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Ik kies 
geloof boven bezorgdheid 

hoop boven zorgen 
liefde boven angst. 

 
 

Onderwijsmensen 
begeleiden,  
vormen,  
voeden op,  
bereiden voor ... 
 

Ze zijn ‘geschoold’. 
Pedagogisch onderlegd. 
Didactisch getraind. 
Ze hebben expertise. 
In hun rugzak zit een pak ‘bagage’. 
 

Onderwijsmensen staan in relatie. 
Hun persoon is in het geding. 
Wie ben je? 
Wie wil je zijn? 
Wie wil je worden? 
Hou je van je beroep, 
je vak, je bezig zijn? 
Hou je van kinderen en jongeren? 
 

Onderwijsmensen zijn geworteld  
in maatschappij en samenleving. 
Ze hebben oog en oor voor kunst en cultuur. 
Ze voelen de polsslag van het leven. 
Ze staan open voor mysterie en wonder. 
Tastend en zoekend. 
 

Onderwijsmensen wijzen  
naar de veelzijdige werkelijkheid,  
de poëzie van de realiteit, naar ... 
 

Onderwijsmensen staan nooit stil. 
Rust roest. 
In een tijd van globalisering  
en groeiende mobiliteit 
is reizen een must. 

 
 

De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, 

hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel wie het ziet, 
doet de schoenen uit. 
De rest zit er omheen 

en plukt bramen. 
Elizabeth Barrett Browning 

 

Het katholiek onderwijs heeft gekozen voor het 
model van de dialoogschool om hun onderwijs op 
te enten. Een school die vanuit een christelijke 
inspiratie wil werken, profileert zich bij voorkeur 
als dialoogschool. Dat wil zeggen dat ze zich in 
de katholieke geloofstraditie plaatst, maar zich 
er niet in opsluit. Een dialoogschool creëert 
bewust openheid naar de verschillende andere 
levensvisies en levenshoudingen. Er is ruimte voor 
ontmoeting met anders- of niet-gelovige 
leerlingen. Een dialoogschool neemt die 
ontmoeting ernstig. In het gesprek vormt de 
katholieke geloofstraditie het kader van waaruit 
met respect naar andere overtuigingen wordt 
gekeken. 

OKB, blz. 17 

 

 
 
 
 
Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en 
samenleving verwelkomt de katholieke 
dialoogschool gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond 
ook. Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen 
(internen, cursisten, studenten), ouders, 
personeelsleden en bestuurders uit aan haar 
onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar 
christelijke inspiratie wil ze ieder hiertoe 
uitdagen, motiveren en kracht geven. 
 
Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke 
school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke 
inspiratie in de actuele context. Vanuit de 
traditie waarin de school staat en in gesprek met 
haar omgeving, wil de katholieke dialoogschool 
een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in 
een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en 
verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat 
eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat 
onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen 
aan een open, zinvolle, verdraagzame en 
duurzame samenleving, waar een plaats is voor 
iedereen – een wereld waar ook God van 
droomt. 

visietekst katholieke dialoogschool, 25 juni 2015
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Doorlopen,  
simpelweg en religieus. 
 

Moed houden,  
eenvoudig voortgaan, als je kunt.  
En als je niet kunt,  
niet meer kunt, wachten;  
of uitrusten bij een vriend,  
als die er is.  
En, als die er niet is, tóch wachten;  
– dan maar alleen –  
wachten tot het weer gaat: straks.  
 

Eenvoudig voortgaan;  
de weg nemen  
zoals die komt  
met z’n vóór en z’n tegen;  
je oog helder als een lamp  
die je lijf verlicht.  
Doen wat ter hand is.  
Antwoorden geven als die er zijn.  
En intussen voelen  
de tik van je stok;  
niet teveel omzien  
– een enkele keer soms,  
want de weg gaat dwars door je hart –  
niet teveel omzien,  
en niet teveel ook vooruit.  
 

Eenvoudig voortgaan  
en weten:  
deze weg is niet alles,  
en is niet van deze wereld alleen.  
De wolken zien die aandrijven  
uit eeuwige verten  
– wie trok er hun grens? –  
en je hart voelen inkloppen  
op de eeuwige heuvels  
– wie heeft ze gegrond? –  
en van de dingen de stille kant zien…  
waar ze grenzen aan de Eeuwige… 
 
“Mensen van de weg”, zo werden de 
volgelingen van Jezus genoemd voor de naam 
“christenen” ingang vond. Het is de oudste 
aanduiding voor de nieuwe gemeenschap die 
na Jezus’ dood ontstaat. We komen de 
uitdrukking 6 keer tegen in de Handelingen van 
de apostelen. Ook wij zijn mensen van de weg. 
Onderweg. Niet altijd goed wetend waarheen, 
vaak zoekend en tastend, maar ook gedragen 
door een droom, geïnspireerd door een 
voorbeeld belichaamd in een mens die niet meer 
weg te denken is, Jezus van Nazareth. Wij zijn 
mensen van de weg die mensen voor ons 
gegaan zijn, die een spoor getrokken hebben 
waaraan wij ons op onze beurt toevertrouwen. 
Op een telkens nieuwe wijze. Wij vandaag, wij 
gaan de weg van oude woorden… 

 
 

een NIEUWE AANVANG 
nemen met 

KENNIS DELEN, 
ONDERWIJZEN. 

 
Een wens, een intentie bij aanvang van iets 
nieuws vertrekt vanuit het verleden en de 
huidige situatie, maar hij kijkt vooruit naar de 
gewenste situatie. Het is een wens, en die laat 
zich niet al te veel afleiden door praktische 
bekommernissen over hoe het resultaat bereikt 
moet worden, maar wil een baken zijn waarop 
mensen zich kunnen richten.  
 

op 
weg 
naar 

wijsheid 
is 
de 

eerste 
stap 
stilte 

 
- 
 

de 
tweede 
luisteren 

 
- 
 

de 
derde 

onthouden 
 
- 
 

de 
vierde 

oefenen 
 
- 
 

en 
de 

vijfde 
onderwijzen 

aan 
anderen 

 
Solomon Ibn Gabirol 

1021-1058 

 


