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De levensbeschouwelijke identiteit van een katholieke dialoogschool zit in het geïnspireerd 

opvoedingsproject van de school, het vak godsdienst en de pastorale werking op school. 

Een katholieke dialoogschool zal maar haar inspiratie en identiteit kunnen zichtbaar maken, profileren 

en uitdragen doorheen: 

1. Een visie op vorming die vertrekt vanuit een christelijk mensbeeld en wereldbeeld dat ook 

duidelijk wordt doorheen het uitgeschreven opvoedingsproject van de school en dagelijkse 

schoolwerking. 

2. Het vak godsdienst waarin men het inspirerend verhaal van Jezus van Nazareth leert kennen en 

verdiepen. 

3. Een groep mensen op school die bezield en getuigend dit inspirerend verhaal zichtbaar maken 

en kansen tot beleving geven voor collega’s en leerlingen. 

In een ‘neutraal’ opvoedingsproject ontneem je kansen om het getuigeniselement en de voorbeeldfunctie 

door te geven en zeg je onvoldoende waarvoor de school staat en wil gaan vanuit haar diepe oorsprong 

en wortels. In zo’n school komt de pastoraal over als een ‘geïsoleerd schoolvreemd  gegeven’. Het vak 

godsdienst als een wetenschappelijk-filosofisch vak puur gericht op kennisoverdracht. 

In een school waar men wel vertrekt vanuit een geïnspireerd vormingsproject/opvoedingsproject en dus 

ook het vak godsdienst zijn plaats hierin geeft maar waar er geen pastorale werking meer is, laat men 

de kans tot beleving los en ook de mogelijkheid om te verdiepen en te verinnerlijken van de waarden 

verbonden aan het opvoedingsproject. Het blijven dan mooie waarden maar ze worden niet beleefd en 

verinnerlijkt. 

Het vak godsdienst en de pastoraal op school zijn te onderscheiden maar niet te scheiden en versterken 

elkaar en de school om de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit de school katholieke 

dialoogschool wil zijn te laten groeien, te laten leven en beleven. 

 

 

Het christelijk verhaal leren KENNEN = GODSDIENST. 
Het christelijk verhaal leren BELEVEN = PASTORAAL. 

Het christelijk verhaal leren ZIJN = IDENTITEIT. 

 

 

 


