
Katholiek onderwijs
anno Domini 2018

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle

Zeegse, 22 maart 2018



Titus

Frankemölle
• diaken bisdom Breda 

– Catharinaparochie Oosterhout

• voorzitter NKSR

• vicevoorzitter CEEC

• rector/algemeen directeur VO-
scholen in Bergen op Zoom, 
Dongen en Oosterhout

• voorzitter werkgroep identiteit 
bestuur en rectoren vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs

• docent PDOB



Inhoud 

presentatie

• Katholiek onderwijs 2018

• Bronnen

• Waarden

• Interculturele dialoog

• Geleefde identiteit



Katholiek

onderwijs
Dienst aan de samenleving -
diakonia

Vrije en verantwoordelijke 
mensen die zelf in hun 
onderhoud kunnen voorzien

Onderwijs voor de mens, iedere 
mens en de hele mens



Katholiek

mensbeeld • Mens centraal, niet  

systeem, protocollen, tools 

of codes – mens niet 

instrumentaliseren

• Iedereen welkom –

interculturele dialoog

• Hoofd, hart, handen



In de kern
• Leven vanuit de a/Ander

• Vijf kernbeginselen

o menselijke waardigheid

o algemeen welzijn

o solidariteit

o gerechtigheid

o subsidiariteit



Katholieke

school Katholieke scholen rusten 
leerlingen toe om op basis van 
waarden te leven, te werken en 
een bijdrage te leveren aan onze 
democratische samenleving

Vormen gaat vooraf aan 
kennisoverdracht                        
–Gravissimum Educationis



Religieuze 

en culturele 

pluraliteit Geen scholen met 100% 
katholieken 

• leerlingen noch leerkrachten

Wereldwijd kenmerk katholiek 
onderwijs 

• interreligieuze en 
interculturele dialoog 



Overdracht

geloof
Eerder - Geloof en kennis van 

katholieke traditie verondersteld

Nu - Geloof en kennis van 

katholieke traditie voorgesteld

Geloofsoverdracht echter geen 

primaire taak scholen, maar van 

parochie - algemeen directorium catechese



Katholieke scholen werken vanuit een 
visie gebaseerd op evangelische waarden

die alle leerlingen in staat stelt zich te 
ontwikkelen tot verantwoordelijke 

burgers in een zorgzame en liefdevolle 
samenleving



“Gij zult de Heer uw God beminnen 
met geheel uw hart en geheel uw ziel, 

met al uw krachten en geheel uw 
verstand; en uw naaste gelijk uzelf.”

(Lc. 10,27)



Pedagogisch: leerlingen 
ontdekken en ontwikkelen hun 
eigen identiteit

Spiritueel: leerlingen leren te 
theologiseren en na te denken 
over transcendentie

Sociaal: leerlingen worden 
verantwoordelijke en zorgzame 
leden van de samenleving

Persoonlijk: leerlingen groeien 
in evangelische waarden

Dialoog

scholen



Paus 

Franciscus
Oproep aan katholiek onderwijs 
zich te ontfermen over 
islamitische leerlingen:

• dreigen als “tweederangs 
burgers” te worden 
behandeld

• barmhartigheid is voor allen

• werken vanuit liefde voor de 
mens en zijn Schepper



“En God schiep de mens 

als zijn beeld” 

(Gen. 1,27)



• Vieren van Kerstmis en 

Pasen

o kerststalletje

o kerstboom

o ‘palmpaasstok zonder kruis’

• Vieren van Sinterklaas

• Eerste communie en H. 

Vormsel

Dilemma’s



• Onderwijs vanuit eigen 
identiteit en 
levensbeschouwing

• Naast aandacht voor 
christendom ook voor 
jodendom en islam

• Islamlessen

• Vieren van Suikerfeest
o relatie Vastentijd - Ramadan

o caritas, chesed, zakaat

Oplossings

richtingen



‘Zwarte’ scholen

Noli timere – wees niet bang

Vrees



Katholieke

identiteit • Godsdienstlessen

• Vieren

• Symbolen

• Relatie school en parochie

o Vieringen

o H. Communie en H. 

Vormsel



Katholieke

identiteit
• Pedagogisch klimaat 

(katholiek onderwijs is 
burgerschap pur sang)

• Katholiek taal en rekenen

• Onderwijskundig, financieel, 
organisatorisch, kwaliteits- en 
personeelsbeleid op basis van 
kernbeginselen sociale leer

• Et cetera



• Liefde is leidend

• School is gemeenschap 

• Van individu naar persoon

• No figures but faces –
paus Franciscus

• Kwaliteit is vanzelfsprekend

• Zelf verantwoordelijk, niet 
politiek – vrijheid onderwijs

• We bestaan, dus maken we 
het verschil

Tegenstroom



Katholiek onderwijs is een 

dienst aan de samenleving, is 

inclusief, zoekt altijd de 

dialoog en geeft vanuit zijn 

eigen identiteit vorm aan 

onderwijs voor iedere mens en

de hele mens

Basis

houding



20 september 2018

12:00 – 16:30 uur

Thema: interculturele dialoog

Adelbert College

Deijlerweg 163

2241 AE Wassenaar

Studie

middag



?


