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Het eeuwig nieuwe van Rerum Novarum 
 

Honderd jaar geleden begon men in het onderwijs stilaan zicht te krijgen op de 
uitdagingen en verantwoordelijkheden die jaren voordien geformuleerd waren in de 
encycliek Rerum Novarum. Geïnspireerd door de inhoud van deze visietekst kozen een 
aantal mensen absoluut voor de zwaksten in de samenleving, en richtte men zich, dikwijls 
zonder middelen, op wat we vandaag een ‘doelgroep’ zouden noemen: de verpauperde 
‘nieuwkomers’ die vanuit het platteland de stad opzochten. Technische scholen werden 
opgericht en gaven leerlingen generatie na generatie de kracht om zichzelf te 
emanciperen.  
 
Deze emancipatiebeweging overheerste de 20ste eeuw. Na de tweede wereldoorlog kende 
Vlaanderen 15% middenklasse, nu ruim 65%. Een merkwaardige evolutie waarin onder 
meer het katholieke middenveld een cruciale rol speelde, met daarin een zeer bijzondere 
plek voor (de organisatie van) het onderwijs. 
 
Vandaag krijgt de inspiratie die Rerum Novarum ooit uitsprak een andere vorm, maar 
opnieuw kan een gemotiveerde keuze voor de absoluut zwaksten uit de samenleving ons 
actuele onderwijsbeleid richting geven. Een nieuwe non-middenklasse is zich immers 
stilaan aan het vormen, en de vraag is of we ons actief met deze groeiende groep 
‘nieuwkomers’ willen verbinden - een groep die vandaag niet noodzakelijk verpauperd, 
maar meestal wel gekleurd is. Of kiezen we enkel voor de bestendiging van een wit 
middenklassenproject.  
 
Een feest als dat van morgen nodigt ons uit om na te denken over de toekomst. De 
omgevingsfactoren in onze steden en dorpen veranderen snel, waardoor het moeilijk in te 
schatten is hoe de onderwijsmarkt er binnen 10 jaar zal uitzien. De snelle demografische 
evoluties en steeds wisselende maatschappelijke verwachtingen stellen ons echter wel 
voor uitdagingen die het menselijke en organisatorisch adaptatievermogen overschrijden. 
En dat maakt onze scholen kwetsbaar. Ieder schoolbestuur is er zich van bewust te zijn 
dat de gekleurde diversiteit een feit is en zal blijven en, dat de meerderheidspositie van 
een witte middenklasse in de steden binnen 5 jaar definitief voorbij zal zijn.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Gelukkig, maar we moeten het ontdekken, ontstaat stilaan een nieuw georganiseerd 
‘middenveld’, een groep van vaak goed opgeleide moslims die zich samen proberen sterk 
te maken. Ze staan onafhankelijk van het moederland, kiezen voor de meerwaarde van 
een democratische moderniteit en willen duidelijk zelf verantwoordelijkheden opnemen bij 
het realiseren van sociale doelen. Dit lijkt niet toevallig op het katholieke middenveld van 
na de jaren ’30. Welnu, het is van cruciaal belang dat wij, de kaders van het katholiek 
onderwijs, ACW of sociale beweging, dit nieuwe middenveld proberen te verbinden met 
het onze. Wij én zij hebben daar belang bij, en zo steunen we de krachten die kiezen voor 
moderniteit en die willen bouwen aan een democratischer en sociaal Vlaanderen. Met 
assimilatie heeft dit niets te maken. 
 
Omgaan met diversiteit is geen kwestie van schuldvragen. Onze scholen, ouders, maar 
ook onze kinderen willen allen het beste. Dat we elkaar niet begrijpen is minder een 
kwestie van taal (al wil ik het probleem van de taalachterstand niet onder de mat vegen), 
wel van cultuurverschillen. En om die te overbruggen moet er een doorbraak komen zowel 
in de samenstelling van onze schoolbesturen als in die van het personeel. Het gebrek aan 
representatieve kaders en gevormde leerkrachten uit de nieuwe middengroepen is daarbij 
een groot probleem. En een kentering lijkt helaas niet op komst: van de studenten die een 
diploma hoger onderwijs halen is amper 2 % gekleurd. Bij geneeskunde en rechten 
schommelt dat nog rond de 5 %, bij pedagogische richtingen halen we zelfs niet 1 %. Dit is 
meer dan een uitdaging. 
 
Om al deze evoluties te ondersteunen wil ik hier pleiten voor brede en oriënterende 
scholen – gebaseerd op succeservaring, structuur en kwaliteit. Laten we ons religieus 
geïnspireerd opvoedingsproject versterken, verruimen en toegankelijk maken voor nieuwe 
groepen.  
 
Succeservaringen kunnen pas bereikt worden wanneer leerkrachten een positief 
vooroordeel kunnen opbrengen, wanneer resultaten tastbaar zijn en ouders uitgenodigd 
worden om van het succes mee te genieten – vele vliegen in een klap. Structuur is 
broodnodig en kwaliteit start bij de relevantie van de opleidingen. In die zin is de nood aan 
goed technologisch opgeleide mensen vandaag een opportuniteit.  
 
Zo blijft Rerum Novarum zichzelf steeds weer vernieuwen. Het is aan ons om de keuzes 
en de verbindingen te maken die vandaag, net als honderd jaar geleden, nodig zijn. Het 
zal evenveel moed vergen als toen. 
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