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Authentiek katholiek
onderwijs vraagt engagement
Niet-gedoopte leerkrachten die les mogen geven in katholieke

Uitdrukkelijke keuze

basisscholen: de media pikten dat nieuws snel op en maakten ervan

Hogescholen beklagen zich nu begrijpelijker-

dat het doopsel wegvalt als voorwaarde. Didier Pollefeyt zet de zaken

wijze dat leerlingen (vooral moslims) die dat
tweede spoor gevolgd hebben, blijkbaar niet

terug in context. De katholieke dialoogschool vooronderstelt altijd een

overal aangeworven kunnen worden. Dat

gezamenlijk engagement van een voldoende groot aantal gelovige

vergt inderdaad een mentaliteitswijziging

leerkrachten en van andersgelovige leerkrachten die in hun opleiding
gevormd zijn om in een katholieke dialoogschool te kunnen werken.
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Van stille secularisering
naar kwalitatieve dialoog
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Noodzakelijke maar
onvoldoende voorwaarde
Wat de geloofsbeleving van jonge leerkrachten
betreft, toont ons onderzoek aan dat er nu al
niet meer bij alle afgestudeerden sprake is van
een voorgegeven, sterke integratie van de persoonlijke gelovige spiritualiteit en de pedagogische opdracht, ook al is die integratie natuurlijk

“Het tweede traject is geschikt voor iedereen die zich niet kan vinden in een volledige integratie
van de eigen levensbeschouwelijke identiteit en de katholieke identiteit van de school.”

naar de ziel van het pedagogische project.
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