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laatste woord
JA, RELIGIE OP SCHOOL
IS NOG VAN DEZE TIJD
Orhan Agirdag
docent pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven

Hoewel in Vlaanderen religieus onderwijs een grondwettelijk recht is en de meerderheid van leerlingen schoolloopt in scholen met een levensbeschouwelijk karakter, is de dominante overtuiging vandaag dat religie op school niet meer van deze
tijd is. Politiek links én rechts lijken het erover eens dat religie een privézaak moet
zijn. Hooguit mogen we over religie spreken op school, en haar al zeker niet onderwijzen.
Maar waar blijven de argumenten die gestoeld zijn op wetenschappelijke gegevens? Welke gevolgen hebben religiositeit en/of schooldenominatie op de leerprestaties van de leerlingen? Als het over het klimaat gaat, zouden we het toch ook niet
aanvaarden dat er feitenvrije statements worden gemaakt?
Internationale empirische studies laten zien dat verschillende dimensies van religiositeit eerder positief samenhangen met onderwijsprestaties en andere uitkomsten zoals gezondheidskenmerken, het psychosociaal welbevinden, politieke
participatie en vrijwilligerswerk1. Ook wat etnische minderheden betreft, blijkt
religiositeit een substantieel positief effect uit te oefenen op de onderwijsprestaties. De eenduidige conclusie van meta-analyses is dat religiositeit van leerlingen
een van de belangrijkste succesfactoren is om de etnische onderwijsongelijkheid
te dichten2.
Hoewel in Vlaanderen de causale effecten van religiositeit op de leerprestaties nog
niet onderzocht zijn, wijzen bestaande studies eveneens op een positief verband
tussen religiositeit en relevante onderwijsuitkomsten. Zo laten Vlaamse studies
zien dat religieuze praktijk samenhangt met hogere onderwijsaspiraties3 en dat
een sterkere islamitische religiositeit gerelateerd is aan een sterkere waardering
van het onderwijs4. Kwalitatief onderzoek vindt eveneens een positieve relatie tus-
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sen islamitische religiositeit en gepercipieerd succes op school5.

Politiek links én rechts lijken het
erover eens dat religie een privézaak moet zijn. Hooguit mogen we
over religie spreken op school, en
haar al zeker niet onderwijzen.

Daarnaast bestaat er ook heel wat onderzoek dat
focust op de effecten van religieuze scholen.
Hoewel internationale studies doorgaans aangeven dat christelijke scholen beter presteren dan
staatsscholen, wijzen recente studies in de lage
landen erop dat de denominatie van een school
(katholiek, protestants, staatsscholen, …) er weinig toe doet6. Een belangrijke
uitzondering hierop zijn de islamitische scholen (in Nederland). Die presteren
beduidend beter dan andere scholen wanneer er rekening wordt gehouden met de
kenmerken van hun instroom7. Ondertussen hebben meerdere islamitische scholen van het Nederlandse ministerie van Onderwijs het label Excellente School
verkregen. In 2019 stonden zelf drie islamitische scholen in de top 10 van de
6000 basisscholen in Nederland.
Waarom de positieve effecten van christelijke scholen wegebben, terwijl islamitische scholen wel positieve gevolgen hebben kan verklaard worden met de common school-theorie van James Coleman. Die stelt dat religieuze scholen beter
functioneren dan overheidsscholen omdat er meer sociaal kapitaal aanwezig is.
Sociaal kapitaal wordt hier begrepen als een hechte vertrouwensband tussen de
leraren, ouders en leerlingen uit de geloofsgemeenschap (bijvoorbeeld een parochie of een moskee waar mensen elkaar al kennen). De levensbeschouwelijke
richting van een school blijkt de leraren en ouders meer te motiveren en te mobiliseren dan ‘neutrale’ overheidsscholen. Cruciaal hierbij is dat de geloofsgemeenschap niet alleen dienst verleent aan het ‘eigen volk’, maar aan de gehele lokale
gemeenschap, dus ook voor andersgelovige leerlingen die niet behoren tot de geloofsgemeenschap. De lokale gemeenschap staat dan garant als een sociaal vangnet voor de leerlingen.
Voor het realiseren van het ideaal van de common school is dus het bestaan van
een geloofsgemeenschap cruciaal. Maar aangezien de katholieke parochies in
Vlaanderen steeds meer wegebben, gaat de sociaal-kapitaal these steeds minder
op voor katholieke scholen. Zo wordt het ook duidelijk hoe het komt dat islamitische scholen die omringd zijn door een geloofsgemeenschap wel een toegevoegde
waarde hebben. Het is daarom mijn overtuiging dat islamitische scholen een be-
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langrijke rol kunnen spelen voor de kwaliteit en de gelijkheid in het onderwijs, ook
voor niet-islamitische leerlingen die op termijn voor een dergelijke school opteren.
Is het dan niet opmerkelijk dat anno 2019 nog geen enkele erkende islamitische
school bestaat in Vlaanderen? Pogingen tot het oprichten van islamitische scholen kunnen op weinig steun rekenen vanuit de politiek: linkse noch rechtse politici zijn te vinden voor islamitische scholen. Zelfs ‘christendemocraten’ zijn tegen.
Islamitische gemeenschappen die wensen om scholen op te richten krijgen de
wind van voren. Zo worden ze niet alleen hun grondrecht ontnomen, maar de
bijdrage die ze kunnen leveren aan kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen wordt
getorpedeerd.

N

Ten slotte, de meerderheid van onze scholen zijn nog altijd katholieke scholen.
Secularisering mag geen beletsel zijn voor deze schoolbesturen om op zoek te
gaan naar nieuwe geloofsgemeenschappen uit de paroikía (lokale buurt) die in
staat zullen zijn om ouders en leraren te mobiliseren om zich in te zetten voor de
school. Dat God niet altijd centraal staat in deze nieuwe geloofsgemeenschappen - maar bijvoorbeeld wel ecologie of sociale rechtvaardigheid - is volledig
compatibel met een christelijk waardenkader, dat we moeten blijven koesteren
aan onze instellingen.
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