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Emmanuel Van Lierde   “Religie is en blijft belang-
rijk in onze wereld. Door het toenemende geweld 
in naam van God vind ik het zelfs nog crucialer dat 
onze studenten worden ingewijd in religie, zin-
geving en levensbeschouwing. Zoniet kunnen ze 
veel actualiteit niet plaatsen. Iemand die afstu-
deert en niet weet hoe belangrijk levensbeschou-
wingen in de wereld zijn, heeft een gemis in zijn 
leven”, steekt  André Oosterlinck van wal.

“Mede daarom gaven we, toen ik rector van de KU 
Leuven was, het plichtvak godsdienst een andere 
invulling onder de noemer RZL: religie, zingeving 
en levensbeschouwing. Om de grote lijnen voor 
dat vak uit te zetten, werd me toen een jonge theo-
loog aangeraden: Didier Pollefeyt. Ondertussen 
is RZL een succesverhaal waar andere universitei-
ten ons om benijden. Zelfs vrijzinnige studenten 
blijken tevreden over deze vrijplaats in hun curri-

culum, waar ze met een open blik naar religie kun-
nen kijken. Toen ik associatievoorzitter werd, heb 
ik dat vak dan ook ingevoerd in onze hogescholen 
zodat ook zij ruimte maken voor de dialoog over de 
levensbeschouwingen, want dat is – zoals ik al zei 
– een noodzaak in deze tijd. Nu onze raad van be-
stuur ervoor opteerde onze missietekst op het ge-
bied van levensbeschouwing wervender en min-
der defensief te maken, was het voor mij logisch 
opnieuw een beroep te doen op Didier. Je weet dat 
je dan een vlot leesbare en inhoudelijk sterke tekst 
krijgt. Als rector en associatievoorzitter heb ik me 
altijd omringd met experts, want je kunt niet zelf 
in alles goed zijn. Als een van de eersten aan onze 
universiteit was Didier ook een computerdeskun-
dige, wat zijn succesvolle en bekroonde Thomas-
website voor het godsdienstonderwijs en de ka-
tholieke identiteit ten overvloede bewijst.”

André Oosterlinck en Didier Pollefeyt over identiteit Leuvense associatie

“Het mag weer 
iets meer zijn”
Een nieuwe missietekst (zie blz. 15) zet de katholieke identiteit van de 

Associatie KU Leuven sterker in de verf. Een werkgroep onder leiding van 

vice-rector onderwijs Didier Pollefeyt schreef er de voorbije maanden aan. 

“Hiermee trekken we het idee van de dialoogschool door naar het hoger 

onderwijs”, verduidelijkt hij. “Het is bovenal een uitnodiging om aan de slag  

te gaan met het katholieke”, stelt associatievoorzitter André Oosterlinck.

Waarom drong een nieuwe 
missietekst zich op?
Pollefeyt:  “De UAntwerpen staat voor actief plu-
ralisme, de VUB is belijdend vrijzinnig en de 
UGent stelt zich neutraal op. Wat is onze levens-
beschouwelijke eigenheid? We vonden dat het 
tijd was om onze identiteit weer aannemelijk 
te maken in een hedendaagse taal. Godsdienst 
is niet langer taboe. Het gevecht dat oudere ge-
neraties leverden om zich van het juk van de kerk 
te bevrijden, is achter de rug. Jongeren kijken op-
nieuw onbevangen naar religie. Voor hen mag 
het weer iets meer zijn. Als je kijkt naar de oude 
opdrachtverklaring, dan blijft die steken bij een 
klassiek waardediscours, maar ondertussen we-
ten we dat die morele invulling te mager is. Wat 
van onderuit groeide en werd opgebouwd vanuit 
het vak RZL, komt nu bovendrijven in de nieuwe 
visietekst. De huidige missie sluit aan bij het mo-
del van de dialoogschool en bij dat vak. Het is bo-
venal een uitnodiging tot levensbeschouwelijke 
dialoog, maar vanuit het voorkeursperspectief 
van de katholieke traditie en het christelijke ver-
haal. Vrijzinnigen en andersgelovigen zijn daarbij 
welkom en kunnen juist als vrijzinnige of anders-
gelovige deelnemen aan het gesprek.”

Critici beweren dat de K vooral diende 
om een machtige associatie te vormen 
van de kust tot Limburg, terwijl de 
identiteit maar weinig belang had.
Oosterlinck:  “Geregeld kreeg ik de vraag voorge-
schoteld:  ‘Wat betekent uw K nog?’  Ik zei dan vaak 
dat ze stond voor kwaliteit. Niet alle bestuurders 
zijn een expert in de materie en kunnen vlot uit-
leggen wat katholiek zijn voor hen betekent.” 

Didier Pollefeyt (l) en André Oosterlinck (r) willen afgestudeerden niet alleen een diploma geven, maar tegelijk een soort digitale identiteitsportfolio. 

Dat geeft een overzicht van alles wat je in de marge van je studies hebt gedaan aan engagementen en vrijwilligerswerk.  © Rob Stevens
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“Zo’n tekst kan ons helpen te verwoorden waar 
de K voor staat. Ik geef toe dat ik er ook niet al-
tijd weg mee wist. Onze generatie groeide 
op in de losbandige jaren 1960 en gooide de 
waarden veeleer overboord. Ik merk bij jonge 
docenten en bij mijn kinderen dat ze er weer 
meer belang aan hechten. Toch bewaarde ik 
bewust altijd de K omdat het onze traditie is, 
zij het in alle openheid en in dialoog met an-
deren. Ik vond het trouwens belangrijk met de 
kerk in dialoog te gaan, mede om haar uit haar 
verstard zijn te halen. Onze bisschoppen zijn 
zeer open en aartsbisschop André-Joseph Léo-
nard weet heel goed wat proffen zijn, aange-
zien hij er zelf lange tijd een was.”

“Ja, het werd ons aangewreven de K als een 
machtsinstrument gebruikt te hebben. Het is zo 
uitgedraaid, maar het was niet onze intentie. De 
basis voor onze associatievorming lag bij het feit 
dat we van nature één grote familie zijn die een 
geschiedenis en een traditie deelt. Kijk, als vice-
rector voor de ingenieurs had ik destijds contac-
ten met alle ingenieurs in het katholieke net. 
Dat was bij mijn voorgangers niet anders. Al van 
in de jaren 1950 bestond er samenwerking en 
waren er brugprogramma’s voor technisch in-
genieurs. We kenden elkaar als partners. Al onze 
instellingen hadden ook godsdienstonderwijs. 
Die verwantschap is de echte basis van onze as-
sociatievorming en het is dus veeleer verwon-
derlijk dat er twee hogescholen zijn die niet bij 
ons aansloten: de Karel de Grote-Hogeschool in 
Antwerpen en de Arteveldehogeschool in Gent.”

Een buitenbeentje in uw familie is Groep T. 
Sommigen vreesden dat die niet-katholieke 
hogeschool opnemen, zou leiden tot een 
pluralistische associatie. Door het aan-
vaarden van de missietekst lijkt Groep T 
nu veeleer zelf katholiek te worden.
Oosterlinck: “Het is niet onze taak zieltjes te win-
nen. We bepleiten geen reconfessionalisering van 
onze instellingen en willen niet iedereen dopen. 
Integendeel, we erkennen de diversiteit in onze 
geledingen, maar we moedigen wel een levens-
beschouwelijke dialoog aan omdat we menen dat 
het belangrijk is dat jongeren het fenomeen religie 
en zingeving kunnen begrijpen en duiden. Groep T 
heeft van oudsher trouwens een openheid naar de 
wereldgodsdiensten en is geen neutrale instelling.”

Pollefeyt: “Dialoogpartners ernstig nemen, be-
tekent dat iedereen zichzelf mag zijn. Een veel-
heid aan posities is toegestaan en we aanvaar-
den het verschil in onze schoot. Dat Groep T 
deel uitmaakt van onze associatie, bewijst dat. 
Onze tekst gebruikt het werkwoord  ‘erkennen’. 
Het christelijke verhaal erkennen, betekent het 
aanvaarden ervan of het waarderen ervan als 
wezenlijk element van de identiteit van de orga-
nisatie. Daarin bestaan gradaties. Niet iedereen 
hoeft zelf gelovig te zijn om te kunnen erkennen 
dat het christelijke het bevoorrechte perspectief 
van onze associatie is. Je kunt op verschillende 
manieren tegen onze traditie aankijken.”

“Als we willen dat onze jongeren ten volle deel-
nemen aan de wereld van morgen, dan moet 
hun persoonsvorming oog hebben voor alle 
dimensies van het mens-zijn. Naast het cogni-

tieve en het emotionele mag je dan het spiri-
tuele niet verwaarlozen. Hogescholen en uni-
versiteiten moeten niet alleen brains vormen. 
In die zin sluit onze missietekst aan bij het per-
sonalisme van onder anderen Louis Janssens 
en Albert Dondeyne als we stellen dat we per-
sonen willen vormen die een deskundige (het 
professionele), zorgzame (het ethische), duur-
zame (de zorg voor de schepping) en kritische 
(het reflexieve) bijdrage kunnen leveren aan 
het samenleven in verschil en verantwoorde-
lijkheid. Nogmaals: de tekst is een uitnodiging 
tot dialoog. Hij biedt een kader. Er is niet één 
interpretatie van de gebruikte woorden. Het is 
geen neutrale tekst; hij reikt ankerpunten aan 
die uitdrukkelijk ons profiel in de verf zetten. 
Maar het is geen dogmatische tekst die eisen 
oplegt. Dat is ook eigen aan het christelijke ver-
haal. Het is een dynamische traditie waar we 
zelf deel van uitmaken. We schrijven zelf ver-
der mee aan dat verhaal. Het is niet afgesloten. 
Onze traditie is open en gastvrij zoals ook paus 
Franciscus voortdurend beklemtoont.”

Oosterlinck: “Elk woord telt en kan discussie 
uitlokken. Dat is ook wat we willen: dat hier-
over in onze instellingen debat wordt gevoerd 
en dan niet alleen door de theologen of de 
ethici in huis. We moeten juist onze multidisci-
plinariteit uitspelen en laten werken zoals dat 
bij Metaforum aan de KU Leuven gebeurt. Ie-
dereen kan vanuit zijn invalshoek een steentje 
bijdragen aan onze identiteit, al kunnen zeker 
de RZL-docenten de reflectie over deze missie-
tekst aanwakkeren. Het is de bedoeling dat 
alle instellingen van onze associatie die mis-
sietekst overnemen, maar tegelijk dat ze hun 
visie en opdrachtverklaring eraan toetsen of 
spiegelen en aldus onze algemene tekst aan-
vullen en verrijken voor hun instelling.”

Hoe kan er ook buiten het vak RZL 
aan de identiteit worden gewerkt?
Pollefeyt: “Binnen de associatie bestaat een werk-
groep levensbeschouwelijk profiel. Daarnaast is 
er de hoger-onderwijspastoraal, maar de identi-
teit kan ook concreet zichtbaar worden in onze 
architectuur en de inrichting van onze campus-
sen. Kan er vandaag een vernieuwde aandacht uit-
gaan naar stille of religieuze ruimtes? En gaan we 
ook levensbeschouwelijk creatief om met het vaak 
mooie culturele erfgoed van de historische gebou-
wen waarin veel opleidingen zijn gevestigd?”

Oosterlinck: “Vroeger had elke katholieke school 
een kapel, maar die werd weggerationaliseerd. 
Nu beseffen we dat het goed is dat er stille ruimtes 
zijn waar je tot rust kunt komen en je pc mag bui-
ten laten. De agenda die de KU Leuven uitgeeft, 
vermeldt trouwens de feesten van de diverse le-
vensbeschouwingen. Ook die kleine zaken druk-
ken uit dat we belang hechten aan zingeving.”

Pollefeyt: “Belangrijk is voorts dat we in de toe-
komst afgestudeerden graag niet alleen een di-
ploma willen geven, maar tegelijk een soort digi-
tale identiteitsportfolio. Dat geeft een overzicht 
van alles wat je in de marge van je studies hebt 
gedaan aan engagementen en vrijwilligerswerk. 
Was je studentenvertegenwoordiger of hielp je bij 
een armoedeproject? Hield je mee de studenten-
bar open? Zong je in het koor of was je betrokken bij 
de pastoraal? Met dit bijkomende certificaat kun je 
bij je werkgever een bewijs leveren van je persoons-
vorming en ondernemerschap. Het toont iets van 
je sociale en levensbeschouwelijke vorming.”

Oosterlinck:  “Bij sollicitaties geeft je buitenschoolse 
vorming vaak de doorslag en niet de basisoplei-
ding die je kreeg. Alle kandidaten zijn wellicht 
kundig voor de job en dan komt het aan op je 
sociale kant en je totale persoonlijkheid. En-
gagementen bewijzen dat je ondernemend 

bent, initiatieven durf te nemen en bereid bent 
iets voor anderen te doen. Eigenschappen die 
werkgevers weten te waarderen.”

Waaruit blijkt dat het christelijke verhaal 
een toetssteen is voor humaniteit en 
zinvolheid, zoals de missietekst stelt?
Pollefeyt:  “Dat humane sluit aan bij de totale per-
soonsvorming. Oog hebben voor ieders waar-
digheid, voor integriteit en deontologie zit in-
gebakken in onze opleidingen. Je moet niet al-
leen een expert in je vakgebied zijn. Maar het is 
ons niet alleen te doen om ethiek en humaniteit, 
we voegden er zinvolheid aan toe. Het is cru-
ciaal dat we de ultieme vragen niet uit de weg 
gaan, hoe divers de antwoorden ook kunnen 
zijn. Onze formulering brengt het ethische en 
het spirituele samen, het horizontale en het ver-
ticale waar het kruis aan refereert. Er is de zorg 
voor de gehele mens, voor de medemensen en 
de schepping, maar dat staat niet los van de re-
latie en de kijk op het transcendente. En hopelijk 
werken die dimensies ook als een toetssteen bij 
het maken van keuzes voor onderzoek, bij het 
toekennen van beurzen, bij het doorbreken van 
het  ‘glazen plafond’  voor vrouwen enzovoort.”

Oosterlinck: “Daaruit vloeit onze aandacht voor 
het kwetsbare voort. Onze instellingen waren al-
tijd voorlopers in het inclusieve onderwijs waar-
bij mensen met een beperking alle nodige onder-
steuning krijgen. Aanvankelijk was het vooral de 
zorg om wie een lichamelijke handicap had. On-
dertussen zien we in dat mensen op zoveel ma-
nieren beperkt kunnen zijn, bijvoorbeeld door 
je thuissituatie. Wie getekend is door het leven, 
staat anders in dat leven. Het is onze zorg om 
het mogelijk te maken dat iedereen zo’n normaal 
mogelijk studietraject kan afleggen. Tegelijk be-
tekent die zorgzaamheid niet dat we inbinden op 
onze kwaliteit. De deskundigheid blijft bewaard 
en vormt de grondstroom in alle onderwijs.”

Is het besluit dat de katholieke identiteit 
toch een grotere rol speelt dan tot nu toe 
werd aangenomen?
Oosterlinck:  “Ja, dat katholieke zit in onze genen 
en het maakt ons tot wie we zijn. Het is voor mij 
een plezier te zien hoe dat nu spontaan en natuur-
lijk aan bod kan komen zonder taboes of rancune. 
Die katholieke identiteit wordt duidelijk weer om-
armd en verwelkomd. Al toen ik vice-rector was 
onder Roger Dillemans, vond ik dat als je een ka-
tholieke universiteit bent, je daar iets mee moet 
doen en vooral ook je theologiefaculteit moet 
verzorgen. Dat is niet zomaar een bijzaak in een 
katholieke universiteit. Je moet die faculteit sti-
muleren om de vaste paden te verlaten en te zoe-
ken hoe haar werk betekenis kan hebben voor de 
huidige wereld. Ik meen dat de theologen van de 
KU Leuven erin geslaagd zijn hun faculteit te inter-
nationaliseren, bij de tijd te brengen en zowel aca-
demisch, als naar kerk en maatschappij hun nut 
te bewijzen. Net zoals het lager en middelbaar 
onderwijs eerder al voordeel haalden uit onze 
sterke theologiefaculteit door het model van de 
dialoogschool, zo kunnen nu de hogescholen 
dankzij de associatie hun profijt halen uit die le-
vensbeschouwelijke expertise om zo hun katho-
lieke identiteit eigentijds te verwoorden.”

Van oud  
naar nieuw
De vorige missietekst van de Associatie 
KU Leuven verwees als volgt naar de le-
vensbeschouwelijke identiteit:

“De associatie wil, als een op kwaliteit ge-
oriënteerde gemeenschap van onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen en geïnspireerd door 
het waardenvolle en veelzijdige christelijke 
gedachtegoed, haar opdracht uitvoeren in 
dialoog met en in dienst van een open, plura-
listische en interculturele samenleving.”

De raad van bestuur besliste op 21 maart 
dat een werkgroep met vertegenwoordi-
gers uit de diverse instellingen vanuit een 
participatief proces zou komen tot een 
nieuwe omschrijving van de levensbe-
schouwelijke identiteit. Die ad hoc com-
missie rondde op 17 september haar werk-
zaamheden af en legde volgende tekst 
voor, die zopas de goedkeuring kreeg van 
de raad van bestuur, de algemene verga-
dering en de Belgische bisschoppen:

“De Associatie KU Leuven erkent het 
christelijke verhaal als het bevoorrechte 
uitgangspunt en de toetssteen voor 
humaniteit en zinvolheid en nodigt op 
grond daarvan de verschillende religies 
en levensbeschouwingen uit om mee in 
dialoog te treden. In de dynamiek van de 
katholieke traditie is de Associatie KU 
Leuven een veelzijdige, gastvrije en open 
ruimte waarin recht wordt gedaan aan 
de waardigheid van elke mens in al zijn of 
haar dimensies. De Associatie KU Leuven 
creëert in die context mogelijkheden tot 
de vorming van personen die vandaag én 
in de toekomst een deskundige, zorgzame, 
duurzame en kritische bijdrage kunnen 
leveren aan het samenleven in verschil en 
verantwoordelijkheid, met een bijzondere 
aandacht voor het kwetsbare.”

De Associatie KU Leuven 
bestaat uit:

•  De KU Leuven met naast Leuven, 
campussen op tien andere locaties 
in Vlaanderen.

•  De University Colleges (UC) Leu-
ven-Limburg, wat een fusie is van 
de KH Leuven, de KH Limburg en 
de lerarenopleidingen van Groep T.

• Odisee, de fusie van de HUB (in 
Brussel) en KAHO Sint-Lieven (in 
Gent, Aalst en Sint-Niklaas).

• Thomas More, de fusie van Lessius en 
de Katholieke Hogeschool Kempen.

• De Katholieke Hogeschool Vives, 
de fusie van de Katholieke Hoge-
school Brugge-Oostende (KHBO) 
en de Katholieke Hogeschool Zuid-
West-Vlaanderen (Katho).

• LUCA School of Arts, met acade-
mische kunstopleidingen in Gent, 
Brussel, Leuven en Genk.

Aan de Associatie KU Leuven studeren 
meer dan 102.000 studenten of ruim 
43 procent van alle studenten in het 
Vlaams hoger onderwijs. 

Meer info via 
http://associatie.kuleuven.be/over

ANDRÉ OOSTERLINCK: 

“Het katholieke  
zit in onze genen  
en maakt ons tot  
wie we zijn.”

DIDIER POLLEFEYT: 

“We vormen niet 
alleen brains maar 
zetten in op totale, 
ook spirituele, 
persoonsvorming.”


