   
In het architectenbureau van de vakwerkgroep komt men tot de beste afspraken omtrent didactiek,  
leerlingenbegeleiding, evaluaties, enz.  Deze vakvergaderingen kunnen zowel horizontaal als vertikaal 
samengesteld zijn: met de collega’s van alle leerjaren, of enkel met die van hetzelfde jaar.
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2. ONZE SCHOOL: EEN OPVOEDINGSGEMEENSCHAP

2.1 BEGINSITUATIE: EEN WERELD MET NIEUWE LEVENS –KANSEN EN –OPGAVEN,
DOOR JONGEREN OP EEN EIGEN WIJZE BENADERD

Net als op onderwijsniveau biedt onze maatschappij vandaag heel wat eigen kansen en stelt ze ook eigen 
opgaven op het vlak van de opvoeding.

Economisch gezien is daar de welvaartsmaatschappij, met haar overvloed aan consumptie-artikelen; er is 
meer vrije tijd en er zijn allerlei vrijetijdsgelegenheden voor een groot deel van de bevolking.

Op sociaal vlak vermelden we twee actuele tendenzen.  Er is de verschuiving naar een multiculturele  
samenleving: bijna dagelijks worden we in leef- en werkmidden en via de media met vreemde culturen  
geconfronteerd.  Daar is ook het hedendaagse geëmancipeerd en mondig menstype.  Iedereen vormt graag 
zijn eigen opvattingen, niet langer zonder meer gebouwd op de gezagsinstanties en gezagsargumenten, wèl 
sterk beïnvloed door de media en door het gedachtengoed van de meerderheid.

Op levensbeschouwelijk vlak moest het ene traditioneel en katholiek denkpatroon in Vlaanderen steeds 
meer de aanwezigheid van andere opvattingen, normen en waarden aanvaarden. Dat impliceert een moreel  

pluralisme waarin allen principieel zichzelf moeten  
kunnen zijn: vrij in denken en handelen.

Al deze nieuwe verworvenheden stellen ons voor grote  
uitdagingen. Als we ze niet bewust en kritisch benaderen 
en aanwenden, dreigen we ons mens-zijn te offeren aan 
de afgoden van deze tijd: materialisme, consumentisme, 
hedonisme, narcisme, relativisme … Steeds meer mensen 
blijken een ‘post-moderne’ levensstijl te ontwikkelen:
het leven wordt voor hen een lappendeken waarin  
traditioneel onverzoenbaar geachte houdingen en  
gedragingen toch netjes naast elkaar kunnen bestaan. 

In deze maatschappelijke context is het zeer begrijpelijk  
dat gezinnen ontwricht geraken, en dat ouders en 
opvoeders zicht tegenover jongeren machteloos of zelfs 
mislukt voelen. Gelukkig zijn er ook mensen, gezinnen 
en gemeenschappen die blijk geven van de nodige

weerbaarheid en moed om een consequente en fijnmenselijke levensstijl te ontwikkelen.  
Ze zijn onbevangen zichzelf en hebben toch begrip en respect voor hen die er een andere waardenschaal 
op nahouden.

OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE 7



Hoe jongeren deze situatie beleven?

Nog meer wellicht dan de volwassenen zijn de meeste tieners van vandaag kinderen van hun tijd.  Velen  
genieten van de materiële welvaart en van de ontspanningsmogelijkheden.  Zij beschikken over zakgeld en 
kunnen zich aanschaffen wat in de jongerencultuur mode is.  Thuis willen zij gehoord worden; in de kring 
van leeftijdsgenoten testen zij hun waarden- en gedragspatronen uit.  De meesten hechten meer belang aan 
 persoonlijk geluk, vrijheid,vriendschap en familiale geborgenheid dan aan sociaal engagement en religieuze 
zingeving. In de (media)wereld van de sport en van de popmuziek vinden velen hun idolen.  Steeds meer 
 jongeren hebben twee thuisadressen en gaan om de 14 dagen hun weekend doorbrengen bij hun tweede 
ouder(paar).  De nood aan begrip en begeleiding op persoonlijk en relationeel vlak is dan ook dikwijls  
bijzonder groot.
Voor wat de houding tegenover de maatschappij betreft tekenen zich verschillende gedragspatronen af.
Een groep jongeren stemt zich conformistisch af op de welvaartsmaatschappij.  Gedreven door “ik hier – 
nu” zijn zij erop uit te consumeren wat als ‘tof’ ervaren wordt, min of meer onverschillig tegenover diepere 
levensvragen.
Anderen stellen zich eerder non-conformistisch op: ofwel vanuit een vaag ongenoegen zich afreagerend in 
uitdagend gedrag; ofwel zich positief-kritisch en weerbaar opstellend, aanspreekbaar voor diepere waarden 
en tot sociale inzet bereid.

2.2 ONZE ALGEMENE OPZET: VORMEN TOT DIEP- MENSELIJKE WAARDEN

2.2.1 OPVOEDEN: OP WEG ZETTEN NAAR ZELFSTANDIGHEID …
Naast een onderwijsstaak heeft de secundaire school ook een opvoedingstaak te vervullen.  Deze  
opvoedingstaak bestaat in een waarden-volle aanvulling bij het vormingswerk dat de ouders reeds  
presteren.

Met ons opvoedingswerk willen wij onze leerlingen helpen uitgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen, 
die zich kritisch en mondig, moreel gevoelig en geëngageerd in de maatschappij weten op te stellen.

Het komt er voor jongeren inderdaad op aan zelf hun leven in handen te nemen, met groeiende zin voor 
verantwoordelijkheid.  Dit voor alle domeinen van het leven zoals gezondheid, verstand, gevoel, relaties, 
geweten, geloof of levensbeschouwing.  Dit is een complexe opgave, een heel levensproject dat o.m. inhoudt 
dat men wil en kan leven.
-  als een bewust en kritisch mens: steeds op zoek naar de waarheid in de veelheid van informatie: in staat 

om oppervlakkig en dubbelzinnig denken en spreken te doorzien; bereid om de verworven inzichten en 
waarden kritisch te overdenken en uit te diepen;

- als een mondig mens: in staat om van de verworven waarden en principes te getuigen en ervoor op te 
komen;

-  als een moreel-gevoelig mens: in staat om mens en maatschappij te benaderen vanuit een levensstijl 
waarin een waardengamma geldt dat het “ik-hier-nu” ver overschrijdt en dat mensbevrijdend werkt;

- als een actief en creatief mens: in staat om met anderen of vanuit de eigen inspiratie scheppend bij te  
dragen tot de verdere humane uitbouw van de wereld.
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2.2.2 VIA INITIATIE IN DE BELEVING VAN DIEP-MENSELIJKE WAARDEN
Hoger vermeld opzet zullen we slechts stapsgewijs kunnen realiseren: via een permanent begeleiden bij het 
verwerven van een aantal leefhoudingen en-vaardigheden die ons interessant of noodzakelijk lijken bij de 
uitbouw van het persoonlijk, relationeel en maatschappelijk leven.
Over welke houdingen en vaardigheden gaat het dan?

Op het persoonlijk vlak willen we prioritair volgende waarden helpen ontdekken:
-  weerbaarheid: de innerlijke kracht om in de concrete situaties het juiste “ja” en “neen” te zeggen en ernaar 

te handelen.  Dit veronderstelt dus durf om tegen het groepsdenken in te gaan, bijvoorbeeld en in het  
bijzonder omtrent ongezonde en verslavende genotsmiddelen.

-  innerlijkheid: het besef niet alleen van brood te leven en de kunst geestelijke honger te koesteren en te 
stillen in momenten van persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning.

-  moraliteit: het kunnen onderscheiden van goed en kwaad, en de zin om te kiezen voor wat goed is.
-  creativiteit: de zin om zelf nieuwe dingen tot stand te brengen.

Naar het relationeel en ruimer maatschappelijk leven toe lijken ons volgende attituden bijzonder waardevol:
-  respect: het tactvol omgaan met anderen, met het werk en de goederen van anderen en van de 

school, met situaties, met de natuur. Verdraagzaamheid en milieuzorg zijn specifieke vertolkingen van  
fundamenteel respect.

-  Relatiebekwaamheid: de kunst om via enkele fundamentele houdingen en elementaire vaardigheden 
een gelukkigmakend relatieleven uit te bouwen.  Wij denken hier in het bijzonder aan verdraagzaam-
heid en geduld, bewust omgaan met gevoelens, zich duidelijk maar beleefd kunnen uitspreken, kunnen  
discussiëren en empatisch luisteren, constructief omgaan met conflicten.

-  (mede-)verantwoordelijkheid: de zin om metterdaad antwoord te geven op allerlei situaties die om inzet 
vragen.  Op macrovlak kunnen we hier spreken van solidariteit en burgerzin.

2.3 KRACHTLIJNEN VAN ONZE OPVOEDINGS- AANPAK

Effectief opvoedingswerk veronderstelt een harmonisch samenspel van 
verschillende factoren.  Het bestaat o.m. uit de aanwezigheid van:
1) een gezonde leef-omgeving,
2) de juiste attituden bij de opvoedingsverantwoordelijken,
3) de aanwezigheid van extra vormende activiteiten,
4) overleg en teamwork tussen alle betrokkenen.
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2.3.1 ZORG VOOR EEN VRUCHTBAAR OPVOEDINGSKLIMAAT
Een positief leefklimaat kan reeds wonderen doen, nog voor één opvoedend bedoeld woord gesproken 
is.  De zorg voor zo’n vruchtbaar opvoedingsklimaat binnen elke klas- en lesgroep is dan ook van kapitaal 
belang.
Elke klas- en schoolgroep is de maatschappij in het klein: allerlei elementen uit de ruime samenleving zijn er 
aanwezig.  Daar zijn verschillende karakters en temperamenten, achtergronden en interesses; daar heerst ook 
telkens de spanning tussen gemeenschap en individu.
Het is een hele opgave hiervan een echte en zoveel mogelijk een hechte groep te maken, waarin de leden 
zich gerespecteerd, aanvaard en gewaardeerd weten.  In een echte groep mogen alle leden inderdaad tot  
hun recht komen.  Waar dit kan, bloeit men open voor nieuwe waarden, en liggen kansen open voor de  
ontplooiing van eerder onvermoede talenten.  Inzet voor dergelijke goede-geest-gemeenschappen verdient 
dan ook alle lof en aanmoediging.

In deze context wijzen we nog graag op drie bouwcomponenten voor een optimaal leef- en werkklimaat:
1)  Het schoolreglement als formulering van duidelijke spelregels.
 Het is goed dat jongeren weten wat wél en niet van hen verwacht wordt; dat zij waarden kunnen  

ontdekken door hun gedrag af te (moeten) stemmen op concrete normen.  Normen zijn er immers om  
belangrijk geachte waarden te ondersteunen en te beschermen.  Een degelijk schoolreglement bewijst 
dan ook onschatbare diensten.

2)  De belangrijke rol van de klastitularis.
 Deze zorg wordt op de eerste plaats toevertrouwd aan de klastitularis.  Hij is de onmisbare coach van zijn 

klasgroep.  Naar elke leerling toe is hij de motiverende kracht; de toeverlaat bij moeilijkheden; diegene die 
bakens uitzet en bijstuurt wanneer het scheef dreigt te lopen. Hij is bovendien de verantwoordelijke voor 
de goede sfeer en de vlotte gang van zaken binnen de klasgroep.  In het bijzonder zal hij erover waken 
dat niemand slachtoffer wordt bij pesterijen.  Hij beseft immers hoe sterk bij jongeren de behoefte leeft 
om aanvaard te worden, vriendschap te mogen ervaren, en zelf iets te mogen betekenen in de groep.

 Meer dan de andere vakleerkrachten is de klastitularis dan ook geroepen om met zijn leerlingen in een 
geest van gezagvolle leiding positieve persoonsgerichte relaties aan te gaan.

3)  Een frisse infrastructuur en een open organisatiecultuur
 Een optimaal leef- en opvoedingsklimaat wordt ook mee opgebouwd aan de hand van de materiële en 

organisatorische voorzieningen.
 Het spreekt vanzelf dat onverzorgde binnen- en buitenruimten maar weinig uitnodigen tot respect en 

medeverantwoordelijkheid. Omgekeerd werken materiële verzorgdheid en netheid positief in op de 
geest, en helpt een democratische en vlotte organisatiestijl de leerlingen om zich mee verantwoordelijk 
te voelen voor het geheel.

2.3.2 EEN GEZONDE VISIE OP, EN BELEVING VAN GEZAG
Jongeren opvoeden is een boeiende opdracht, waarrond echter heel wat misverstanden bestaan.
Wij willen daarbij het gezonde midden houden tussen extremen. Van een doorgedreven autoritaire 
opvoeding zijn we zeker geen voorstanders.  Toch zweren we ook niet bij de zogenaamde non-directieve 
opvoeding die er van uit gaat dat de jongere zonder de minste koerscorrectie uit zichzelf positieve  
houdingen zal ontwikkelen.
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De opvoedingsweg die wij hierbij voorstaan is die van de ‘gezagvolle leiding” (die naarmate het om adoles-
centen gaat steeds meer gezagvolle begeleiding kan genoemd worden). Zonder in machtsverhoudingen te 
vervallen, weet men hier toch op verschillende vlakken beïnvloedend tussen te komen: op basis van dialoog 
en wederzijds vertrouwen.

Een interessante bouwsteen hiertoe blijft ongetwijfeld het traditioneel geprezen modelgedrag: zelf  
voorleven wat men anderen voorhoudt.
In onze scholen mag er dan ook verwacht worden dat de leerkrachten en opvoeders een levenstijl en in elk 
geval een beroepsstijl ontwikkelen waar jongeren naar opkijken.

2.3.3 STREVEN NAAR EEN POSITIEVE PERSOONLIJKE RELATIE MET DE LEERLINGEN
We spraken zonet over “gezagvolle (bege)leiding’ als meest fundamentele typering van de opvoedingsrelatie 
zoals die in onze ogen de meeste slaagkansen heeft.  Als wij die verhouding nu verder willen typeren, vooral 
uitgaande van de opvoedingsfiguur, dan spreken wij hier graag over een positieve persoonlijke relatie met 
de jongeren.  Wij bedoelen hiermee een omgangsstijl met de leerlingen waarin hartelijkheid en genegen-
heid aanwezig is, en waar er oog is voor de uniciteit van de verschillende jongeren.  Het gaat erom dat 
elke opvoedeling zich in zijn onbewuste nood aan respect aan aanvaarding tegemoetgekomen weet, en  
bevestigd voelt.  Dit vraagt uiteraard regelmatig communicatie, en de vaardigheid om constructief met  
conflicten om te gaan.
Buiten dergelijke warme verhouding 
kan er van waardenopvoeding 
weinig verwacht worden.  Dat onze 
invloed slechts zover reikt als onze 
genegenheid mogen we inderdaad 
voor waar aannemen …

2.3.4 BEWUSTE INLASSING VAN EXTRA-VORMENDE ACTIVITEITEN
Het is onze overtuiging dat het door ons bedoelde opvoedingswerk in de school zich op de eerste plaats 
afspeelt binnen de gewone dagelijkse klasactiviteiten.  Dit betekent echter niet dat extra vormingsinitiatieven 
overbodig of zinloos zouden zijn.  Allerlei, onthaal-, bezinnings- en vormingsinitiatieven met het oog op 
de vakoverschrijdende eindtermen kunnen zeer waardevol zijn, als ze maar wijs gepland en verantwoord  
georganiseerd worden.

2.3.5 OVERLEG EN SAMENWERKING ROND EEN PEDAGOGISCH JAARWERKPLAN
Effectief opvoeden vraagt team-work: uitwisselen van, en inspelen op elkaars ervaringen en bevindingen.  
Waar ouders en opvoeders in de opvoeding tegenstrijdige wegen gaan bezorgen ze hun kinderen veel 
onrust.  Waar men dezelfde richting uitgaat  kunnen kinderen en jongeren rust en houvast opdoen.
In die zin willen we werken vanuit een pedagogisch jaarwerkplan.
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3. ONZE SCHOOL: EEN CHRISTELIJK 
     GEÏNSPIREERDE GEMEENSCHAP

3.1  BEGINSITUATIE: EEN WERELD MET NIEUWE GELOOFS-OPGAVEN EN –KANSEN, DOOR 
JONGEREN OP EEN EIGEN WIJZE BENADERD

Godsdienst en Kerk verloren hun vroegere vanzelfsprekendheid. Het aantal deelnemers aan de  
zondagsliturgie is achteruitgegaan.  In de gezinnen komt het christelijk geloof nog moeilijk aan bod in 
gesprek en rituelen.
Toch is de christelijke godsdienst in onze geseculariseerde samenleving niet verdwenen. Hij is alleen sterk 
geprivatiseerd en gemarginaliseerd door het wegvallen van de maatschappelijke stutten die aan het geloof 
in de vroegere samenleving een grote vanzelfsprekendheid verleenden.

Ook al boette de godsdienst in  
Vlaanderen veel aan betekenis in, toch 
blijkt uit een Europees waardenonder-
zoek dat nog een groot deel van de 
bevolking zichzelf definieert als kerklid.  
Daarnaast zijn er velen die zich niet 
als lid van de kerk omschrijven maar 
toch deelnemen aan de rituelen rond 
scharniermomenten van het leven als 
doopsel, huwelijk en begrafenis.  Een 
vierde van de onkerkelijken zegt soms 
te bidden.

Zelfs wanneer men ervan uitgaat dat de overtuigde christenen in onze samenleving een minderheid vor-
men, dan kan gesteld worden dat deze minderheid deel uitmaakt van een grote massa naamchristenen,  
zoekenden, onverschilligen en bewuste niet-christenen.

Deze situatie doet ons dromen van een meer dan ooit bewust gekozen en authentiek beleefde christelijke 
levenshouding.  Er zijn immers christenen en christelijke gezinnen die zich in onze keuzemaatschappij  
voldoende weerbaar tonen tegenover de  moderne goden en de heersende waardeontluistering.  Zij heb-
ben de moed en de overtuiging om het van oudsher overgeleverde christelijk en kerkverbonden geloof 
trouw te beleven.  Zij willen het eigentijdse gestalte geven in maatschappelijke dienstbaarheid en in nieuwe  
engagementen voor de uitbouw van de minderheidskerk.  Sommigen doen dat voorzichtig zoekend, anderen 
blijken dit reeds te kunnen verwezenlijken in een geest van christelijk getuigenis.

Het hoeft ons niet te verbazen dat jongeren zich vandaag tegenover de wereld van Kerk en geloof, zoals die 
zich in de maatschappij aandienen, nogal onzeker voelen en zich afwijzend opstellen.
Toch kan dat worden genuanceerd.
Er zijn immers jongeren die wel voor diepere waarden openstaan en zich engageren in sociale bewegingen 
en belangstelling koesteren voor de waardenschaal van het christelijk geloof.
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3.2  ONZE ALGEMENE OPZET:
 VORMEN VANUIT EEN CHRISTELIJKE INSPIRATIE

3.2.1 CHRISTELIJK GELOVEN VANDAAG
Ook in deze maatschappelijke context van secularisatie, en van minder interesse voor christelijk geloof en 
kerkelijk leven bij jongeren, blijven wij het als de taak van het katholiek onderwijs zien het christelijk geloof 
ter sprake te brengen, en er in het kader van onderwijs en opvoeding ruime groeikansen voor te creëren.  
Het is immers de diepste inspiratiebron van ons opvoedend en onderwijzend bezig-zijn.  Wij geloven er 
daarenboven in dat de christelijke boodschap ook voor mensen van vandaag en morgen een bevrijdende 
zin heeft, en dat het echte christelijk geloven door de jongeren van vandaag moet kunnen ontdekt worden 
als een kracht-ten-leven.

Wie de evangelies openslaat, merkt toch hoe de christelijke boodschap levenwekkend en niet levenremmend 
werkt.  Naar mens en maatschappij toe wou onze Heer Jezus ècht Leven brengen, mens en maatschappij
vernieuwen, in het licht van een op menslievendheid bedachte God : een  God die niet alleen schept, maar 
die ook steeds opnieuw klaar staat om te bevrijden van allerlei kwaad, totterdood toe.  Echt in relatie treden 
met die God houdt in dat het leven gekleurd wordt met vreugde en hoop, dat men zich geroepen en  
begenadigd weet om zelf te leven als beeld van die - scheppende en bevrijdende - God, dat men zich  
gezonden weet om tenvolle als mens te leven, radicaal gerechtigheid nastrevend, in het spoor van Jezus, hét 
beeld van God bij uitstek.

Uit die christelijke godsdienstigheid vloeit dus ook voort dat men zelf een bron van vreugde en hoop 
voor anderen wordt.  Gods Wil laten geschieden, Zijn Naam in ere houden, voor Zijn Rijk openstaan houdt 
namelijk in dat men tracht goed te doen aan elk-ander die op de eigen levensweg verschijnt, ontbaatzuchtig, 
van ganser harte.  De christelijke levensstijl vraagt dan ook meer te doen dat het gewone, een grenzeloze 
dienstbaarheid na te streven, en daartoe allerlei kleinmenselijke berekeningen aan de kant te zetten.   
De evangelische radicaliteit stimuleert ons zo om kritisch en constructief in de maatschappij te staan, vanuit 
de Droom van Gods Rijk van Gerechtigheid en Liefde.

Die eigen-christelijke levensstijl, die van echte volgelingen van de Heer Jezus mag verwacht worden, staat 
prachtig suggestief verwoord in de bergrede bij Matteüs (hoofdstukken 5-6-7).  Aan deze drie hoofdstukken 
kunnen wij ons inspireren als we zelf mens willen worden naar Gods hart, en als we anderen willen helpen 
tot schone mensen uit te groeien.
Eigenlijk geven de acht zaligsprekingen reeds de hoofdtonen aan van de hele compositie van een specifiek 
christelijk leven, de belangrijkste waarden, die eenmaal in het leven van de mens echte attituden geworden, 
de verdieping en radicalisering inhouden van een aantal humane waarden, zoals wij er ook hoger  
vermeldden.

Het gaat in de zaligsprekingen om:
-  NEDERIGHEID:  de erkenning niet zijn eigen God te zijn.  Ze is de “vreze Gods” uit het O.T., het ‘arm-zijn-

van-hart” in het N.T;
-  GERECHTIGHEID: zin voor al wat rechtmatig toekomt aan mens en schepping.  Ze uit zich in  

pijngevoelens bij de ervaring van onrecht (zalig die treuren) en in de bereidheid om steeds op te komen 
voor  wat goed is (zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid)

OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE 13



-  ZACHTMOEDIGHEID: de kunst om het goede doel te bereiken zonder mensen geweld aan te doen
-  BARMHARTIGHEID: als solidaire dienstbaarheid met de zwakken en als iemand misdaan heeft
-  WAARACHTIGHEID: de zin voor authenticiteit, de aandacht voor de overeenstemming van woord en 

daad
-  VREDELIEVENDHEID: de bereidheid en bekwaamheid om vrede te bewerken en bruggen te bouwen waar 

onenigheid dreigt of heerst
-  WEERBAARHEID: als de moed om – in Jezus’spoor – het kruis op zich te nemen voor elke goede zaak.
Het zal wel duidelijk zijn dat al deze houdingen facetten zijn van een bewonderenswaardig menszijn.  
Ze bewust beleven geeft aan het leven een eigen spirituele kracht. 

3.2.2 EEN EERLIJK EN ONBEVANGEN CHRISTELIJK GETUIGENIS
Als evangelie en christelijk geloof dan zoveel met echt leven te maken hebben, als onze Heer Jezus durfde 
stellen dat Hij “Weg, Waarheid en Leven” was, dan kunnen we toch niet  anders dan de jongeren die op school 
aan onze opvoedingszorgen zijn toevertrouwd, uitdrukkelijk met dit geloofsgoed in contact te brengen.  Dit 
zal enerzijds  in de lessen gebeuren, en anderzijds zich langs allerlei andere kanelen ontwikkelen die we dan 
“christelijke animatie” of “schoolpastoraal” noemen.

Wij willen ons hier weliswaar realistisch opstellen.
Met de  parabel van het zaad in het achterhoofd beseffen  wij dat niet alle leerlingen zich zomaar aangespro-
ken weten en aanspreekbaar zijn voor de christelijke boodschap; en dat  er grote verschillen zullen zijn in 
de groeikansen van dit geloofsgoed. Toch zaaien we maar in de overtuiging dat dit ook voor hen die zich  
hiervoor eerder afsluiten zinvol is, al was het maar dat zij daardoor in staat gesteld worden om zich voortaan 
minder in onkritische slogantaal over de wereld 
van het christelijk geloof uit te drukken. In die 
zin formuleren wij dan ook onze optiek op twee  
verschillende niveaus

Vooreerst willen we bijdragen tot de vorming van 
eigentijdse bewuste christenen: mensen die zich 
in de pluralistische maatschappij van vandaag en 
morgen als christengelovigen gedragen, bewust 
van hun eigenwaarde  en verdraagzaam tegenover 
anderen, ook al zullen zij niet de meerderheid uitmaken.
Voor hen die onze christelijke geloofsvisie niet delen, menen we toch ook een zinvolle bijdrage te kunnen  
leveren: hen vormen tot zelfkritische mensen-van-goede-wil, die met echte kennis van zaken denken en 
spreken over de wereld van de christenen en die ook bereid zijn om samen met hen te bouwen aan een 
wereld van rechtvaardigheid.

Door deze dubbele doelstelling te handhaven, ontkrachten we beweringen als zou de katholieke 
school enggeestig zijn en blind voor de realiteit, of te ruimdenkend, waardoor ze haar opdracht inzake  
geloofsvorming zou verloochenen.
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3.3 KRACHTLIJNEN VAN ONZE CHRISTELIJK GEÏNSPIREERDE VORMINGSAANPAK

Eigenlijk komt het erop neer dat men de christelijke inspiratie kan aanvoelen vanuit al de belangrijke  
componenten van de schoolcultuur.  Meer bepaald beschouwen we daartoe volgende factoren belangrijk:
1) een klimaat waarin het christelijk geloof geen taboe is,
2) een basishouding van persoonlijk getuigenis bij directie en personeelsleden,
3) een expliciete pastorale werking,
4) een pastorale werkgroep die een jaarprogramma uitwerkt 

3.3.1 EEN KLIMAAT WAARIN CHRISTELIJK GELOOF 
GEEN TABOE IS
Net zoals is gesuggereerd voor de opvoeding in 
het algemeen is het leef- en werkklimaat dat men 
weet te creëren van groot belang voor de vorm-
ing tot christelijke waardenbeleving.  En ook hier  
spelen immateriële en materiële factoren mee.  
Waar leerkachten en leerlingen elkaar echt kunnen 
ontmoeten, en met elkaar diepere dingen van het leven, en Kerk en geloof in een serene sfeer ter sprake 
kunnen brengen, en samen tijd kunnen maken voor wat echt belangrijk is, daar ligt de grond klaar om te 
zaaien…

Als men daarenboven over een kerkgebouw beschikt, heeft men op pastoraal vlak nog een bijkomende troef 
in handen.  Het zal er dan op aankomen deze netjes te verzorgen en aan te kleden volgens het ritme van het 
liturgische jaar, en afspraken te maken omtrent de momenten waarop de leerlingen er kunnen heengaan 
voor gebed en vieringen.

3.3.2 HET PERSOONLIJK GETUIGENIS VAN ALLE MEDEWERKERS
De wijze waarop schooldirectie en –personeel zich van zijn gewone dagtaak kwijt, is op zichzelf reeds een 
unieke kans tot christelijke – gelovige vorming.  Voor het mens- en maatschappijbeeld dat de leerkracht 
onuitgesproken hanteert als hij een bepaalde brok geschiedenis of economie of literatuur aanbrengt,  
hebben de leerlingen meer aandacht dat wij vermoeden.  Ook de toewijding waarmee de lesinhoud wordt 
aangebracht, en de energie die de leerkracht en opvoeder opbrengen bij de opvang en begeleiding van de 
leerlingen, vooral dan van de zwakkeren, ontgaat hen niet.  Wie zijn onderwijs- en opvoedingstaak tracht 
te beleven in de geest van de Bergrede draagt misschien evenveel bij tot de christelijke menswording van 
de leerlingen als wat de leerkracht godsdienst bewerkt in een hele lessenreeks.  Het is daarenboven voor  
christelijke leerkrachten een heel concrete weg om hun geloof om te zetten in dienst  aan de wereld, om ‘gist 
in het deeg’, en ‘zout der aarde’, om ‘licht op de kandelaar’ te zijn.  Het zal hierbij ook heel waardevol zijn als 
om het even welke gelovige leerkracht het aandurft de zwijgspiraal omtrent Kerk en geloof te doorbreken 
vanuit een doorleefde, zij het kritische, liefde voor die Kerk.
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3.3.3 EEN EXPLICIETE EN GEDIFFERENTIEERDE PASTORALE WERKING
Naast deze impliciete geloofsopvoeding die vervlochten zit in het gewone klasverloop, verdient een  
uitdrukkelijke werking van schoolpastoraal of christelijke animatie evenzeer alle aanmoediging.  Als we 
echter rekening houden met de verscheidenheid  in het geloven en de kerkbetrokkenheid van leerlingen 
en personeel in onze katholieke scholen, menen we te moeten opteren voor een gedifferentieerd pastoraal  
aanbod.  Een pastorale benadering dus met een basisaanbod voor allen, waarin dan vooral ieders verant-
woordelijke inzet voor de eigen “schoolcultuur” wordt verondersteld; en met een extra-aanbod voor die  
leerlingen en leerkrachten, die méér aankunnen en méér verlangen op het gebied van levens- en geloofsver-
dieping.
 
3.3.3.1 Schoolpastoraal voor allen
Dergelijke schoolpastoraal situeert zich op vier niveaus:
- broederlijke dienstbaarheid, een manier van omgaan met elkaar waarin 
 solidariteit het haalt op eigenbelang (diakonia);
- gemeenschapsvorming, een manier van samenleven die in relaties van vertrouwen 
 tot stand komt met een bijkomende aandacht voor verzoening (koinonia);
- het woord dat gesproken wordt als verkondiging van hoop en als een leer om 
 Gods geschiedenis met de mensen te verstaan (kerugma);
- gebed en liturgische viering als gedachtenis van het leven van Jezus 
 en als ademhaling van het geloof (liturgia).
Zo spreekt men van de diaconale pastoraal van de gemeenschapsopbouw, de verkondigingspastoraal en de 
liturgische pastoraal.

Op elk van deze vlakken zal de par-
ticipatie van een ruim deel van het 
leerkrachtenkorps van onschatbare 
waarde zijn.  Dat neemt natuurlijk 
niet weg dat een paar mensen er 
goed aan doen zich uitdrukkelijk te 
gaan bekwamen als voorgangers in 
gemeenschappelijk gebed, en als 
begeleiders van bezinningsdagen.

De pastoraal van de gemeenschaps- 
opbouw verdient hier een aparte 
aandacht, wegens zijn belang in het 
geheel van een christelijke school-
cultuur.  Het kunnen concrete signalen van het christelijk gehalte van de school zijn:
- als  directie, leerkrachten en opvoeders volle aandacht  opbrengen voor de ‘persoon’ van de leerlingen: 

door hen te bevestigen in wie ze zijn, in wat ze kunnen en niet kunnen; door beschikbaar te zijn vooral 
voor die leerlingen die minder-begaafd of die relatie- of gevoelsarm zijn;

- als de gevestigde strukturen in de schoolwereld en het bestaande  schoolsysteem – dat hoe dan ook 
gekenmerkt wordt door consumptie, concurrentie, prestatie en intellectuele elitevorming – steeds opnieuw 
onder de kritiek van het evangelie worden geplaatst.
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3.3.3.2 Een bijzonder aanbod voor de meer aanspreekbaren
Om geloofsopvoeding vandaag echte slaagkansen te geven is het noodzakelijk om jongeren op vrije 
basis samen te brengen in een groep waarbinnen men zich veilig weet: waar men zich vrij kan uitspreken  
rond alles waarmee men bezig is.  Allen die zich in onze scholen voor dergelijke groepsvorming (zoals  
bezinnings-, gespreks- en actiegroepen …) inzetten, moeten weten hoezeer wij achter hen staan!

3.3.4 DE PASTORALE ANIMATIEGROEP DIE EEN PASTORAAL JAARWERKPLAN VOLGT
Een bijzondere opdracht in verband met de schoolpastorale animatie komt de Pastorale Animatiegroep toe.
Het is die groep van vrijwilligers – directie, leerkrachten en eventueel oudere leerlingen en ouders die samen 
het christelijk leven in het hele schoolgebeuren willen animeren en organiseren. Het is een service-groep 
die in permanente dialoog moet blijven met alle bij de school betrokkenen.  Het is een denk- en doegroep 
die, volgens het tijdstip van het jaar, op de bovengenoemde vier niveaus van de pastoraal plant en zoekt,  
stimuleert, bewustmaakt, inspireert, organiseert en coördineert.

OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE 17



INHOUD

TEN GELEIDE

1.   Onze school: een onderwijsgemeenschap    pag. 4
1.1.  Beginsituatie      pag. 4
1.2.  Onze algemene opzet: Onderwijs verstrekken met zin voor kwaliteit pag. 4
1.2.1   Inwijden in verscheidene componenten van onze cultuur…  pag. 4
1.2.2   Met veel zin voor kwaliteit     pag. 5
1.3   Krachtlijnen van onze onderwijs-aanpak    pag. 5
1.3.1   Zorg voor een ‘efficiënte leeromgeving’    pag. 5
1.3.2   Zorg voor een didactisch-verantwoorde lesaanpak   pag. 6
1.3.3   Aandacht voor een leerling-gerichte lesaanpak   pag. 6
1.3.4   Inzet voor extra-klassikale lesondersteunende initiatieven  pag. 6
1.3.5   Overleg en samenwerking rond een didactisch jaarwerkplan  pag. 6

2    Onze school: een opvoedingsgemeenschap    pag. 7
2.1   Beginsituatie      pag. 7
2.2   Onze algemene opzet: vormen tot diep-menselijke waarden  pag. 8
2.2.1   Opvoeden: op weg zetten naar zelfstandigheid …   pag. 8
2.2.2   Via initiatie in de beleving van diep-menselijke waarden   pag. 9
2.3   Krachtlijnen van onze opvoedings-aanpak    pag. 9
2.3.1   Zorg voor een vruchtbaar opvoedingsklimaat   pag. 10
2.3.2   Een gezonde visie op, en beleving van gezag    pag. 10
2.3.3   Streven naar een positieve persoonlijke relatie met de leerlingen  pag. 11
2.3.4   Bewuste inlassing van extra-vormende activiteiten   pag. 11
2.3.5   Overleg en samenwerking rond een pedagogisch jaarwerkplan  pag. 11

3     Onze school: een christelijke geïnspireerde gemeenschap  pag. 12
3.1   Beginsitutatie      pag. 12
3.2   Onze algemene opzet: vormen vanuit een christelijke inspiratie  pag. 13
3.2.1   Christelijk geloven vandaag …     pag. 13
3.2.2   Een eerlijk en onbevangen christelijk getuigenis.   pag. 14
3.3   Krachtlijnen van onze christelijk geïnspireerde vormingsaanpak  pag. 15
3.3.1   Een klimaat waarin christelijk geloof geen taboe is.   pag. 15
3.3.2   Het persoonlijk getuigenis van alle medewerkers   pag. 15
3.3.3   Een expliciete en gedifferentieerde pastorale werking   pag. 16
3.3.4   De pastorale animatiegroep die een pastoraal jaarwerkplan volgt.  pag. 17

OPVOEDEND ONDERWIJZEN VANUIT CHRISTELIJKE INSPIRATIE18





Opvoedend onderwijzen
vanuit christelijke
inspiratie

Opvoedingsproject
van het Sint-Catharinacollege
Secundair onderwijs
Januari 1995

Sint-Catharinacollege:

College
Kollegestraat 11
9500 Geraardsbergen
T 054 41 24 37 - F 054 41 16 28
college@unicall.be
www.sintcatharinacollege.be

Maria-Jozef
Boelarestraat 1
9500 Geraardsbergen
T 054 41 36 52 - F 054 42 23 08
college@unicall.be
www.sintcatharinacollege.be

w
w

w
.d

ru
kk

er
ijv

an
de

m
ae

le
.b

e


