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Francis Loyens volgt vicaris-generaal Jaak
Janssen op

“In Limburg hebben we 170 schoolbesturen, we zijn een plan aan het uittekenen om de
besturen te beperken zodat we hen ook kunnen versterken”, zegt Loyens. FSerge Minten
Francis Loyens volgt vicaris-generaal Jaak Janssen op

Nieuwe baas katholiek onderwijs is voor het
eerst geen priester
Hasselt - Francis Loyens (55) wordt de verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in Limburg.
Hij volgt vicaris-generaal Jaak Janssen op die vanaf 1 maart deken wordt van Bree. Loyens is
directeur studentenbeleid aan de hogeschool UCLL. Aan het stuur van het katholiek onderwijs in
Limburg komt dus voor de eerste keer iemand die geen priester is.
Liliana CASAGRANDE

Het katholiek onderwijs in Limburg is de absolute ‘marktleider’. Ze hebben 67% van het
basisonderwijs in handen en 74% van het middelbaar. “Maar ik wil niet focussen op het marktaandeel,
wel op de relevantie van het katholiek onderwijs in deze tijd. Dat vind ik een grote uitdaging.”
Vacature
Loyens – van opleiding pedagoog - is zelf verrast door het aanbod dat hij kreeg voor de job van
‘bisschoppelijke gedelegeerde voor onderwijs’. “Ik wist niet eens dat er een vacature was. De
bisschop heeft me gecontacteerd.” Vicaris voor onderwijs Jaak Janssen kon namelijk nog tot zijn
75ste aanblijven als hij dat zou willen, want dan gaan priesters pas met pensioen. “Maar hij wilde nog
graag een aantal jaren in een parochie werken. Dus kwamen ze bij mij uit.” Erg verwonderlijk is dat
niet eens, want Loyens draait al 30 jaar mee in het katholieke hoger onderwijs in Limburg. Bovendien
is hij ook 12 jaar voorzitter geweest van Christen Forum Limburg. “Maar dat is een onafhankelijke
vzw die los staat van het bisdom. We houden conferenties over onderwerpen op het snijpunt tussen
geloof en samenleving. Dat gaat dan bijvoorbeeld over euthanasie of over de toekomst van de kerk
die we op een heel open manier bekijken.” De bisschop heeft dus ook niet moeten vragen of Loyens
wel katholiek is. “Ik ben ook wel actief in mijn parochie, Sint-Catharina, dat vind ik belangrijk.”
Verbinden
Hoe hij zijn taak precies zal aanpakken, is Loyens nog aan het bestuderen. “Maar één van de grote
dossiers is in elk geval de zogenaamde bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. In Limburg
hebben we 170 schoolbesturen, we zijn een plan aan het uittekenen om de besturen te beperken zodat
we hen ook kunnen versterken. Dit gaat niet over fusie van scholen zelf, maar van de besturen. Ik ben
iemand die graag verbindt, dus vind ik dit wel een zeer interessante taak. Verder zal ik ook bezig zijn
met de modernisering van het secundair onderwijs, de integratie van de graduaatsopleiding in het
hoger onderwijs, … Alle onderwijsdossiers eigenlijk. Zelf zit ik op dit moment ook in een aantal
schoolbesturen en ik word daar ook met die dossiers geconfronteerd. Alleen zie ik dat binnenkort
vanuit een andere invalshoek. Hoe technisch of complex de dossiers ook zijn, we zullen dit telkens
bekijken vanuit onze katholieke identiteit. Het project van de katholieke dialoogschool waarbij we
elke leerling verwelkomen, wat zijn of haar levensbeschouwing ook is, is de rode draad in mijn
nieuwe opdracht. De kerk wil namelijk ook betrokken zijn bij de vorming van onze jongeren.”
Het project van de katholieke dialoogschool waarbij we elke leerling verwelkomen, wat zijn of haar
levensbeschouwing ook is, is de rode draad in mijn nieuwe opdracht Francis LOYENS
Knelpunten
In het Limburgs onderwijs zijn er grote knelpunten, vooral in de mijngemeenten kampen ze met een
achterstand. Zo zijn er te veel jongeren in het BSO, te weinig in de nijverheidsrichtingen van het TSO
en ook te weinig in het ASO. Veel jongeren verlaten de middelbare school ook zonder diploma: in
Genk is dat 1 op 7, maar ook in Heusden-Zolder (14,3%), Maasmechelen (13,8%), Kortessem
(13,7%), Beringen (13,5%) en zelfs Tongeren (13,2%) is dat een groot probleem. Daarnaast hebben
we in Limburg ook veel jongeren met een migratieachtergrond en die slagen aan de Universiteit
Hasselt niet eens voor een derde van de vakken. Hogeschool PXL stelt vast dat allochtone studenten
twee keer zo vaak uit het beroepsonderwijs komen (16%), wat hun slaagkansen doet slinken. En ook
in de laatste toelatingsproef voor arts en tandarts deden de Limburgse jongeren het alweer veel
slechter dan die uit andere provincies (amper 14,9% slaagt tegenover 24,4% in West-Vlaanderen).
Gaat hij die problemen vastpakken? “Dat hoort niet meteen bij mijn opdracht. Maar ik zat bij UCLL
ook in de werkgroep die de aansluiting tussen hoger onderwijs en middelbaar onderwijs versterkt,

dus ik ken dat onderwerp wel. Een goede oriëntering is belangrijk. We mogen in Limburg wat
ambitieuzer zijn. En het al dan niet slagen voor de toelatingsproef geneeskunde berust nu te veel op
toeval, het hangt vaak af van het feit of een leerkracht daar extra inspanningen voor doet. Ik zou
eerder inzetten op een stevige voorbereiding en proberen om de universiteiten naar de scholen te
halen.”
Loyens zal ook in de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zetelen. Hij is trouwens
niet de eerste leek die een vicaris opvolgt. Zijn collega uit Vlaams-Brabant is Jürgen Mettepenningen,
de vroegere woordvoerder van aartsbisschop Léonard.

