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GO! kiest voor een andere invulling van het levensbeschouwelijk vak in de derde graad van het 
secundair onderwijs  
  
De Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft beslist om met ingang van 1 
september 2014 te starten met een andere invulling van de levensbeschouwelijke vakken in de 
derde graad van het secundair onderwijs. Concreet betekent dit dat naast kennismaking met 
andere levensbeschouwingen, de leerlingen ook in interlevensbeschouwelijke dialoog zullen gaan.  
  
Het GO! is ervan overtuigd dat een goede wederzijdse kennis in al zijn facetten en een goed begrip 
van de verschillende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer bijdraagt tot de ontplooiing van 
de jongere en tot een beter begrip van de eigen samenleving. “Voor het GO! moet elke 18-jarige over 
voldoende kennis beschikken om zijn eigen levensbeschouwing te kunnen kiezen.” zegt Eddy 
Baldewijns, voorzitter Raad GO!. Dit betekent dat elke jongere bij het beëindigen van het 
leerplichtonderwijs de noodzakelijke levensbeschouwelijke, ethische competenties moet bezitten om 
met zin voor verantwoordelijkheid en autonomie zijn levensbeschouwing te kunnen kiezen, deze te 
onderbouwen en het gesprek hierover met anderen moet kunnen aangaan.  
  
Dit is volgens het GO! enkel mogelijk in een omgeving waarin jongeren van verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden samen in dialoog gaan zonder hierbij te vertrekken vanuit één 
bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. De secularisering en diversiteit in levensbeschouwingen 
in onze actuele samenleving noodzaken tot een actualisering van de manier waarop wij vandaag 
tegen levensbeschouwing aankijken. Net daarom vindt het GO! dat het officieel onderwijs hierin een 
fundamentele voortrekkersrol moet spelen, het biedt immers als enige het gepaste kader om deze 
dialoog te voeren.  
  
“Wij menen dat een geactualiseerde benadering van levensbeschouwelijke vakken in de derde graad 
een treffend sluitstuk biedt aan een leerlijn die start in de lagere school waarbij respect voor de 
keuze van de ouders een vertrekpunt  is,” zegt Luc De Man, voorzitter werkgroep 
interlevensbeschouwelijke dialoog.  
  
Het GO! meent dat de invulling van het voorliggende voorstel van decreet ingediend door Vlaams 
parlementslid J.J. De Gucht dieper moet gaan. Een vergelijkende studie naar de eigenheid en de 
beleving van de verschillende levensbeschouwingen (niet alleen godsdienstwetenschap) moet het 
uitgangspunt zijn, maar dient aangevuld met een interlevensbeschouwelijke dialoog. Het GO! hoopt 
ook dat de tijd rijp is om een breder debat over het ontwikkelen van de levensbeschouwelijke en 
ethische competentie doorheen de andere leerjaren te voeren. Het GO! stelt zich hierbij op als een 
partner die hierover met alle betrokken instanties in dialoog wil gaan.  
“Pas als de jongere het waardenkader van de ander leert kennen kan hij met een open blik met de 
verschillen omgaan. Pas wanneer dit gerealiseerd is zal dit wezenlijk onderdeel van onze 
onderwijstaak gerealiseerd zijn,” besluit Eddy Baldewijns.  
  
Maar dialoog is één ding, de uitrol naar de praktijk is een ander. Vanaf 1 september 2014 zal het GO! 
alvast binnen de contouren van de huidige regelgeving de invulling van het vak in de 3de graad van 
het secundair onderwijs aanpassen. De leerlingen zullen er in aanraking komen met alle erkende 
levensbeschouwingen en zullen daarnaast  in een interlevensbeschouwelijke dialoog gaan met hun 
medeleerlingen.  De praktische modaliteiten worden nu verder uitgewerkt. Een leerplancommissie 
bestaande uit de inspecteurs levensbeschouwelijke vakken en de pedagogische begeleidingsdienst 
van het GO! zal de inhoud bepalen. De kwaliteitsbewaking over het levensbeschouwelijk vak moet 
voor het GO! ook toegewezen worden aan het schoolbestuur in samenspraak met de inspecteurs van 
de levensbeschouwelijke vakken. Wie dit vak zal geven staat op dit ogenblik nog niet vast.  


