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LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT 
 
 
 
In dit artikel wordt het begrip identiteit van meerdere kanten bekeken. Het wordt vooral 
gerelateerd aan de basisschool. Er wordt gestart bij identiteit in het algemeen om via le-
vensbeschouwelijke identiteit uit te komen bij de katholieke identiteit. Identiteit wordt 
altijd ‘in beweging gezet’ door een diepste overtuiging: dit zou men spiritualiteit kunnen 
noemen. 
 
 
1.Identiteit van personen en organisaties 
 
Alles wat leeft heeft een eigen identiteit, een eigen ‘gezicht’. Ook elk mens heeft een ei-
gen identiteit: het is het meest eigene waardoor die persoon díe persoon is en niet een an-
der. Iedere persoonlijke identiteit is de ‘optelsom’ van al die facetten die typerend zijn 
voor die ene persoon: een bepaalde lichamelijke gestalte, een bepaalde manier van den-
ken, voelen en handelen ….. Ook al is een persoon zich dat meestal niet bewust, hij han-
delt altijd vanuit een diepste overtuiging of een laatste waarde: we noemen dit zijn spiri-
tualiteit. Wie bijvoorbeeld het omgaan met jonge mensen de allerbelangrijkste waarde in 
zijn leven vindt, kiest voor het onderwijs. 
Persoonlijke identiteit heeft een zekere duurzaamheid: ze is het ‘hart’ van de persoonlijk-
heid. Van de andere kant is ze ook dynamisch, want  in de loop van een mensenleven 
verandert ze meestal langzamerhand van ‘kleur’. Wie bijvoorbeeld als jong mens nog op-
vliegend was, kan als oudere mens, door levenservaring gerijpt, milder geworden zijn. 
 
Organisaties hebben eveneens een identiteit (organisaties worden immers gedragen door 
mensen). Zo óók de school: de identiteit van de school is de ‘grootst gemene deler’ van 
wat door alle betrokkenen gezegd, gedaan en gelaten wordt. Ze komt tot uitdrukking in 
de kleur verf die gekozen is voor de lokalen en de buitenkant, maar ze blijkt ook uit de 
leermiddelen die men kiest, uit de manier van omgaan met elkaar, het onderwijsconcept, 
de schoolorganisatie, het regelen van de financiering enzovoort. Uit deze opsomming al-
leen al blijkt dat identiteit altijd brede identiteit is. Op dit begrip komen we straks terug. 
 
De school is niet in de eerste plaats als producerende of economische organisatie bedoeld, 
maar als een culturele organisatie: ze is gericht op cultuuroverdracht en cultuurinnova-
tie. Daarom spelen overtuigingen, waarden en normen in de schoolidentiteit altijd een 
grote rol: er zijn bepaalde opvattingen over wat goed gedrag is en wat niet, er is een visie 
op wat ‘goed leven’ is, er wordt op een bepaalde manier gedacht over ideale vorming, 
opvoeding en onderwijs ….. 
Anders geformuleerd: de identiteit van een school is ook altijd levensbeschouwelijke 
identiteit. Men denkt en handelt immers, meestal onbewust, vanuit een min of meer ge-
meenschappelijke visie op het leven. 
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Een voorbeeld: in een schoolgemeenschap kan de overtuiging leven dat mensen ge-
lijkwaardig zijn en dat élk kind telt. Er is dan aandacht voor het eígene van elk 
kind. Men zal met die overtuiging graag de volgende waarden verbinden: uniciteit, 
respect en non-discriminatie.  
Nog concreter kunnen de normen zijn die men hieruit afleidt, bijvoorbeeld ‘Je moet 
respectvol met elkaar omgaan’, maar ook ‘Elkaars spullen moet je respecteren’. 
Soms zijn er school- en klassenregels die aan duidelijkheid niets te wensen overla-
ten, zoals ‘Schelden is niet toegestaan’, ‘Niet fietsen op de speelplaats’ en ‘Na het 
plassen handen wassen.’ 
In pedagogisch-didactisch opzicht kiest zo’n school consequent voor adaptief on-
derwijs, omdat juist daarin tot uitdrukking komt, dat elk kind uniek is. 

 
Elke schoolidentiteit wordt dus mede bepaald door levensbeschouwing in díe zin dat men 
‘vertrekt’ vanuit een bepaalde visie op het leven. Levensbeschouwing valt in deze bete-
kenis niet samen met geloofsovertuiging: wie niet gelovig is, heeft evenzeer een visie op 
het leven en dús een levensbeschouwing. Juist ín die levensbeschouwing komt de per-
soonlijke, en vaak ook gemeenschappelijke, spiritualiteit tot uitdrukking. 
 
Zo kan een openbare school die heel nadrukkelijk niet vanuit een bepaalde geloofsover-
tuiging vertrekt, wél vertrekken vanuit een levensvisie waarin bijvoorbeeld actieve pluri-
formiteit een grondwaarde is. Men redeneert dan bijvoorbeeld als volgt: “Wij horen als 
openbare school open te staan voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke 
achtergrond. Wij willen méér dan alleen maar die verschillende achtergronden accepte-
ren. Het is ons ideaal er belangstelling voor te tonen, die achtergronden te respecteren en 
de kinderen met elkaar over hun overtuigingen in gesprek te brengen. Kortom, we willen 
actief pluriform zijn.” 
Binnen die levensbeschouwelijke identiteit speelt spiritualiteit een rol als ‘motor’: spiri-
tualiteit heeft te maken met waar men het meest van overtuigd is. Dat kan een uiteindelij-
ke waarde zijn, bijvoorbeeld: elk kind is uniek. Het kan ook gaan om inspirerende perso-
nen: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplanscholen), Jezus, Thomas More ….. Vaak 
worden scholen naar hun inspirator vernoemd. De spiritualiteit blijkt soms ook uit taken 
die de hoogste prioriteit krijgen: bijvoorbeeld zorg bóven lesgeven (zie ook deel B hoofd-
stuk 14). 
 
Behalve openbare scholen kent het Nederlandse onderwijsbestel ook bijzondere scholen. 
Dit zijn scholen met een eígen bestuur (openbare scholen worden door de overheid be-
stuurd). De meeste bijzondere scholen zijn  confessionele scholen, dat wil zeggen scholen 
met een confessionele (godsdienstige) grondslag, met name de christelijke. Deze christe-
lijke levensovertuiging is als het ware vóórgegeven, ligt aan deze scholen ten grondslag. 
Het is een soort fundament waarop die scholen hun identiteit kunnen bouwen. Kúnnen, 
want de betrokkenen moeten daar bewust voor wíllen kiezen. 
 
In vergelijking met openbare scholen hebben bijzondere scholen een zekere ‘meerwaar-
de’. Dit ‘meer’ is niet in kwantitatieve of kwalitatieve zin bedoeld, maar in de zin van 
‘eígen accenten leggen’. Confessionele scholen kunnen evenals de openbare school in 
bovenstaand voorbeeld werk maken van actieve pluriformiteit. 
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Maar zij kunnen de daarbij behorende overtuiging, waarden en normen een nóg diepere 
verankering geven in het ideaal van het rijk van God of, binnen de islam, in het beeld van 
de mens als kalifa (plaatsvervanger) van Allah. 
Protestant-christelijke en katholieke scholen kunnen maatschappelijk algemeen erkende 
en gedeelde overtuigingen, waarden en normen op dieper niveau ‘doorverbinden’ met 
uitspraken en beelden uit bijbel en traditie, welke als ‘schatten’ in de christelijke grond-
slag van de school klaarliggen om opgedolven te worden.  
Met betrekking tot die ‘doorverbindingen’ zijn diverse keuzen mogelijk: de éne school 
accentueert de rijkdom van het leven met het beeld ‘schepping’, terwijl de ándere school 
opteert voor de evangelische aansporing op te komen voor de kansarmen in de samenle-
ving (rijk van God). Juist door die verschillende keuzen kunnen de identiteiten van con-
fessionele scholen nogal ‘van accent verschillen’, ondanks dezelfde grondslag. 
 
 
2.Vier denominaties 
 
Openbaar onderwijs wordt in principe door de overheid verzorgd: ’t is de gemeente zélf 
die alle openbare scholen binnen de gemeentegrenzen bestuurt. Meestal wordt daarvoor 
een speciale commissie in het leven geroepen. ‘Openbaar’ betekent: voor alle kinderen 
toegankelijk. Geen enkel kind mag worden geweigerd. Iets meer dan 1/3 van alle  scholen 
voor primair onderwijs is openbaar. Daarmee zijn openbare scholen de grootste denomi-
natie (een denominatie is een groep scholen die qua grondslag en organisatie één geheel 
vormen) in Nederland. 
 
Alle overige scholen in Nederland behoren tot het bijzonder onderwijs. Deze scholen 
kwamen en komen voort uit particulier initiatief: het staat ouders vrij een school binnen 
de door hen gewenste levensbeschouwelijke richting of pedagogische stroming op te 
richten, mits aan een aantal wettelijke voorschriften wordt voldaan. Dit valt onder vrij-
heid van oprichting. We komen er nog op terug. 
Bijzondere scholen kenmerken zich vooral doordat ze zichzelf besturen: ze hebben een 
eígen bestuur, dat meestal de vorm van een stichting en soms van een vereniging heeft. 
 
Het grootste deel van het bijzonder onderwijs bestaat uit scholen op confessionele grond-
slag, met name de christelijke geloofsovertuiging. Het confessioneel bijzonder onderwijs 
omvat twee grote denominaties: het protestant-christelijk (p.-c.) onderwijs en het rooms-
katholiek (r.-k.) onderwijs. P.-c. scholen worden ook vaak kortweg ‘christelijke scholen’ 
genoemd. 
Ongeveer 1/3 van alle scholen voor primair onderwijs in Nederland is katholiek, iets 
minder dan  1/3 is protestant-christelijk. 
 Een klein deel van het bijzonder onderwijs bestaat uit zogenaamde traditionele vernieu-
wingsscholen. Meestal sluiten zij aan bij een vernieuwingsbeweging binnen de pedago-
giek en hebben derhalve een pedagogische grondslag waarin bepaalde opvoedkundige en 
onderwijskundige idealen tot uitdrukking komen. Bekende voorbeelden zijn Montessori- 
en Jenaplanscholen. Hun grondslag is respectievelijk ‘bedacht’ door Peter Petersen en 
Maria Montessori. Deze scholen te zamen vormen de vierde en laatste denominatie, het 
zogenaamd algemeen-bijzonder onderwijs. 
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Traditionele vernieuwingsscholen kunnen overigens ook een confessionele grondslag 
hebben: er zijn bijvoorbeeld katholieke Montessorischolen en katholieke Jenaplanscho-
len. 
 

Nederland telt op dit moment ook heel wat islamitische en hindoeïstische scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs, vooral in de grote steden. Zij vormen nog geen eigen 
denominatie, maar zouden dat wel graag willen: de overheid gaat immers alleen met de 
overkoepelende organisaties van de denominaties in gesprek over haar onderwijsbeleid. 
Zij moeten nu reeds worden aangemerkt als bijzondere scholen met een confessionele 
grondslag. 
De vrijheid van onderwijs wordt door de meeste Nederlanders als een groot goed ervaren. 
Ze is verankerd in de Grondwet. Er is bijvoorbeeld vrijheid van oprichting van scholen: 
een bepaalde rechtspersoon (stichting of vereniging) mag vanuit een bepaalde (le-
vens)overtuiging onderwijs aanbieden en daartoe een school oprichten. Wel stelt de over-
heid bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal leerlingen en een deugdelijk 
schoolplan. Het onderwijs zélf wordt door de overheid gecontroleerd, met name door de 
onderwijsinspectie: er zijn bepaalde vakken die gegeven moeten worden en waaraan men 
een groot deel van de beschikbare tijd moet besteden. De zogenaamde kernvakken – re-
kenen, lezen, schrijven en taal – hebben daarbij de hoogste prioriteit.  Om een wat over-
trokken voorbeeld te geven: geen enkele school mag haar programma alleen maar uit le-
vensbeschouwing laten bestaan. Doorgaans hebben scholen zo’n 20 à 25% vrije ruimte.  

 
Met de vrijheid van oprichting hangen nog twee andere vrijheden samen: vrijheid van 
richting en  vrijheid van inrichting. De eerstgenoemde vrijheid behelst, dat door de over-
heid erkende levensbeschouwelijke richtingen als grondslag gekozen mogen worden voor 
het oprichten van nieuwe scholen. Daartoe behoren onder andere: het protestantisme, ka-
tholicisme, de antroposofie (vrije scholen), de islam, het jodendom, het hindoeïsme en 
diverse pedagogische vernieuwingsbewegingen. Vrijheid van inrichting betekent, dat 
men de zogenaamde vrije ruimte voor eigen vak- en vormingsgebieden mag benutten en 
dat men de eigen overtuiging mag laten doorklinken in de overige vak- en vormingsge-
bieden en hun inhouden. Zo mag een islamitische school een leesmethode kiezen, waarin 
de stof voor een groot deel over Nederlandse moslims en hun gewoonten gaat. 
De vrijheid van onderwijs ligt verankerd in artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel bakent 
de overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs globaal af: 
 

Artikel 23 uit de Grondwet: 
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor 

wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de 
bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij 
de wet te regelen. 

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levens-
overtuiging, bij de wet geregeld. 

4.  In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vor-
mend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de 
wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot 
het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 
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5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te be-
kostigen onderwijs te stellen,  worden bij de wet geregeld, met inachtneming, 
voorzover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig gere-
geld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzon-
der onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. 
Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betref-
fende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.  

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs 
uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het 
bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bij-
dragen uit de openbare kas worden verleend. 

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-
Generaal. 

 
 
3.Katholieke identiteit 
 
Vanaf nu beperken we ons tot katholieke scholen voor primair onderwijs: hun levensbe-
schouwelijke identiteit wordt doorgaans katholieke identiteit genoemd. Deze kan als een 
soort bouwwerk, per school verschillend, worden opgetrokken op het ‘fundament’ van de 
christelijke grondslag (let wel: het gaat hier om het christelijke geloof in het algemeen en 
niet om de protestant-christelijke variant ervan). 
Alle katholieke scholen en de daarbij horende organisaties van leraren (tegenwoordig ge-
organiseerd in de onderwijsbonden van het Christelijk Nationaal Vakverbond), ouders 
(verenigd in de Nederlandse Katholieke Oudervereniging) en schoolbesturen (Bond Ka-
tholiek Basis Onderwijs) kiezen min of meer bewust voor deze grondslag. 
Het hoogste orgaan in het hecht georganiseerde katholiek onderwijs is de N.K.S.R. (Ne-
derlandse Katholieke School Raad): deze geeft sturing aan het bewuste proces van bin-
ding aan de grondslag en de vormgeving aan identiteit. Ze stelt bijvoorbeeld modelstatu-
ten op voor katholieke schoolbesturen, geeft aan wat van een leerkracht op een katholieke 
school verwacht mag worden, overlegt als vertegenwoordigster van het katholiek onder-
wijsveld met de minister van onderwijs enzovoort. 
 
Belangrijker nog dan deze bestuurlijk-formele vormgeving is wat scholen inhoúdelijk 
doen met hun identiteit. Daarbij zijn vooral de volgende vragen van belang: in hoeverre 
maken zij gebruik van de rijkdom aan gedachten en beelden die in de grondslag als het 
ware vóórgegeven zijn? Laat men zich inspireren door het rijk van God? Door Jezus van 
Nazareth? Wordt de spiritualiteit van de school bepaald door een uiteindelijke waarde? 
Kiest men voor de ‘schoolse variant’ van een of meer taken van de geloofsgemeenschap 
(zie deel B hoofdstuk 14)? 
Tot de christelijke grondslag van katholieke scholen behoren twee bronnen waaruit men 
inspiratie kan putten: bijbel en (katholieke) traditie. 
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De bijbel als ‘boek met verhalen over God en mens’ kan voor scholen een inspiratiebron 
zijn: het gaat daarbij om verhalen over mensen van vlees en bloed, die ‘zín in hun leven 
krijgen’ omdat ze die zin leren zíen, verhalen waarin diepmenselijke ervaringen altijd 
worden beleefd en geïnterpreteerd in relatie tot God, verhalen waarin bepaalde visies op 
God en mens worden benadrukt, bepaalde waarden en normen worden geaccentueerd. 
Veel van dit gedachtegoed wordt aangereikt door middel van boeiende, inspirerende ver-
halen.  
Voor wie de bijbel tot een ‘levende bron’ wil maken die in heel het schoolgebeuren 
doorwerkt, zijn bijvoorbeeld de volgende vragen relevant: welke van die verhalen worden 
door de school naar voren gehaald en aan elkaar en aan de kinderen verteld? Welke beel-
den uit de bijbel worden in de lessen, om het even of het aardrijkskunde betreft of golev, 
gebruikt en op welke wijze worden ze met de stof verbonden? In hoeverre laat de school 
zich bij het prioriteren van bepaalde waarden en normen leiden door waarden en normen 
die in de bijbel hoge ogen gooien? 
 

Twee voorbeelden: 
 De Oscar Romeroschool kiest bewust voor het onderwijsconcept (= visie op het 

ideale onderwijs dat men wil realiseren) adaptief onderwijs. Er worden algemeen 
menselijke waarden aan gekoppeld: elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen 
mogelijkheden en voorkeuren, elk kind telt … Tegelijkertijd worden deze waar-
den dieper ‘doorverbonden’ met gedachten en beelden uit de bijbel. De school 
motiveert dat bijvoorbeeld als volgt: Jezus van Nazareth had aandacht voor men-
sen in het algemeen en voor gemarginaliseerde mensen in het bijzonder. Daarin 
liet hij het menslievende gezicht van God zien. Juist dát motiveert ons om ons nog 
meer in te spannen om van adaptief onderwijs een succes te maken. 

 De openbare basisschool De springplank viert kerst. De katholieke Jozefschool 
om de hoek viert ook kerst. De laatstgenoemde legt in de kerstviering andere ac-
centen. Het kerstverhaal wordt zó verteld, dat niet alleen vertedering wordt opge-
roepen om de geboorte van een hulpeloos, kwetsbaar mensenkind, maar er wordt 
ook in verteld, dat juist in dát kind God de mensen meer nabij is gekomen. 
 

De tweede bron is de (katholieke) traditie. Hierbij gaat het om de manier waarop de r.-k. 
kerk in de afgelopen twee millennia vorm heeft gegeven aan het oorspronkelijke christe-
lijke gedachtegoed. Daardoor is een rijk en levend geheel ontstaan aan interpretaties, ritu-
elen, vieringen, beelden enzovoort. 
 

Een voorbeeld: 
In de loop der eeuwen is in de katholieke liturgie (= het vieren) de maaltijd (com-
munie) steeds centraler komen te staan. De waarden ‘sámen zijn’ en ‘samen delen’ 
worden daarin sterk geaccentueerd. Uiteraard ligt daar een diepmenselijke ervaring 
van verbondenheid aan ten grondslag, die mensen positief benoemen: ‘Samen eten 
is gezellig!’ of ‘Het samen aan tafel gaan verbroedert!’ 
Maar door de geloofsdimensie krijgt het voor gelovigen een extra, nog diepere be-
tekenis: men ervaart zich intens verbonden met elkaar, omdat men zich óók ver-
bonden voelt met de Bron van alle leven, God. 
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Ter afsluiting van dit hoofdstuk moet het volgende heel duidelijk gezegd worden: een 
goede katholieke school is niet meer of beter dan een goede openbare school. Een goede 
katholieke school is wél een school met een eígen gezicht of identiteit, met een eígen spi-
ritualiteit, met iets extra’s, omdat ze werk maakt van ‘méér dan het gewone’. 
Een goede katholieke school heeft ál die overtuigingen, waarden en normen in huis die 
een goede openbare school óók in huis heeft. Maar ze heeft bovendien die twee bronnen 
in haar grondslag waaruit ze extra inspiratie en motivatie kan putten. Het komt erop aan 
de algemeen menselijke waarden en normen met verhalen, inspirerende personen en 
beelden uit bijbel en traditie te verbinden. Dit bewuste dóórverbinden met de ‘schatten’ 
uit de grondslag geeft een katholieke school haar bestaansrecht. 
 
 
4.Smalle en brede identiteit 
 
Het katholieke van een school voor primair onderwijs zit ‘m niet alleen in wat duídelijk 
als godsdienstig naar voren komt, maar in veel meer: het kleurt heel het schoolgebeuren. 
Het is in dit verband belangrijk onderscheid te maken tussen smalle en brede identiteit. 
Smalle identiteit is dat deel van de identiteit dat levensbeschouwelijk of godsdienstig dui-
delijk herkenbaar is (het is expliciet aanwezig): er wordt een bijbelverhaal verteld, ’n 
paasviering vindt plaats, het Onze Vader wordt gebeden aan het begin van de dag, de pas-
tor van de naburige parochie laat regelmatig z’n gezicht zien enzovoort. 
Met brede identiteit wordt bedoeld, dat de inspiratie vanuit evangelie en traditie door-
werkt in alles wat op school gebeurt (op zich is deze inspiratie niet zichtbaar: ze is ver-
borgen of impliciet aanwezig, zoals gist in brood, om maar eens een bijbels beeld te ge-
bruiken): ze kan een extra betekenis geven aan de keuze van de school voor kansarme 
kinderen, ze kan inspireren  om van waarden als ‘uniciteit’ en ‘elk kind telt’ werk te ma-
ken, ze kan aanzetten tot (ludieke) vormen van fondswerving ten bate van sociale doelen 
in de Derde Wereld enzovoort. 
 
In de matrix op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
‘bouwstenen’ van beide vormen van identiteit, smal en breed. Ter verduidelijking worden 
er voorbeelden en aanvullende opmerkingen aan toegevoegd, terwijl hier en daar een 
‘doorverbinding’ wordt gemaakt met inspirerende gedachten of beelden uit de bronnen 
van de christelijke levensvisie. 
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smalle identiteit 
 

 
 
brede identiteit 

 
 
de naam van de school 
Nog steeds zijn katholieke scho-
len naar heiligen genoemd: St.-
Jozefschool of St.-
Willibrordusschool. Soms wor-
den ze kortweg aangeduid als 
Johannesschool of Nicolaas-
school. Ze kunnen ook de naam 
dragen van grote persoonlijkhe-
den uit het recente verleden, zo-
als: Oscar Romeroschool. 
 

 
 
onderwijsconcept 
 
 De school kan bepaalde pedagogische en didacti-

sche idealen uitdragen, bijvoorbeeld dat men be-
wust wil werken aan de ontwikkeling van héél 
het kind en daarbij extra aandacht wil besteden 
aan de muzisch-beeldende vorming. 

 
 Doorverbinding met het evangelie: voor Jezus 

telde héél de mens. Niet alleen voor het geestelij-
ke maar ook voor het lichamelijke en sociale 
welzijn had hij aandacht. Hij was mensen heel 
nabij en ging zeer lichamelijk met hen om (voor 
een katholieke school kan dit een extra motivatie 
zijn om bovenstaand onderwijsconcept te realise-
ren). 

 
 
 
het uiterlijk van de school 
Aan platen en afbeeldingen aan 
de muur kan men vaak zien 
welke identiteit een school heeft. 
Op veel katholieke scholen 
hangt in elke klas een kruis-
beeld. 

 
 
sfeer 
Een moeilijk te omschrijven gegeven! Toch bestaat 
ze. Je gaat bijvoorbeeld een school binnen en je voelt 
meteen ‘Hier zit het lekker.’ 
Kleine dingen kunnen daaraan bijdragen: aandacht 
voor elkaar, kleine attenties, geestige opmerkingen, 
humor ….. Alle hiernavolgende elementen van ‘bre-
de identiteit’ zijn sterk met de sfeer van een school 
verweven. 
 

 
 
golevlessen 
Katholieke scholen hebben go-
lev, godsdienst of catechese op 
het rooster staan. Gemiddeld 
wordt er één uur per week aan 
besteed. Soms werkt men vanuit 
een methode, meestal vanuit 
zogenaamde catecheseprojecten. 
Deze geplande levensbeschou-
welijke activiteiten geven identi-
teit 
een expliciet karakter.  

 
 
onderlinge omgang 
Dit element ligt misschien wel het dichtst tegen 
‘sfeer’ aan: hoe gaan leerkrachten met elkaar om, met 
de kinderen, met de ouders? Is er afstand in de om-
gang of juist nabijheid? Is men geïnteresseerd in het 
kind als zodanig of richt men zich vooral tot het kind 
als lerende persoon? 
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dagopeningen 
Een goede katholieke school maakt werk 
van dagopeningen en vult ze niet uitslui-
tend religieus maar breed-
levensbeschouwelijk in. Diverse vormen 
zijn denkbaar: het bespreken van diepte-
thema’s in de kring (vriendschap, bang 
zijn ), het zingen van een lied, stilte- en 
concentratieoefeningen, zintuiglijke oefe-
ningen, het vertellen van een (bij-
bel)verhaal, kijken naar een mooie plaat 
of symbolisch voorwerp enzovoort. 
 

 
waarden en normen 
Een school kan heel bewust omgaan met 
waarden en normen. Een voorbeeld: 
 ze prioriteert bijvoorbeeld de waarden 

‘respect’, ‘goede manieren’ en ‘behulp-
zaamheid’ 

 deze waarden worden niet opgelegd, 
maar zó gecommuniceerd met de kinde-
ren, dat zij ze als vanzelfsprekend aan-
nemen 

 samen met de kinderen worden school- 
en klassenregels opgesteld, waar geza-
menlijk over wordt ‘gewaakt’ 

 
 
vieringen 
 Naast Kerstmis en Pasen is er nog 

veel meer te vieren: Valentijnsdag, 
Werelddierendag, carnaval, de sei-
zoenen, Sinterklaas, Advent, moeder-
dag, verjaardagen enzovoort. 

 Doorverbinding met de bronnen ‘bij-
bel’ en ‘traditie’: Jezus had een posi-
tieve visie op het leven. Hij verwacht-
te een ideale samenleving en gebruik-
te daarvoor het rijke beeld Koninkrijk 
van God. Opvallend vaak gebruikt hij 
de metaforen ‘maaltijden’, ‘feesten’ 
en ‘bruiloften’. Een tweede opmer-
king: een positieve kijk op het leven 
en de vreugde ervan graag en veel-
vuldig willen vieren zijn typerend 
voor de katholieke cultuur.  

 

 
sociaal-emotionele vorming 
Een goede school heeft niet alleen aandacht 
voor de cognitieve ontwikkeling van kinde-
ren, maar ook voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Er is dan ruimte voor het ver-
tellen van eígen ervaringen, gevoelens wor-
den serieus genomen, mogen worden geuit 
….. 
Zo’n school kan aan bepaalde waarden prio-
riteit geven: de waarde ‘sociaal zijn’ wordt 
bijvoorbeeld meer benadrukt dan ‘autono-
mie’. Uit de inrichting van het onderwijs 
blijkt dat: er wordt veel in de kring gedaan, 
kinderen werken vaak in tweetallen of groep-
jes van vier of vijf kinderen enzovoort. 

 
contact school-parochie 
Vanouds hebben katholieke scholen en 
parochies een band met elkaar. Ook nu 
nog kan die band een belangrijke rol spe-
len. Ze kan op diverse manieren worden 
ingevuld: 
 de pastor komt regelmatig bijbelver-

halen vertellen in alle klassen 
 in groep 4 wordt het algemene gedeel-

te van de voorbereiding op de eerste 
Heilige Communie verzorgd 

 kinderen zingen mee in het parochiële 
kinderkoor 

 
organisatie en beheer 
1 Zelfs de organisatie en financiering van 

de school kunnen de identiteit ‘uitstra-
len’. Een school die, mede geïnspireerd 
vanuit het evangelie, extra aandacht wil 
geven aan kinderen met een achterstand, 
kiest voor minder klassenleerkrachten en 
meer taakleerkrachten en remedial tea-
chers. Maar ook geld kan identiteitsge-
voelig zijn:  er vindt bijvoorbeeld fonds-
werving plaats om kinderen in de Derde 
Wereld te laten studeren. 
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 leerkrachten verlenen hand- en span-
diensten in de kerk, zijn lector of gaan 
voor in woord- en communiediensten. 

 

2 Doorverbinding met een centraal beeld 
uit de christelijke levensvisie: in het Ko-
ninkrijk van God zijn de sociale rollen 
omgedraaid. De laatsten zullen de eersten 
zijn. God kiest partij voor de kansarmen. 
Een katholieke school wil dat weten! 

 
 


