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WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? 
 
Deze bijlage bestaat uit twee delen: een leestekst en een opdracht. Neem éérst de lees-
tekst aandachtig door en ga dán pas aan de opdracht beginnen. 
 
 
LEESTEKST 
 
Het katholiek onderwijs bestaat inmiddels bijna anderhalve eeuw. Het markeringspunt is 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw begon de katholieke gemeenschap in ons land zich veel moeite te getroosten 
om katholieke scholen op te richten. Talloze zusters, fraters en broeders van diverse on-
derwijscongregaties (bijvoorbeeld de fraters van Tilburg of de broeders van Oudenbos en 
de zusters van Amersfoort) hebben zich daar enorm voor ingezet. Van het katholiek on-
derwijs is een ‘hecht bouwwerk’ gemaakt. De achterliggende bedoeling was emancipatie. 
Katholieken vormden in de achttiende en negentiende eeuw in economisch en politiek 
opzicht een achtergestelde bevolkingsgroep. In de achttiende eeuw waren katholieken 
nog uitgesloten van alle openbare ambten. Ze waren laag opgeleid en vervulden banen 
met een lage maatschappelijke status. Door een soort emancipatie-offensief wilde de ka-
tholieke gemeenschap in ons land die achterstand wegwerken. Het geven van goed en 
vooral eígen onderwijs was daartoe het belangrijkste middel. 
De keerzijde van die emancipatie was het isolement. Het is vooral de leiding van de r.-k. 
kerk die dit bewerkstelligd heeft. Zij zag in het opkomende liberalisme en socialisme in 
de tweede helft van de negentiende eeuw grote gevaren voor de eigen achterban. Daarom 
hebben katholieken er alles aan gedaan om zichzelf van deze ongewenste invloeden af te 
schermen: er werden allerlei organisaties opgericht van alléén katholieken voor katholie-
ken. Aldus ontstond een katholieke zuil. Het katholiek onderwijs had daarin een spilfunc-
tie. 
 
Inmiddels is de emancipatie van het katholieke volksdeel voltooid. Katholieken zijn ge-
lijkwaardige en mondige burgers geworden in een open en pluriforme samenleving. Zij 
zoeken hun kracht niet langer in afzondering maar in toenadering en samenwerking. De 
twee historische functies van katholiek onderwijs, emancipatie en bescherming, behoren 
daarmee definitief tot het verleden. 
 
Voor de legitimatie van katholiek onderwijs is nu nog één functie van belang: cultuur-
overdracht. Nu geldt deze functie voor elke school, maar juist aan deze taak kunnen 
scholen een eígen invulling geven. Elke school kan kiezen wélke attituden, overtuigin-
gen, waarden en normen zij van belang vindt en welke inhouden zij wil overdragen. Een 
katholieke school laat zich daarbij, als het goed is, inspireren door de bronnen van haar 
grondslag: bijbel en traditie.  Juist door bewuste keuzen en invullingen werkt een katho-
lieke school aan haar eigen identiteit. Zij draagt een cultuur met eígen accenten, met een 
bepaalde kleur over op haar leerlingen. 
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In het algemeen geldt, dat die cultuuroverdracht op twee manieren plaats kan vinden: in 
een monoloog of in een dialoog.  
Cultuuroverdracht in de vorm van een monoloog is ‘gesloten’: men besteedt bijvoorbeeld 
aandacht aan het christelijk geloof met uitsluiting van andere tradities. Men is gehecht 
aan het ‘eigen gelijk’.  
Misschien vindt men het op jonge leeftijd kennismaken met andere godsdiensten en le-
vensbeschouwingen een ‘geestelijk gevaar’. Of men meent, dat het kind erdoor in ver-
warring komt. Soms speelt het pedagogisch motief van de gewenning een rol: het kind 
moet éérst maar bepaalde inhouden aannemen en bepaalde dingen doen, pas later mag het 
er kritisch mee omgaan. Mogelijk vindt een monologische katholieke school ook, dat 
kinderen geholpen moeten worden om meelevende leden van de katholieke geloofsge-
meenschap te worden. Kinderen behoren te worden ingeleid in de rituelen van de kerk: 
christelijke feestdagen, eerste communie, eucharistie enzovoort. 
Cultuuroverdracht in de vorm van een dialoog verloopt ánders. ‘Dia’ betekent ‘tussen’: 
dit verwijst naar uitwisseling tussen mensen. Inhouden en gedragingen van evangelie en 
traditie worden nu niet langer als ‘pakketjes’ gezien, die je alleen maar hoef te droppen. ’t 
Gaat om ontmoeting, waarbij eígen opvattingen en waarderingen van de kinderen een rol 
spelen en men wil elkaar beïnvloeden en verrijken.  
In toenemende mate betekent deze ontmoeting voor veel kinderen een eerste kennisma-
king met de christelijke traditie. Voor andere kinderen is het een verdere verdieping van 
wat ze via thuis en de geloofsgemeenschap meekrijgen. Dialoog verwijst ook naar de 
ontmoeting tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 
 
Cultuuroverdracht als monoloog en als dialoog hebben beide recht van bestaan. Ze hoe-
ven elkaar niet uit te sluiten. Vaak gaat het om een mengeling van beide benaderingen, 
waarin het dialogische overdrachtsmodel doorgaans de overhand heeft. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit een onderzoek onder schoolhoofden, leraren, bestuurders en ouders van katho-
lieke basisscholen in de provincie Zuid-Holland naar de wijze waarop die overdracht 
plaatsvindt (Kwakman & van Oers 1993). De hiernavolgende opdracht hangt ermee sa-
men. 
 
 
OPDRACHT 
 
Mensen hebben heel verschillende opvattingen over de betekenis van een katholieke ba-
sisschool. In het onderstaande tref je een aantal uitspraken aan van leraren over de bete-
kenis van katholieke basisscholen voor kinderen (Kwakman,1993). 1 
 

                                            
1 Kwakman, F.E. & Oers, J.C.A. van der (1993). Het geloof in de katholieke basisschool. Kampen: Kok. 1e druk. 
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Voer de volgende dubbele opdracht uit: 
 
1. Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre jij het hiermee eens bent (geen antwoord is 

goed of fout: het gaat om jouw mening): 
1. helemaal niet mee eens 
2. niet mee eens 
3. niet mee eens, niet mee oneens 
4. mee eens 
5. helemaal mee eens 
 

2. Zet ’n M voor elke uitspraak die volgens jou bij de monologische cultuuroverdracht 
behoort en een D voor elke uitspraak die kenmerkend is voor de cultuuroverdracht in 
de vorm van een dialoog. 

 
1   Een katholieke basisschool moet bij de leerlin-  1 2 3 4 5 
gen respect en waardering voor godsdienst en 
levensbeschouwing ontwikkelen. 
 
2   Een katholieke basisschool dient in haar onderwijs  1 2 3 4 5 
aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke vragen. 
 
3   Op een katholieke basisschool behoort met  1 2 3 4 5  
Kerstmis en Pasen een viering plaats te vinden. 
 
4   Een katholieke basisschool is er om leerlingen  1 2 3 4 5 
het evangelie beter te leren begrijpen door het 
christendom in gesprek te brengen met andere 
godsdiensten. 
 
5   Een katholieke basisschool dient leerlingen dui-  1 2 3 4 5 
delijk te maken dat elke godsdienst en levensbe- 
schouwing waardevol is die zoekt naar antwoor- 
den op levensvragen. 
 
6   Een katholieke basisschool is er om leerlingen te  1 2 3 4 5 
helpen een keuze te maken voor de katholieke 
levensovertuiging. 
 
7   Op een katholieke basisschool horen leerlingen  1 2 3 4 5 
in schoolverband mee te doen aan bepaalde acties 
van de kerk die op de eigen samenleving of op de 
wereldsamenleving zijn gericht. 
 
8   Een katholieke basisschool moet leerlingen hel-  1 2 3 4 5 
pen om vanuit de christelijke traditie andere gods- 
diensten te leren kennen en te waarderen. 
 
9   Een katholieke basisschool dient de leer van de  1 2 3 4 5  
katholieke kerk over te dragen op de leerlingen. 
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10   Een katholieke basisschool is er om leerlingen  1 2 3 4 5 
te leren vanuit een katholieke levensovertuiging 
om te gaan met andere levensopvattingen. 
 
11   Een katholieke basisschool dient leerlingen  1 2 3 4 5 
mee te helpen voorbereiden op kerkelijke vierin- 
gen, zoals de Eerste Communie en het Vormsel. 
 
12   Een katholieke basisschool is er om leerlingen  1 2 3 4 5  
te leren nadenken over de overeenkomsten en ver- 
schillen tussen diverse godsdiensten. 
 
13   Een katholieke basisschool dient leerlingen te  1 2 3 4 5 
helpen een ‘eigen’ levensvisie te ontwikkelen via 
kennismaking met andere godsdiensten. 
 
14   Op een katholieke basisschool dient men de  1 2 3 4 5 
schooldag te beginnen en te eindigen met gebed. 
 
15   Een katholieke basisschool dient bij te dragen  1 2 3 4 5 
aan de introductie van haar leerlingen in de belang- 
rijkste gebruiken van de katholieke kerk.  
 
 
Stel samen met de docent vast bij welke items een M en bij welke items een D hoort te 
staan. Bereken daarna je gemiddelde scores: tel het aantal M-items op, deel het totaal 
door 8 en rond de uitkomst af op twee decimalen nauwkeurig achter de komma. Doe het-
zelfde met de D-items, maar deel het totaal hiervan door 7. 
Vergelijk jouw resultaten met de resultaten van het gelijksoortige onderzoek op een groot 
aantal katholieke scholen in Zuid-Holland door Kwakman en van Oers: 
 
    M    D 
 leerkrachten  3,33  4,04 
 ouders   3,60  3,85 
 
Het zou interessant zijn om ook het klassengemiddelde met de onderzoeksgegevens van 
Kwakman en van Oers te vergelijken. Er is dan even een snelle rekenaar nodig. 


