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TOEKOMST VAN DE DISTRICTSKATECHEET 

nieuwe impulsen middels tweejarig project 

 

 

De districtskatecheet is onmisbaar als schoolbegeleider met een bijzondere 

culturele opdracht in het katholiek onderwijs. Zonder diens ondersteuning lijkt de 

opgave om de grondslag en de levensbeschouwelijke identiteit van het katholiek 

onderwijs te formuleren, realiseren en actualiseren een te grote opgave. 

Anderzijds zijn er problemen, met name op het gebied van bestuurlijk draagvlak, 

financiën en de inhoud van de functie. De bond KBO en het College van 

Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs zijn daarom van 

mening, dat een projectmatige aanpak noodzakelijk is om op korte termijn tot een 

totale en structurele oplossing te komen voor heel Nederland. Daartoe hebben zij 

een project opgezet, waarmee het bestuur van de Nederlandse Katholieke 

Schoolraad (NKSR) en de Bisschoppelijke Commissie voor Onderwijs en 

Vorming (BCOV) hun instemming hebben betuigd. Voor de uitvoering van het 

project wordt o.a. gebruik gemaakt van de expertise van het KPC. Mgr. drs. J.B. 

Niënhaus gaf op 22 mei jl. in het Ariënsconvict te Utrecht het officiële startsein 

voor dit project. 

 

Ambitieus project  

Drs. P. de Jong - voorzitter bond KBO - stak tijdens de presentatie van het project 

niet onder stoelen of banken dat het om een "ambitieus project" ging, met als 

doel: nieuwe impulsen te geven aan het instituut van de districtskatechese in de 

overgang naar het derde millenium en daarna. "Het is mijn vaste overtuiging", zo 

zei De Jong met een korte historische terugblik, "dat de districtskatecheten een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de levensbeschouwelijke vorming op 

de basisschool en de boodschap van Jezus Christus levend hebben gehouden." 

Mede vanwege deze ervaringen was hij van mening, dat de instandhouding van 

een net van districtskatecheten ook voor de toekomst van het katholiek onderwijs 

van grote waarde moet worden geacht. 

 

Zorgwekkende signalen 

Desondanks klinkt al geruime tijd een groot aantal signalen, waaruit blijkt dat het 

instituut van de districtskatechese zich in een problematische situatie bevindt; 

anders gezegd: dat het met de functie van de districtskatecheet als 

schoolbegeleider met een bijzondere culturele opdracht in het katholiek onderwijs 

niet goed gaat. De problemen en knelpunten spitsen zich toe op een drietal 

niveaus: het bestuurlijke draagvlak, de financiën en de inhoud van de functie zelf. 

"Er is", aldus De Jong, "een nieuwe generatie schoolbesturen en schoolleiders 

aangetreden, die - onder druk van tijd en geld - andere prioriteiten stellen. 

Kleinere besturen en stichtingen zijn vaak erg kwetsbaar door het ontbreken van 

een landelijk organisatorisch en inhoudelijk aansturingsbeleid. De 

districtskatecheet zelf voelt zich daardoor nogal eens aan zijn lot overgelaten, 

waardoor een grote diversiteit van opvattingen en activiteiten in de hand gewerkt 

wordt." 
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Op weg naar een structurele oplossing 

Om een oplossing voor deze problematiek te vinden, werd drie jaar geleden de 

Landelijke Steunstichting Districtskatecheten (LSDK) opgericht, hetgeen twee 

jaar later - in 1995 - leidde tot de nota De financiering van distriktskatecheten. In 

deze nota werd niet alleen gezocht naar mogelijkheden voor structurele 

financiering, maar werd ook een eigentijdse beschrijving gegeven van de 

districtskatecheet als identiteitsbegeleider. Hoewel de reacties op deze nota zeer 

positief waren, bevatte deze evenwel te weinig concrete aanknopingspunten voor 

de praktische uitvoerbaarheid. Daarom namen de bond KBO en het College van 

Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs het initiatief tot het 

schrijven van het projectplan De toekomst van de distriktskatecheet (begin 1996), 

waarin de knelpunten op de verschillende niveaus nog eens beschreven werden 

en een plan ontvouwd om door middel van een tweejarig project de gerezen 

problemen structureel aan te pakken, de vertaling naar de praktijk mogelijk te 

maken en aldus een beleid voor de toekomst uit te zetten. Daartoe werd een 

stuurgroep van negen personen opgericht (drie leden, aangewezen door de bond 

KBO; drie leden, aangewezen door het College van Bisschoppelijk 

Gedelegeerden en drie districtskatecheten; de stuurgroep zal onder 

voorzitterschap van P. de Jong staan) en een projectgroep van drie personen (A. 

van Bergen, namens het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden; P. Dekkers, 

namens de bond KBO; Th. Strous, vanuit het KPC). Het project gaat met ingang 

van het nieuwe schooljaar 1996-1997 van start. 

 

Geïnspireerd door de Geest 

Daartoe uitgenodigd door de voorzitter van de bond KBO - die bij deze 

gelegenheid nog eens het belang van de verbondenheid tussen katholiek 

onderwijs en de katholieke geloofsgemeenschap onderstreepte - gaf mgr. drs. 

J.B. Niënhaus het officiële startsein voor het project. "Een project", zo zei 

bisschop Niënhaus, "dat mij extra ter harte gaat vanwege mijn bijzondere zorg 

voor het katholiek onderwijs." Het verdroot hem, dat de problematiek rond de 

districtskatecheet veelal ter sprake kwam onder noemers als financiën en 

rechtspositie: "Waar het eigenlijk om gaat, is een diepere motivering en 

ondersteuning van ouders, besturen, directies en leerkrachten van scholen. Een 

ondersteuning, waar ze recht op hebben en waar ze ook - en ik merk dat 

regelmatig tijdens mijn rondgang door het diocees - grote behoefte aan hebben. 

Ik vind het dan ook belangrijk hoog in te zetten en veel aandacht te besteden aan 

de zwaarte en het belang van de functie en opleiding van districtskatecheten." 

Bisschop Niënhaus wenste de project- en stuurgroep een goede vaart onder de 

hoede en inspiratie van de Geest toe. 

 

Gezamenlijke inspanning 

De heer L. Withagen - voorzitter van het College van Bisschoppelijk 

Gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs - toonde zich bijzonder verheugd 

met de instemming van kardinaal dr. A. Simonis, die schriftelijk liet weten het 

belang en de noodzakelijkheid van structurele begeleiding van katholieke scholen 

op het gebied van identiteit en levensbeschouwing te onderschrijven. Withagen: 

"Hopelijk slagen we erin om in de komende twee jaar de grondslag te leggen voor 
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het voortbestaan van deze beroepsgroep, die we hard nodig hebben in het 

katholiek basisonderwijs. De instemming van NKSR, BCOV en de joint-venture 

tussen de bond KBO en het College getuigen van vertrouwen in elkaar en staan 

garant voor een gezamenlijke inspanning om vaart te zetten en te houden in het 

uitgezette traject." 

 

 

  


