
 1 

 
 
 
         
 
 
Beleidsplan Re:link 
 
Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle 
www.relink-zwolle.nl 
3 februari 2020 
 
 
Inleiding  ………………………………………………………… blz 2 
In welke wereld speelt studentenpastoraat zich af?  …………… blz 2 
Wat doet het studentenpastoraat in Zwolle?  …………………. blz 2 
Met wie werken we samen?  …………………………………… blz 3 
Welke middelen hebben we hiervoor nodig?  …………….……. blz 4 
Wat zijn onze ambities voor 2020-2024  ………………………. blz 5 
 
Bijlage: …………………………………………………………… Begroting 2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle participeren: 

Hogeschool Windesheim 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
Katholieke Pabo Zwolle 
Protestantse Gemeente Zwolle 
Remonstrantse Gemeente Zwolle 
Doopsgezinde Gemeente Zwolle, 
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle 
Église Wallonne  

 
Studentenpastor: 

drs. Martin Jans 
Campus 2-6, kamer C1.94 
8017 CA Zwolle 
tel. 088-469 9535 
mob. 06-30.22.74.31 
e-mail: m.jans@windesheim.nl 
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Inleiding 
 
Het studentenpastoraat in Zwolle bestaat ruim dertig jaar. Op 15 november 1988 begon de 
stichting met als doel om in het Hoger Onderwijs de kerk en de christelijke traditie present 
te stellen. Dat is gaandeweg omgevormd tot het doel om bij te dragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling en spiritualiteit van studenten in het Hoger Onderwijs in Zwolle. Dat doen we 
door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en uit te dagen tot reflectie op 
levensvragen en geloof. We doen dat op een persoonlijke wijze en vanuit de christelijke 
traditie. 
 
 
In welke wereld speelt studentenpastoraat zich af? 
 
De digitale revolutie maakt tijd en ruimte vloeibaar. Kennis van overal is op elk moment met 
een enkele druk op een knop te vinden en afstanden kun je snel overbruggen. Voor 
studenten is dat vanzelfsprekend: ze nemen veel informatie tot zich en communiceren vaak 
via sociale media. Het onderwijs is veranderd: er is meer keuze dan voorheen en er komen 
meer individuele leerroutes die afhankelijk zijn van de mogelijkheden en wensen van 
studenten. Studenten ervaren een financiële prikkel om sneller te studeren door de 
invoering van het leenstelsel en besteden meer tijd dan voorheen aan een bijbaan om de 
hoogte van een lening te beperken. Wie langer dan vier jaar over een studie doet heeft 
‘studievertraging’ en een achterstand: langstuderen is er niet meer bij. Ook de religieuze 
achtergrond van studenten is anders dan in het verleden: veel studenten hebben geen 
kerkelijke binding maar zijn wel (vaak individueel) bezig met zingeving, spiritualiteit en religie. 
Ze doen aan ‘religieuze bricolage’: ze maken hun eigen levensbeschouwing en gebruiken 
daarvoor bouwstenen uit uiteenlopende bronnen. Maar voor wie daar weinig in thuis is valt 
het niet mee om daar echt vorm aan te geven.  
Met het starten van een studie komen studenten in een nieuwe wereld terecht. Ze 
ontmoeten nieuwe mensen, worden bevraagd op keuzes die ze maken en staan steeds meer 
op eigen benen. Veel vaste verbanden van middelbare school, vriendengroepen en thuis 
raken losser. Ze ontmoeten andersdenkenden in voor hen nieuwe omgevingen. Een 
significant deel van de studenten ervaart prestatiedruk, eenzaamheid of verliest iemand uit de 
directe omgeving. Studenten lopen aan tegen de eigen mogelijkheden en grenzen en zoeken 
naar antwoorden op hun existentiële vragen. Want in veel studenten leven de grote vragen 
van het leven, over dood, liefde, zingeving en betekenis, God en idealen over de toekomst 
van de wereld. Ze zoeken naar eigen authentieke antwoorden op die vragen. Tegelijk nemen 
studenten daarvoor weinig tijd, kennen velen geen plek waar dat kan en zijn er ook niet altijd 
mensen met wie ze hun zoektocht delen.  
 
 
Wat doet het studentenpastoraat in Zwolle? 
 
In Zwolle studeren ongeveer 25.000 studenten: jonge mensen van 17-23 jaar. Een groot deel 
van deze studenten woont thuis (circa 80%). Een deel van deze studenten is kerkelijk 
betrokken, anderen hebben een christelijke achtergrond maar geen relatie met een 
kerkelijke gemeenschap. Een groeiende groep heeft een niet-religieuze of andere 
achtergrond. Het aantal internationale studenten is nog niet zo groot maar zal in de 
komende jaren toenemen.  
In deze context wil het studentenpastoraat bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en 
spiritualiteit van studenten. Dat doen we door present te zijn op de plek waar studenten zijn 
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(bijv. in de Hogeschool, op de markt, in het café) en vanuit een persoonlijke benadering door 
het werk van de studentenpastor. Onze wortels liggen in de christelijke traditie. Voor ons 
betekent dat ook dat we open staan voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond en zoeken 
naar verbindingen tussen mensen en tradities. 
In het verleden representeerde de pastor de christelijke traditie, als vooruitgeschoven post 
van kerken. Er was een eigen gemeenschap, met bijeenkomsten en kerkelijke vieringen. Die 
zijn er niet meer. Het werk van de pastor concentreerde zich gaandeweg op de plek waar 
studenten zijn: in de Hogeschool, het studentencafé of bijvoorbeeld de camping in de 
introductieweek. Sinds 2018 presenteren we ons met de naam RE:LINK en een daarbij 
passende eigen huisstijl. Wat gebeurt er binnen RE:LINK? 

• Studenten hebben contact met de studentenpastor voor individuele geestelijke 
begeleiding, een luisterend oor of om ‘even te sparren’ 

• Met Pop-up activiteiten spelen we in op de behoefte aan spirituele verdieping en 
sluiten we aan bij een flexibele houding van studenten (je hoeft je niet aan te melden, 
je beslist ter plekke of je meedoet) 

• Ook organiseert het studentenpastoraat stiltebijeenkomsten, retraites in kloosters 
en verdiepende gesprekken over levensthema’s in studentencafé Het Vliegende Paard  

• Er zijn gastlessen binnen bestaande onderwijsprogramma’s en een eigen 
onderwijsmodule ‘Levenskunst’ op Hogeschool Windesheim 

• Docenten en (beleids)medewerkers vragen advies bij kwesties rondom religie en 
zingeving (bijvoorbeeld rondom homoseksualiteit en religie, gebruik van het 
stiltecentrum) met het doel het belang voor studenten zo goed mogelijk te dienen. 

• Meer recent experimenteert het studentenpastoraat met community vorming door 
studenten in een groep te laten werken aan een opdracht rondom een onderwerp 
dat ze niet zomaar in hun studie tegenkomen: op het terrein van religie en 
spiritualiteit. Dit draagt bij aan de behoefte van studenten om anderen met 
vergelijkbare interesses vaker te ontmoeten. Deze ontmoetingen verdiepen zich 
door de levensbeschouwelijke inhoud van het project en het commitment van de 
studenten 

• We zijn digitaal actief via onze website www.relink-zwolle.nl en social mediakanalen 
als Facebook, Instagram, Twitter en Whatsapp voor het informeren van studenten, 
voeren van dialogen en aanzetten tot reflectie. 

 
Met wie werken we samen? 
 
Om ons werk goed te kunnen doen werken we samen met uiteenlopende partners. Het 
Zwolse studentenpastoraat is goed ingebed in een breed netwerk: 

• Met het onderwijs: Hogeschool Windesheim, ArtEZ hogeschool voor de kunsten in 
Zwolle, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) participeren in de stichting. We werken 
samen met docenten van verschillende studierichtingen (bijv. voor een gastles, 
samenwerking bij een project, brainstorm), met welzijnsmedewerkers (mentoren, 
decanen, studentenpsychologen, coaches) en andere medewerkers. De 
vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het bestuur van de stichting 
fungeren als ambassadeurs van het studentenpastoraat in hun Hogeschool 
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• Met kerken: de Protestantse Gemeente Zwolle, de Doopsgezinde Gemeente Zwolle, 
de Remonstrantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Église 
Wallonne Zwolle participeren in de stichting. We werken samen met predikanten en 
vrijwilligers. De vertegenwoordigers van de kerken in het bestuur van de stichting 
fungeren als ambassadeurs van het studentenpastoraat in hun kerken 

• Daarnaast werken we samen in activiteiten met studentenorganisaties in Zwolle 
(Buro Ruis, studentenverenigingen, studentencafé Het Vliegende Paard, SOOZ), 
andere organisaties (Dominicanenklooster Zwolle, Zwolle Doet, studentenpastoraat 
Hogeschool VIAA, Dienst Geestelijke Verzorging Penitentiaire Inrichting Zwolle) en 
lokale kunstenaars.  

Naast het Zwolse netwerk, onderhoudt de studentenpastor landelijk contact met andere 
studentenpastors om zo van elkaar te leren.  

 
 
Welke middelen hebben we hiervoor nodig? 
 
Ruimte om te werken: 
Op Hogeschool Windesheim heeft de studentenpastor een eigen werkruimte (ook voor de 
individuele gesprekken) en de hogeschool biedt faciliteiten voor het werk (vaste computer, 
printen, posters drukken). Op ArtEZ en de KPZ is indien nodig ook ruimte beschikbaar 
voor individuele gesprekken. Alle drie onderwijsinstellingen bieden fysieke ruimte voor het 
uitvoeren van Pop-up activiteiten (in de gang, een lokaal), werken mee aan PR van 
activiteiten (digitaal of via de mogelijkheid om posters op te hangen) en eventuele 
onderwijsactiviteiten. Hiervoor berekenen zij geen kosten aan de stichting.  
Financiering van activiteiten en projecten: 
Kosten voor activiteiten en andere middelen betalen we uit bijdragen van de participerende 
Zwolse kerken aan de stichting. Voor specifieke projecten benaderen we fondsen voor een 
financiële bijdrage.  
Een deel van de activiteiten kunnen we als stichting zelf bekostigen (zie bijlage begroting). 
Maar om in de toekomst economisch gezond  te blijven, is het nodig dat er voor meer 
specifieke projecten, fondsen benaderd worden. Op die manier wil de stichting zorg dragen 
dat ook toekomstige studentenpastors over middelen van de stichting kunnen beschikken.  
 
Aanstelling studentenpastor: 
De kosten voor het salaris van de studentenpastor worden betaald uit twee bronnen: een 
bijdrage van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (uit de financiering voor 
studentenpastoraat) (nu 50%, is toegezegd tot november 2020) en een bijdrage van de drie 
participerende Hogescholen (ook 50%). De studentenpastor heeft een aanstelling van 0,8 fte 
en is aangesteld als medewerker van Hogeschool Windesheim. De studentenpastor werkt 
binnen de kaders van de Stichting Studentenpastoraat Zwolle en de beroepscode van 
Predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De huidige pastor is ambtelijk 
verbonden aan de Protestantse Gemeente Zwolle.  
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Ambities 2020 t/m 2024 
 
De ambities die we hebben zijn: 1 doorzetten wat goed gaat, 2 onderhouden en 3 uitbouwen 
van het netwerk en nieuwe initiatieven voor tijdelijke community-vorming. Dit is samen te 
vatten in twee kerndoelen:  Consolideren en uitbouwen wat ontwikkeld is. 
Consolideren:   
Verbinding is belangrijk. Martin Jans werkt met verschillende partijen samen. Algemene 
partijen zijn: studentenvereniging, scholen en kerken. Uniek in Zwolle is dat onze 
studentenpastor daar is waar de studenten zijn. Door dit als een onderzoeksplek te zien 
waaromheen organisaties samenwerken, stellen we de student centraal en willen we onze 
samenwerking met deze organisaties versterken. Daarom werkt Martin Jans ook samen met 
specifiek Zwolse organisaties zoals bijvoorbeeld Buro Bruis, het Dominicanenklooster. Het 
studentenpastoraat is ingebed in een breed Zwols netwerk. 
Vanuit de visie-missie  zoals die in 2015 vastgesteld is, zijn een veelheid aan activiteiten 
ontstaan. Een nieuwe opvolgende stap is dat er geëxperimenteerd is met 
opdrachtgeverschap. Dit willen we de komende jaren verder ontwikkelen. Daarnaast willen 
we de inhoud zoals beschreven bij visie-missie ook consolideren. Van onze studentenpastor 
vraagt dit specifieke eigenschappen zoals: 

- Brede theologische kennis 
- Pedagogische inzicht en academisch denkvermogen 
- Kennis van geestelijke begeleiding (wanneer moet bijvoorbeeld toch doorverwezen 

worden?) 
- Kennis van het landschap binnen Hogescholen 
- Kunnen vormgeven van creatieve ontwerpprocessen 
- Kunnen begeleiden van creatieve ontwerpprocessen 
- Goed kunnen samenwerken binnen bestaande netwerken in Zwolle 
- Kunnen beheren van social media accounts voor contact met studenten en 

zichtbaarheid. 
- Er is een groeiende groep studenten met verschillende culturele achtergronden. Dit 

zijn niet alleen internationale studenten. Daarom zijn interculturele vaardigheden 
steeds belangrijker. 

Voor het opdrachtgeverschap van de studentenpastor zijn aanvullende eigenschappen van 
belang: 

- Zicht op processen rond opdrachtgeverschap 
- Een ondernemende attitude 

Als bestuur stimuleren we de studentenpastor in de ontwikkeling van het 
studentenpastoraat o.a. door te sparren tijdens bestuursvergaderingen en door middelen 
beschikbaar te stellen voor het bijwonen van conferenties of andere manieren van scholing. 
 
 
Dit beleidsplan is opgesteld door: 
Esther Veneberg (secretaris) in samenwerking met Martin Jans (studentenpastor) en Wilhelm Weitkamp 
(voorzitter). 
Een eerste versie is besproken in de stichtingsvergadering van 16-09-2019 en met tussentijdse input van het 
bestuur verder uitgewerkt. 
De inhoud van dit beleidsdocument is vastgesteld tijdens de stichtingsvergadering van 03-02-2020. 
 


