
MISSIE VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE

Omwille van JOU
gastvrijheid en ontmoeting

Het centrum van het Vicariaat Onderwijs “d’Abdij” is een gastvrije ontmoetingsplaats voor dialoog, overleg, vergadering, 
bezinning en studie. 

dienstverlening & ondersteuning
Wij staan ten dienste. 

Het Vicariaat Onderwijs van het bisdom Brugge omvat alle diensten die samenwerken aan een kwaliteitsvol 
vormingsproces (leren en opvoeden) van kinderen, scholieren, leerlingen, studenten en cursisten.

Wij ondersteunen.
Via een school-nabije, aanbodgerichte en vraaggestuurde werking bieden we professionele ondersteuning en 
begeleiding. Met de openheid om continu te delen met en te leren van elkaar. Met respect voor elke unieke mens, voor 
de eigenheid en autonomie van elke school en elk bestuur van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. 

verbinden + verdiepen
De rijkdom van verbinden.

Het Vicariaat Onderwijs situeert zich in zijn dagelijkse werking op het kruispunt van de pluraliteit van de samenleving 
en de christelijke geloofsbeleving in al haar diversiteit. 

We streven naar verbondenheid in verscheidenheid. Met waardering voor ieders eigenheid, spreken we mensen aan 
om toekomstgericht mee te werken aan een cultuur van verbinding: door open dialoog, menselijkheid in de omgang, 
loyauteit en authenticiteit. 

De eigen identiteit verdiepen.
Eigentijds-tegendraads gaan we vanuit onze waarde(n)volle traditie op zoek om mensen zin én betekenis te laten 
vinden in het verhaal van de Bijbel en in het profetisch en bevrijdend optreden van Jezus, die élke mens aanspreekt. 

We nodigen iedereen uit om de eigen identiteit blijvend vorm te geven en te verdiepen. Om vandaaruit op zoek te gaan 
naar het volle mens- en medemens-zijn, als opstap naar een zorgzaam en duurzaam samenleven.

vertrouwen = verantwoordelijkheid
Vertrouwen vraagt verantwoordelijkheid.

Voor de diensten en partners van het vicariaat zijn – bij het inzetten van competenties en bij elk engagement – de visie 
en de werkingsprincipes van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Bisdom Brugge richtinggevend. We werken 
vanuit innovatie, creativiteit en passie. Onze houding is hoopvol en vertrouwvol, veerkrachtig en flexibel, kritisch en 
loyaal.

Verantwoordelijkheid vraagt vertrouwen.
Vanuit een houding van vertrouwen werken we aan een samen gedragen verantwoordelijkheid. We investeren 
in mensen en relaties, met mildheid voor mislukking. We dragen zorg voor elkaars eigenheid, bewogenheid en 
kwetsbaarheid. Een open, eerlijke en oprechte communicatie stimuleert het vertrouwen en nodigt iedereen uit om 
verantwoordelijkheid te nemen.
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