
De Raad van het GO! heeft de neutraliteit die grondwettelijk is opgelegd aan het gemeenschapsonderwijs

gedefinieerd op basis van de bevoegdheid die hij hiertoe heeft gekregen. De neutraliteit, zoals hierbij gedefinieerd,

maakt deel uit van het pedagogisch project van het GO! en vervangt en, voor zover als nodig, primeert op alle

vroegere definities van de neutraliteit in het pedagogisch project en de neutraliteitsverklaring. De Raad benadrukt

dat deze definitie evolutief is en behoudt zich het recht voor om die te allen tijde bij te stellen naar aanleiding van

maatschappelijke veranderingen en pedagogische noden

Neutraliteit gedefinieerd
door de Raad van het GO!

De Raad van het GO! definieert de neutraliteit als volgt:

Het GO! eerbiedigt de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de

lerenden;

Met uitzondering van de lessen in de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer is het

onderwijs van het GO!, zoals uiteengezet in het PPGO!, neutraal. Neutraliteit betekent niet dat individuen

neutraal of kleurloos zijn maar gaat uit van een diversiteit aan levensbeschouwelijke perspectieven.

Neutraliteit impliceert daarbij dat geen enkele levensbeschouwing de voorkeur krijgt op de andere (niet-

preferentialiteit). De waarden die het GO! ondersteunt, bieden de zekerheid van een kader van

neutraliteit dat noodzakelijk is om een dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen op voet van

gelijkwaardigheid mogelijk te maken: vrijheid, gelijkheid en solidariteit; gelijkwaardigheid van de seksen;

scheiding van kerk en staat; vrijheid van gedachte en geweten voor allen, waarbij elke persoon vrij is om

een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging aan te nemen.

Het GO! creëert voor de lerenden de mogelijkheden om hun eigen individuele persoonlijkheid te

ontwikkelen en hun eigen keuzes te leren maken. Het GO! vormt hen tot burgers in een

sociaaldemocratische samenleving door hen de waarden bij te brengen die daaraan eigen en

gemeenschappelijk zijn.

Het GO! beschermt de lerenden tegen elke bekeringsijver en elke fysieke, morele of andere drukking of

uitdruk king die hen zou verhinderen om eigen keuzes te maken.

Het GO! waarborgt de gelijkwaardigheid van de seksen ongeacht de geaardheid, en veroordeelt alle

geweld en bedreiging daartegen.

Geen enkel onderwerp wordt bij voorbaat uitgesloten van behandeling tijdens de lessen, noch van

wetenschap pelijke en pedagogische vraagstelling. Op die manier waarborgt het GO! bij de lerenden

openheid voor de diver siteit van visies in de samenleving. Geen enkele lerende of leerkracht mag een

religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuiging inroepen om de behandeling van een

onderwerp of een punt van het program ma tijdens de onderwijsactiviteiten te belemmeren.


