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dialoogschool in een sterk veranderde context op authentieke wijze getuigenis weet 
af te leggen van de christelijke boodschap. Op haar beurt verwacht een katholieke 
dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de dialoog met de school engageert en ook 
vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren. Terecht stelt de samenleving 
verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit van onderwijs. 
Omgekeerd vraagt het katholiek onderwijs voldoende vrijheid en middelen om zijn ver-
antwoordelijkheid voluit op te nemen. Vanuit het beste van zijn traditie profileert het 
immers de katholieke dialoogschool als oefenplaats én vrijplaats voor een samenle-
ven in een wereld van veelheid en verschil.

De Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen werd 
voorbereid in de commissie inspraak van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De commissie bestaat 
uit leden-bestuurders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vertegenwoordigers van COV, COC,  
Vrij CLB Netwerk en VCOV. De tekst werd voorts ook afgetoetst bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

Na goedkeuring van de tekst door alle vermelde partnerorganisaties, gaf ook de raad van bestuur van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn akkoord aan deze engagementsverklaring in zijn vergadering van 
4 oktober 2018.

Dit is een uitgave van:

Ouders verwachten in de eerste plaats dat de school voor hun kinderen een leer- en 
leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die 
kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze 
waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de 
katholieke dialoogschool. Op haar beurt verwacht de school dat ouders echte partners 
zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor 
een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen 
ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school 
maken.

Vanuit de vrijheid van onderwijs en ingebed in de katholiek-pedagogische traditie 
hebben besturen een geheel eigen rol en verantwoordelijkheid in het vormgeven van 
de katholieke dialoogschool. In de eerste plaats maken bestuurders de band met die 
traditie; ze dagen schoolleiders en personeelsleden uit die vernieuwd vorm te geven 
en met allen op school samen te werken aan een katholieke dialoogschool. Tegelijk 
scheppen ze goede bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden voor wie in hun on-
derwijsinstellingen leert, leeft en werkt. Ze engageren zich om in een geest van dia-
logaal en gedeeld leiderschap te besturen en geven schoolleiders de ruimte om hun 
verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Ze garanderen de verankering van de school 
in de lokale gemeenschap, zoeken kansen tot bestuurlijke optimalisering, en koeste-
ren de bijzondere familieband met de andere onderwijsinstellingen die behoren tot 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tot slot staat de katholieke school niet op zich, maar 
maakt ze deel uit van het weefsel van de lokale ge-
meenschap, de Kerk en de samenleving. Voor de lo-
kale  gemeenschap is de school vaak een trefpunt van 
dialoog en ontmoeting. Van die lokale gemeenschap 
verwacht de school respect voor haar project en onder-
steuning om die bredere rol op te kunnen nemen. Voor 
de Kerk vormt de katholieke school een tastbare getuige 
van haar jarenlange dienstbaarheid aan kinderen, jon-
geren en volwassenen. Ze verwacht dat een katholieke 









In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van  katholieke onderwijsinstellingen, ver-
enigd in  Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs aan voor jong en oud. Gebruik-
makend van de vrijheid van onderwijs profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het 
project van de katholieke dialoogschool*. Geïnspireerd door de eigen katholiek-peda-
gogische traditie en betrokken op de wereld van vandaag, daagt dat project iedereen 
die er leert, werkt en leeft uit tot samen school maken in dialoog met elkaar, om zo te 
bouwen aan de samenleving van de toekomst. 

Naargelang de context en de doelgroepen vertalen katholieke onderwijsinstellingen 
die visie in een variëteit aan pedagogische projecten, wat resulteert in evenveel ver-
schillende  ka  tholieke dialoogscholen. Scholen, internaten, centra voor volwassenen-
onderwijs, hogescholen en universiteit: elk op hun eigen manier bouwen ze verder 
aan de veelvormige, rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. 
Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij 
dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, 
leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert 
en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de sa-
menleving.

Leerlingen, internen, studenten en cursisten verwachten een kwaliteitsvolle vorming 
op hun maat, die hen aangeboden wordt door een inspirerende school en goede en-
thousiaste leraren en opvoeders. Ze hopen er te mogen groeien in volle mens- en 

medemens-zijn, zodat ze hun verantwoordelijkheid kun-
nen opnemen voor de wereld om zich heen. Omgekeerd 
verwacht de school dat ze bereid zijn om voluit in dat 
vormingsproces te stappen, en dat ze zich  laten uitdagen 
door het beste wat de katholieke school hen vandaag te 
bieden heeft. In een context waarin identiteit niet zomaar 
vanzelfsprekend is, vormen ze zichzelf en worden ze ge-
vormd in dialoog met het vormingsaanbod en de traditie 
van de school. Ze gaan daarover het gesprek aan met de 
leraar en hun medeleerlingen, en met de wereld. Ze ma-
ken gebruik van de mogelijkheden tot leerlingenparticipa-

*

• Vanuit dat mens- en wereldbeeld nodigt de katholieke dialoogschool in deze 
tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog 
met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Daartoe 
brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige huma-
nisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samen-
leven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, 
door die te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar op-
dracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse 
wijze de christelijke stem in dat gesprek binnen. Ze schept daarbij ruimte voor 
wie niet aan het woord komt.

Op die wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte 
voor groei en verscheidenheid. 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 ka-
tholieke 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 samen-
leving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

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 onderwijspro-
ject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze ieder daartoe uitda-
gen, motiveren en kracht geven.

• Als school is ze ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter 
opleiding. Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire perso-
nen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Leren leren, leren 
werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. Vorming rust 
kinderen, jongeren en volwassenen toe voor de steeds complexere wereld van 
vandaag en morgen. Ze leren die wereld ontdekken en bekwamen zich om 
met engagement, kritische zin en creativiteit erin aan de slag te gaan. Die 
school is een inclusieve school. Ze draagt zorg voor de unieke talenten van 
elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

• Als katholieke school werkt ze vanuit de grondervaring dat mens en wereld 
tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemen-
sen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrij-
heid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste 
mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt de school die liefde – zoals 
de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven 
en samenleven. De christelijke hoop die in die liefde en het verrijzenisgeloof 
ontspringt, oriënteert de school in haar doelen en werking.

tie die de school hun volop aanbiedt. Zo dragen leerlin-
gen ook actief bij aan het schoolleven en de school als 
lerende, levende en werkende gemeenschap.

Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven, 
en kinderen, jongeren en volwassenen vormen tot 
mensen die vrij en verantwoordelijk bijdragen aan de 
samenleving van vandaag en morgen. Ook al is voor 
hen de katholieke identiteit van de school niet langer 
altijd vanzelfsprekend, toch kiezen ze ervoor om zich, 
vanuit hun opdracht, voluit in te zetten voor dat spe-
cifieke vormingsproject. Meer nog: ze zijn er bevoor-

rechte en essentiële partners van. Daarom verwacht de school dat ze allen samen 
actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in gesprek met leer-
lingen, elkaar en de schoolleiding. Welke hun eigen overtuigingen ook zijn, ze vinden 
er de inspiratie om mee te werken aan het katholiek-pedagogische project van de 
school. De personeelsleden zijn mensen die met passie en gedrevenheid, graag met 
leerlingen en collega’s aan de slag gaan, en daartoe inhoudelijk, pedagogisch en di-
dactisch beslagen zijn. Ze werken mee aan een leeromgeving waarin iedere lerende 
optimaal tot leren, leven en werken komt. In hun werken en samenwerken zijn ze zich 
bewust van hun voorbeeldrol.

Met zin voor verantwoordelijkheid en grote zorg geven schoolleiders rich-
ting aan het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Als lei-
dinggevenden willen ze dat project samen met (andere) personeelsleden 
gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap vormen met leer-
lingen, internen en hun ouders, studenten en cursisten. Vanuit de eigen inspiratie  
engageren ze zich voor een genereuze, zorgzame en rechtvaardige school en samen-
leving, waar alle leerlingen en personeelsleden welkom zijn. Ze streven een dialogaal 
en gedeeld leiderschap na en creëren een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid. 
Ze zetten zich in voor een werkomgeving die personeelsleden ondersteunt, motiveert 
en waardeert.
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dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de dialoog met de school engageert en ook 
vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren. Terecht stelt de samenleving 
verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit van onderwijs. 
Omgekeerd vraagt het katholiek onderwijs voldoende vrijheid en middelen om zijn ver-
antwoordelijkheid voluit op te nemen. Vanuit het beste van zijn traditie profileert het 
immers de katholieke dialoogschool als oefenplaats én vrijplaats voor een samenle-
ven in een wereld van veelheid en verschil.

De Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen werd 
voorbereid in de commissie inspraak van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De commissie bestaat 
uit leden-bestuurders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vertegenwoordigers van COV, COC,  
Vrij CLB Netwerk en VCOV. De tekst werd voorts ook afgetoetst bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

Na goedkeuring van de tekst door alle vermelde partnerorganisaties, gaf ook de raad van bestuur van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn akkoord aan deze engagementsverklaring in zijn vergadering van 
4 oktober 2018.

Dit is een uitgave van:

Ouders verwachten in de eerste plaats dat de school voor hun kinderen een leer- en 
leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die 
kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze 
waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de 
katholieke dialoogschool. Op haar beurt verwacht de school dat ouders echte partners 
zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor 
een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen 
ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school 
maken.

Vanuit de vrijheid van onderwijs en ingebed in de katholiek-pedagogische traditie 
hebben besturen een geheel eigen rol en verantwoordelijkheid in het vormgeven van 
de katholieke dialoogschool. In de eerste plaats maken bestuurders de band met die 
traditie; ze dagen schoolleiders en personeelsleden uit die vernieuwd vorm te geven 
en met allen op school samen te werken aan een katholieke dialoogschool. Tegelijk 
scheppen ze goede bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden voor wie in hun on-
derwijsinstellingen leert, leeft en werkt. Ze engageren zich om in een geest van dia-
logaal en gedeeld leiderschap te besturen en geven schoolleiders de ruimte om hun 
verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Ze garanderen de verankering van de school 
in de lokale gemeenschap, zoeken kansen tot bestuurlijke optimalisering, en koeste-
ren de bijzondere familieband met de andere onderwijsinstellingen die behoren tot 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tot slot staat de katholieke school niet op zich, maar 
maakt ze deel uit van het weefsel van de lokale ge-
meenschap, de Kerk en de samenleving. Voor de lo-
kale  gemeenschap is de school vaak een trefpunt van 
dialoog en ontmoeting. Van die lokale gemeenschap 
verwacht de school respect voor haar project en onder-
steuning om die bredere rol op te kunnen nemen. Voor 
de Kerk vormt de katholieke school een tastbare getuige 
van haar jarenlange dienstbaarheid aan kinderen, jon-
geren en volwassenen. Ze verwacht dat een katholieke 









In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van  katholieke onderwijsinstellingen, ver-
enigd in  Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs aan voor jong en oud. Gebruik-
makend van de vrijheid van onderwijs profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het 
project van de katholieke dialoogschool*. Geïnspireerd door de eigen katholiek-peda-
gogische traditie en betrokken op de wereld van vandaag, daagt dat project iedereen 
die er leert, werkt en leeft uit tot samen school maken in dialoog met elkaar, om zo te 
bouwen aan de samenleving van de toekomst. 

Naargelang de context en de doelgroepen vertalen katholieke onderwijsinstellingen 
die visie in een variëteit aan pedagogische projecten, wat resulteert in evenveel ver-
schillende  ka  tholieke dialoogscholen. Scholen, internaten, centra voor volwassenen-
onderwijs, hogescholen en universiteit: elk op hun eigen manier bouwen ze verder 
aan de veelvormige, rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. 
Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij 
dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, 
leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert 
en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de sa-
menleving.

Leerlingen, internen, studenten en cursisten verwachten een kwaliteitsvolle vorming 
op hun maat, die hen aangeboden wordt door een inspirerende school en goede en-
thousiaste leraren en opvoeders. Ze hopen er te mogen groeien in volle mens- en 

medemens-zijn, zodat ze hun verantwoordelijkheid kun-
nen opnemen voor de wereld om zich heen. Omgekeerd 
verwacht de school dat ze bereid zijn om voluit in dat 
vormingsproces te stappen, en dat ze zich  laten uitdagen 
door het beste wat de katholieke school hen vandaag te 
bieden heeft. In een context waarin identiteit niet zomaar 
vanzelfsprekend is, vormen ze zichzelf en worden ze ge-
vormd in dialoog met het vormingsaanbod en de traditie 
van de school. Ze gaan daarover het gesprek aan met de 
leraar en hun medeleerlingen, en met de wereld. Ze ma-
ken gebruik van de mogelijkheden tot leerlingenparticipa-

*

• Vanuit dat mens- en wereldbeeld nodigt de katholieke dialoogschool in deze 
tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog 
met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Daartoe 
brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige huma-
nisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samen-
leven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, 
door die te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar op-
dracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse 
wijze de christelijke stem in dat gesprek binnen. Ze schept daarbij ruimte voor 
wie niet aan het woord komt.

Op die wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte 
voor groei en verscheidenheid. 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 ka-
tholieke 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 samen-
leving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

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 onderwijspro-
ject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze ieder daartoe uitda-
gen, motiveren en kracht geven.

• Als school is ze ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter 
opleiding. Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire perso-
nen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Leren leren, leren 
werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. Vorming rust 
kinderen, jongeren en volwassenen toe voor de steeds complexere wereld van 
vandaag en morgen. Ze leren die wereld ontdekken en bekwamen zich om 
met engagement, kritische zin en creativiteit erin aan de slag te gaan. Die 
school is een inclusieve school. Ze draagt zorg voor de unieke talenten van 
elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

• Als katholieke school werkt ze vanuit de grondervaring dat mens en wereld 
tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemen-
sen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrij-
heid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste 
mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt de school die liefde – zoals 
de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven 
en samenleven. De christelijke hoop die in die liefde en het verrijzenisgeloof 
ontspringt, oriënteert de school in haar doelen en werking.

tie die de school hun volop aanbiedt. Zo dragen leerlin-
gen ook actief bij aan het schoolleven en de school als 
lerende, levende en werkende gemeenschap.

Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven, 
en kinderen, jongeren en volwassenen vormen tot 
mensen die vrij en verantwoordelijk bijdragen aan de 
samenleving van vandaag en morgen. Ook al is voor 
hen de katholieke identiteit van de school niet langer 
altijd vanzelfsprekend, toch kiezen ze ervoor om zich, 
vanuit hun opdracht, voluit in te zetten voor dat spe-
cifieke vormingsproject. Meer nog: ze zijn er bevoor-

rechte en essentiële partners van. Daarom verwacht de school dat ze allen samen 
actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in gesprek met leer-
lingen, elkaar en de schoolleiding. Welke hun eigen overtuigingen ook zijn, ze vinden 
er de inspiratie om mee te werken aan het katholiek-pedagogische project van de 
school. De personeelsleden zijn mensen die met passie en gedrevenheid, graag met 
leerlingen en collega’s aan de slag gaan, en daartoe inhoudelijk, pedagogisch en di-
dactisch beslagen zijn. Ze werken mee aan een leeromgeving waarin iedere lerende 
optimaal tot leren, leven en werken komt. In hun werken en samenwerken zijn ze zich 
bewust van hun voorbeeldrol.

Met zin voor verantwoordelijkheid en grote zorg geven schoolleiders rich-
ting aan het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Als lei-
dinggevenden willen ze dat project samen met (andere) personeelsleden 
gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap vormen met leer-
lingen, internen en hun ouders, studenten en cursisten. Vanuit de eigen inspiratie  
engageren ze zich voor een genereuze, zorgzame en rechtvaardige school en samen-
leving, waar alle leerlingen en personeelsleden welkom zijn. Ze streven een dialogaal 
en gedeeld leiderschap na en creëren een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid. 
Ze zetten zich in voor een werkomgeving die personeelsleden ondersteunt, motiveert 
en waardeert.
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