
 
 
Persbericht: 

Hans Van Crombrugge is voorzitter Dienst voor Gezinspastoraal 
De Vlaamse bisschoppen hebben gezinswetenschapper Hans Van Crombrugge benoemd tot voorzitter 
van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP). 
 
Hans Van Crombrugge (1961, Mechelen), is gehuwd, vader van vijf en opa van vijf kleinkinderen. Hij 
is doctor Pedagogische Wetenschappen en hoofdlector Pedagogiek (Gezinswetenschappen) aan de 
Odisee Hogeschool in Brussel. 
De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) begeleidt en ondersteunt vanuit een 
christelijke inspiratie de pastoraal en het sociaal-culturele werk in verband met huwelijk, gezinsleven, 
relatievorming en seksualiteit. De IDPG werkt daarvoor nauw samen met de diensten voor 
gezinspastoraal in de bisdommen en met andere organisaties die gezinspastorale initiatieven 
ontwikkelen.   
De voorzitter is samen de geestelijk adviseur (abt Erik De Sutter van de abdij van Grimbergen) een 
van de twee interdiocesane verantwoordelijken. Hij zit het bestuursorgaan en de algemene 
vergadering voor en is nauw betrokken bij de dagelijkse werking.  
Bedoeling is in de toekomst verder te werken aan Graag Samen: het ontwikkelen van een visie op en 
materiaal voor een intergenerationeel kerk-zijn.  
Gezinnen en geloofsgemeenschappen vinden via de gelijknamige website Graagsamen.be impulsen, 
ideeën en kant-en-klaar materiaal om te groeien naar meer ‘samen’ over de generatiegrenzen heen.  
Meer informatie over de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal is te vinden via de websites van 
IDGP-Gezinspastoraal Vlaanderen (https://www.kerknet.be/organisatie/idgp-gezinspastoraal-
vlaanderen): www.gezinspastoraal.be, www.huwelijksvoorbereiding.be, www.graagsamen.be en 
www.godlyplayvlaanderen.be. 
 
Bio  
Hans Van Crombrugge groeide op in Mechelen in gezin van zes kinderen, met ouders die actief waren 
in de huwelijkspastoraal. Hij liep school in het Sint-Romboutscollege en was actief in de KSA, het 
buurtwerk  en de Bouworde.  
Na het behalen van een licentie en een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen aan de KU 
Leuven, werkte hij als onderzoeksassistent, assistent en onderzoeker en directeur ‘Open Jaar KU 
Leuven’ Na vijf jaar voltijds docent aan de UGent (2000-2005) voor fundamentele en 
gezinspedagogiek te zijn geweest, werd hij eerst voltijds lector en later hoofdlector en senior 
researcher aan de opleiding Bachelor Gezinswetenschappen van de toenmalige HUBrussel, nu Odisee 
Hogeschool Brussel. Sinds dit jaar is hij als vrij onderzoeker ook verbonden aan de 
onderzoekseenheid van prof. dr. Annemie Dillen. 
Hij deed vooral onderzoek naar gezinsondersteuning, met bijzondere aandacht voor islamitische 
pedagogiek en opvoeding van moslimgezinnen in migratie. De komende jaren zal hij zijn vroegere 
historisch en theoretisch pedagogisch onderzoek opnieuw opnemen, met vooral aandacht voor  
religieus geïnspireerde pedagogische theorievorming en de impliciete/verdrongen religie van de 
moderne pedagogiek.   
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Hans Van Crombrugge is auteur en editor van een aantal pedagogische en gezinspedagogische 
(hand)boeken, o.m. Vaders in soorten, Ouders in soorten, Gezinnen in soorten, Denken over 
opvoeden. Hij publiceerde in internationale wetenschappelijk boeken en tijdschriften, meestal in 
verband met de pedagogische ideeëngeschiedenis, met bijzondere aandacht voor 
levensbeschouwelijke (christelijke en Islamitische) pedagogiek. Zijn publicaties verschenen in tal van 
praktijkgerichte en/of professionele tijdschriften, o.m. in Pedagogiek in praktijk, Streven, Mensen 
onderweg en Rondom Gezin. De laatste twee jaren beperkt hij zich tot meer wetenschappelijke 
publicatieprojecten over de relatie tussen pedagogiek en theologie, opvoeding en religie.   
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