
LEZINGENCYCLUS PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI 
 
Christelijke levensbeschouwing en onderwijs:  
waar zit het verschil met het seculiere model? 
 

 
 
Op dinsdag 14 februari heeft in de HIVSET-campus aan de Herentalsstraat in Turnhout de 
tweede lezing plaats van de cyclus ,,Christen zijn in de 21ste eeuw’’, georganiseerd door de 
Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Spreker is die avond Carl Snoecx, directeur Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, die het zal hebben over ,,Christelijke levensbeschouwing en 
onderwijs: waar zit het verschil precies met het seculiere model?’’ 
 
,,Het vertrekpunt van onze analyse is de plaats van de katholieke school en van kerk en 
religie in de samenleving. Binnen de gepluraliseerde samenleving is de katholieke school 
niet meer vanzelfsprekend. Velen vragen zich zelfs af of er nog katholieke scholen moeten of 
mogen zijn. Ons antwoord op deze vraag is de 'katholieke dialoogschool'. Het is onze 
gedroomde school voor de toekomst.  
Hoe ziet die school eruit? Voor welke idealen gaan we in deze school? In ieder geval 
willen we - vanuit de traditie waarin de school staat - in gesprek gaan met haar omgeving. De 
dialoogschool wil zo een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die 
gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en 
samenleving verwelkomt de katholieke dialoogschool daarom gastvrij iedereen, van 
welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. 
Vanuit haar eigen 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. Hiertoe brengt ze allen samen die 
betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de 
eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te 
verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-
tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze schept daarbij ook 



ruimte voor wie niet aan het woord komt. 
 
Gods droom 
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 samenleving waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God 
van droomt. Hoe die droom concreet kan worden, leggen we uit aan de hand van 
voorbeelden uit het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het 
hoger onderwijs. 
We gaan hierover in gesprek met alle geïnteresseerden.” 
 
Spreker Carl Snoecx is theoloog en filosoof. Hij was jarenlang leraar en nadien 
schooldirecteur van HIVSET. Sinds tien jaar is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het curriculum en de vorming van de secundaire scholen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
Vorig jaar werd hij benoemd tot directeur van de Dienst Identiteit en Kwaliteit binnen 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
Na de voordracht van Carl wordt het gesprek op gang getrokken door enkele directieleden 
van Turnhoutse onderwijsinstellingen, die vanuit de dagelijkse praktijk concrete feedback 
geven over de visie die Carl aanbracht. Uiteraard rekenen we ook op een ruime inbreng van 
de andere aanwezigen in dit gesprek. Dit wordt zeker een boeiend debat! 
 
De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.  Ze heeft plaats in de grote 
aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout. 
Prijs: vrije bijdrage. Meer informatie over deze cyclus vind je bij 

http://www.vormingscentrum.hivset.be/ ; dirk.godecharle@hivset.be 

Inschrijvingen: voor 1 lezing/meerdere lezingen/volledige reeks: administratie-vc@hivset.be, 
graag aantal personen + namen + gsm/tel. 
 


