
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 
 
nieuwe engagementsverklaring   
Op 1 september 2019 treedt de nieuwe ‘engagementsverklaring van het katholiek onderwijs’ in voege. 
Vanaf dan is  de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nieuwe bijlage 
bij elk schoolreglement en bij iedere arbeidsovereenkomst. Dit document werd boven de doopvont 
gehouden op 22 januari 2019, tijdens het congres ‘eigentijds tegendraads’ van het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. Namens de Belgische bisschoppenconferentie ondertekende kardinaal Jozef De Kesel de 
tekst. In essentie biedt de tekst het visiekader voor alle inzet van alle actoren binnen Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. In zijn betoog wees de kardinaal op de maatschappelijke betrokkenheid van de Kerk:  

"Altijd al heeft de Kerk zich zeer maatschappelijk betrokken gevoeld. Met zovelen, van welke 
overtuiging ook, hunkert ook zij naar een meer menselijke samenleving. En zij wil daartoe 
bijdragen. De grote vragen en uitdagingen waarvoor we staan in ons land en wereldwijd, 
daarvan zegt ze niet: daar hebben wij niets mee te maken. De stijgende armoede, de 
vluchtelingenproblematiek, de eerbied voor het leven, de toekomst van deze  planeet: het gaat 
haar ter harte. 
Tot die grote en belangrijke opdrachten en uitdagingen behoren ook onderwijs en opvoeding. 
Al van oudsher is de geloofsgemeenschap daar zeer bij betrokken. Zij doet het vanuit haar 
geloof in het evangelie. Niet om wat dan ook aan jonge mensen op te dringen. Maar het woord 
en de geest van het evangelie en de oproep tot menselijkheid en solidariteit die het inhoudt, 
kunnen jonge mensen helpen en inspireren om zelf verantwoorde keuzes te maken en hun eigen 
weg te vinden in het leven. Altijd in openheid en dialoog waartoe het evangelie zelf ons oproept. 
Zo verstaat het katholiek onderwijs en haar dialoogschool zich als een dienst aan de 
samenleving: niet alleen door onderwijs en opvoeding maar ook door in de multireligieuze 
en multiculturele context te ijveren voor een respectvolle, rechtvaardige en menselijke 
samenleving. Daaraan willen we als Kerk en als Katholiek Onderwijs onze beste krachten 
wijden. In grote dankbaarheid voor allen die zich binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
daarvoor inzetten." 

 
meer dan een bijlage bij… 
De nieuwe tekst is een uitstekende gelegenheid om met alle onderwijsverstrekkers in gesprek te gaan 
over hun concreet engagement én hun verwachtingen.  De tekst komt best ook expliciet ter sprake in het 
kader van aanvangsbegeleiding van nieuwe collega’s. De engagementsverklaring is de leidraad voor 
elke leraar, directeur en bestuurder en voor elk personeelslid, elke ouder en -centraal in de vorming- 
elke leerling. Engagement bestaat trouwens niet op papier, je maakt het dagelijks waar in 
verbondenheid.  
 
een kwarteeuw later 
De nieuwe engagementsverklaring kwam niet uit de lucht vallen. Ze is de opvolger van de zogeheten 
‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’, in voege sinds 1994. Een karteeuw 
later verdiende deze verklaring herschreven te worden op maat van de veranderde onderwijscontext, 
de transformatie van koepelorganisatie VSKO naar ledenorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
en vooral de klemtoon op het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool.  
 
samen werken aan katholieke dialoogscholen 
Gezien het belang van het project van de katholieke dialoogschool zit de integrale visietekst erover 
vervat in de verklaring. Uiteindelijk engageert iedereen die werkzaam is in een katholieke school er zich 
toe om op een eigen manier de school verder uit te bouwen als katholieke dialoogschool.  
 
wederzijds engagementenkader 
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in en vraagt dus op 
specifieke wijze een engagement van elke betrokkene.  De engagementsverklaring omschrijft hoe de 
verschillende doelgroepen: de lerenden (leerlingen/internen/ studenten/cursisten), personeelsleden, 
leidinggevenden, ouders en besturen een eigen bijdrage kunnen leveren, maar ook hun eigen 
verwachtingen hebben ten opzichte van de missie & visie van de school, het schooleigen 
opvoedingsproject. 
 
meer info 



Meer info en de tekst van de engagementsverklaring: www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 
 

Rik Depré 
identiteitscoördinator vicariaat onderwijs  

 
 
 
regionale avonden rond de identiteit van een katholieke dialoogschool 
 
wat? 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een ambitieus en genereus project:  leerlingen vormen vanuit de 
christelijke inspiratie in dialoog met de eigen tijd. De christelijke inspiratie wil hoop bieden in tijden 
waarin cynisme en defaitisme soms de bovenhand lijken te halen. De pedagogie van de hoop is de 
achtergrond van het concept van de katholieke dialoogschool. Hoop doet leren!  
 
Maar wat houden die christelijke inspiratie en die pedagogie van de hoop nu precies in? Daarover 
organiseert het vicariaat voor onderwijs drie reeksen van telkens drie gespreksavonden. We staan stil 
bij en gaan in dialoog over de mogelijke betekenis van hoop in het onderwijs van katholieke scholen. 
We bieden elkaar als gesprekspartners handvatten aan vanuit de dialoog rond 7 wegwijzers (uniciteit 
in verbondenheid, kwetsbaarheid en belofte, gastvrijheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, verbeelding 
en generositeit) en hun Bijbelse intuïtie. Juist deze wegwijzers en hun Bijbelse intuïtie maken de pedagogie 
van de hoop concreet in onze katholieke scholen. 
 
wie? 
alle leraren basis en secundair onderwijs, opvoeders, bestuurders, directies, beleidsondersteuners,… 
 
wanneer? 

• Reeks 1:  
Locatie: Pastoraal Centrum De Bron, Marktstraat 88, Harelbeke 
Data:  16 september 2019, 9 december 2019, 20 april 2020 

 

• Reeks 2: 
Locatie: Dekenij Diksmuide, St.-Niklaasstraat 9, 8600 Diksmuide 
Data:  23 september 2019, 2 december 2019, 27 april 2020 

 

• Reeks 3: 
Locatie: centrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek 
Data:  17 september 2019, 26 november 2019, 21 april 2020  
 

kostprijs van deze sessie 
De sessies zelf zijn gratis, de aankoop van het boek “Hoop doet leren” is wel wenselijk (Halewijn, ISBN: 
978-90-8528-514-4, richtprijs 9,50 euro). 
 
meer info én inschrijven 
Vanaf 20 augustus 2019 op de website: www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 
Of via: rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0490 / 11 36 13  
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