
Onderwijssector waardeert moed en sereniteit van scholen tijdens recente 

gebeurtenissen 
 

Na de aanslagen in Brussel blijkt eens te meer hoe essentieel dialoog en respect zijn om 

samen te leven. Wars van al te snelle oordelen wil de volledige onderwijssector een positief 

signaal geven en werken aan hoop voor de toekomst. Het wil hiermee steun en waardering 

geven voor de inzet van scholen na de recente gebeurtenissen. 

 

Scholen als plaats van verbondenheid en gesprek 

 

Vlaams minister voor Onderwijs en haar ondersteunende diensten, alle onderwijsverstrekkers, 

de onderwijsvakbonden en de Erkende Instanties en Vereniging van de levensbeschouwelijke 

vakken erkennen en waarderen de vele initiatieven die scholen nemen om over de grenzen van 

culturen en levensbeschouwingen heen het gesprek met elkaar aan te gaan. Samen de dialoog 

aangaan, met respect voor de overtuigingen van de ander binnen de contouren van onze 

democratische rechtsstaat en haar grondwaarden, is hierbij de kernopdracht. Veel scholen 

maken hier nu al stevig werk van. Met deze boodschap wil de hele onderwijssector de vele 

goede intenties en inspanningen die op het veld geleverd worden, bekrachtigen en uitdragen. 

 

Onderwijs staat echter niet alleen om deze opdracht waar te maken. Deze blijk van 

ondersteuning is daarom tegelijk een warme oproep aan de hele samenleving om onderwijs 

hierin te ondersteunen en samen verantwoordelijkheid te dragen voor deze moeilijke 

opdracht. Alleen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we samen het verschil 

maken. 

 

De leraar doet ertoe 

 

Terreurdreiging 4 betekent voor de vele scholen in ons land niet alleen extra waakzaamheid 

aan de schoolpoort. Het betekent ook dat onze leraren eens te meer de opdracht hebben om 

doorheen hun dagelijks werk kinderen en jongeren de weg te wijzen in een onzekere 

maatschappij. Vreedzame interculturele dialoog is voor hen geen theorie, maar dagelijkse 

praktijk. We verwachten van onze schoolteams dat ze los van welke levensbeschouwing of 

overtuiging ook en los van de eigen twijfels en angsten, een boodschap van hoop uitdragen, 

dat ze leerlingen doen geloven in een samenleving die de moeite waard is en waarin iedereen 

zich thuis en veilig kan voelen. Onze mensen doen dit vanuit een sterke professionele basis en 

een integere professionele identiteit. Het is in tijden waarin pasklare antwoorden niet 

voorhanden zijn dat we eens te meer beseffen hoe belangrijk het is om in te zetten op een 

goed omkaderd en professioneel hoogstaand lerarenkorps. Meer dan ooit verdienen leraren, 

directeurs en alle personeelsleden die hen ondersteunen onze steun en respect  

 

Namens, 

Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Hilde Crevits 

De onderwijsverstrekkers:  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijskoepel 

van Steden en Gemeenten (OVSG) en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), Overleg Kleine 

Onderwijsverstrekkers (OKO) 

 



De vakorganisaties 

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), Christelijke Onderwijscentrale (COC) , 

Christelijk Onderwijzersverbond (COV), Vrij Syndicaat voor Openbaar Ambt (VSOA) 

De erkende instanties en vereniging levensbeschouwelijke vakken:  

de erkende instantie van de Israëlitische godsdienst, Comité Anglicaans Godsdienstonderwijs, de 

erkende instantie van de rooms-katholieke godsdienst, Centrum Islamonderwijs, Raad voor Inspectie 

en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer, Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in 

België en Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs. 

 


