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I.

Functie van het studentenpastoraat in Nederland

Inleiding
Met het starten van een studie komen jongeren 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. Tijdens hun studententijd
zoeken jongeren met of zonder kerkelijke achtergrond naar antwoorden op hun existentiële vragen.
Ze ontmoeten andersdenkenden en leren te leven en werken in voor hen nieuwe omgevingen.
Sommigen ervaren prestatiedruk, eenzaamheid of verliezen iemand uit hun directe omgeving. Ze
lopen aan tegen hun mogelijkheden en grenzen. In een groot onderzoek op Hogeschool Windesheim
gaf één derde van de studenten aan dat ze kampen met angst en/of depressieve gevoelens (project
#Five, 2012). Tegelijk leven in veel jongeren de grote vragen van het leven: over dood, liefde, God, zin
en betekenis. Vragen die juist ook in ervaringen in de studietijd aan de oppervlakte kunnen komen.
Jongeren groeien op een veelal seculiere wereld. Ze studeren in een dynamische omgeving. Ze zijn
groot geworden in een digitale netwerksamenleving waarin veel op henzelf aankomt. Waarin zij niet
de tradities en gewoontes van de generaties voor hen overnemen, maar waarin ze authentieke, eigen
antwoorden willen geven op de vragen die ze tegenkomen. Voor deze studenten wil het
studentenpastoraat van betekenis zijn en bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.
Facetten van studentenpastoraat
Het studentenpastoraat heeft een aantal kenmerkende facetten:
Missiepost
Studenten met en zonder kerkelijke achtergrond zoeken naar antwoorden op existentiële vragen in
deze fase van hun leven. Het studentenpastoraat voorziet in de mogelijkheid om vanuit
levensbeschouwelijk perspectief studenten te stimuleren na te denken over deze vragen. Het
studentenpastoraat kan voor hen een bron van inspiratie, een ‘stad op een berg’ zijn.
In dit proces van zoeken en nadenken kan groeien wat wezenlijk is voor de christelijke traditie: het
vertrouwen dat met elkaar gedeeld wordt. Dit levert nieuwe vormen op waarin de geloofstraditie
wordt voortgezet, bijvoorbeeld in begeleiding en training van studenten om hen te helpen de
activiteiten die zij ondernemen juist ook vanuit hun spiritualiteit te ondernemen.
Leerschool
Studenten zijn de leiders van morgen. Het studentenpastoraat is er voor alle studenten die zich
willen oriënteren op of zich willen vormen in het christelijk geloof in relatie met thema’s als
wetenschap, ethiek, cultuur, andere religieuze tradities. Het studentenpastoraat zet studenten aan
tot nadenken over deze thema’s en stelt hen in staat over deze thema’s een eigen visie te
ontwikkelen.
Veilige haven
Het studentenpastoraat is een veilige haven voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Het
studentenpastoraat richt zich onder andere op studenten die de ervaring hebben ‘ontworteld’ te zijn:
internationale studenten, studenten met een beperking, studenten die lastig aansluiting vinden bij
andere groepen om welke reden dan ook. Het studentenpastoraat wil voor hen fungeren als een
veilige haven.

II.

Het studentenpastoraat in Zwolle

Zwolle is een stad met een groeiend aantal studenten. Ongeveer 21000 studenten volgen een
opleiding aan één van de vier HBO instellingen: Hogeschool Windesheim (18.000), Hogeschool VIAA
(1.600), ArtEZ hogeschool voor de kunsten (900) en de Katholieke Pabo Zwolle (700). Een groot deel
van deze studenten woont thuis (80%), veelal in de regio Zwolle. Het aantal internationale studenten
neemt toe, bijvoorbeeld via Erasmus programma’s.
Onder de naam
geeft pastor Martin Jans vorm aan het studentenpastoraat op Hogeschool
Windesheim, ArteZ Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO in Zwolle.
In Zwolle heeft het studentenpastoraat zich in de loop der jaren ontwikkeld tot pastoraat in hoger
onderwijs. De student die een beroep doet op het studentenpastoraat is niet langer uitsluitend de
studerende jongere van 18 of 20 jaar en ook anderen, zoals docenten, medewerkers en managers,
zoeken contact met het studentenpastoraat. Zij komen bij het pastoraat in het hoger onderwijs
omdat het gespecialiseerd is in de relatie geloof en onderwijs en/of omdat zij geen andere
betrokkenheid bij een kerk hebben.

In samenwerking met de Firma ‘Hoe Dan Wel’ is een visie-missie voor studentenpastoraat RE:LINK
vastgesteld:
WAARTOE
wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit van studenten en professionals
werkzaam in het hoger onderwijs in Zwolle
HOE
wij faciliteren betekenisvolle ontmoetingen en dagen uit tot reflectie op levensvragen en geloof; we
doen dat op een persoonlijke wijze en vanuit de christelijke traditie
onze projecten kenmerken zich door:
verdieping:
wij kijken verder dan de waan van de dag, we vragen door en nemen de tijd
openheid iedereen is bij ons welkom
zingeving:
studenten en professionals stimuleren we om te zoeken naar zin in hun leven en
werken
continuïteit: wij verhouden ons op een positieve en bewuste manier tot onze geschiedenis
samen:
wij werken graag samen met partners in het onderwijs, studentenorganisaties,
kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen
persoonlijk:
de studentenpastor is ons gezicht
WAT
wat wij doen is:
PASTORAAT individuele vertrouwelijke coaching gesprekken over levensvragen, zingeving en geloof
POP-UP ZINGEVING spontane en verrassende activiteiten die goed aansluiten bij de leefwereld van
studenten
THEOLOGISCH CONSULTANCY advies, gastlessen, lezingen, trainingen, retraites

III.

Functie van de Stichting

De stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle is opgericht op 15 november
1988. De stichting is een platform waar 4 kerkgemeenschappen en 3 hogescholen samenwerken om
pastoraat voor studenten te realiseren in Zwolle. Het stichtingsbestuur is het coördinerend orgaan
voor de strategie en het beleid van het studentenpastoraat.
Volgens de statuten heeft de stichting ten doel :
“om in samenwerking met de christelijke kerken en de instellingen van hoger onderwijs te Zwolle een
pastoraat op te zetten en in stand te houden voor studenten in het hoger onderwijs, om hiermee
gezamenlijk een kerkelijke presentie in het hoger onderwijs gestalte te geven en zo een mogelijkheid
te bieden aan studenten en andere geïnteresseerden tot bezinning op geloof en (samen)leven, op
persoonlijke ontwikkeling en op het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de samenleving.”
In de stichting participeren de volgende Kerken en Instellingen voor Hoger Onderwijs:
Kerk/Instelling
ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten
Katholieke Pabo Zwolle
Windesheim, Christelijke Hogeschool
Doopsgezinde Gemeente Zwolle
Remonstrantse Gemeente Zwolle
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle
Protestantse Gemeente Zwolle
De rol van het bestuur m.b.t. het studentenpastoraat is dat zij strategisch helpen meedenken hoe,
vanuit missie en visie, de activiteiten van het studentenpastoraat kunnen floreren.
Hierbij kan worden nagedacht aan de inzet van veel verschillende hulpbronnen:
• de kennis van (het netwerk van) het bestuur,
• het netwerk van het bestuur (wie is er nodig, waar kan mee worden samengewerkt?),
• de faciliteiten van het bestuur of de onderwijsinstellingen die zij vertegenwoordigen,
• de tijd die het bestuur (of anderen in hun netwerk) zouden willen investeren in een project
(denk bijvoorbeeld aan stages),
• de back-offices van het bestuur of de onderwijsinstellingen/kerken die zij
vertegenwoordigen (E-maillijsten, ICT- oplossingen, websites, etc.),
• de promotionele middelen van (het netwerk van) het bestuur,
• de financiële mogelijkheden van (het netwerk van) het bestuur: wie heeft er belang bij een
specifieke activiteit, hoe kan dat worden duidelijk gemaakt en hoe kan daar een financiële
vergoeding tegenover staan?
Het is vanuit de optiek van betrokkenheid en draagvlak onder de betrokken hoger
onderwijsinstellingen en kerken van belang dat de stichting haar coördinerende rol behoudt.
De betrokkenheid van de stichting is ook van belang, omdat zij door haar ideële doelstelling extern
fondsen kan werven ter financiering van de pastor en het studentenpastoraat in Zwolle.

IV.

Vertrekpunten & Ambities 2017-2020

Voor de periode 2017-2020 gaat het studentenpastoraat RE:LINK uit van de volgende vertrekpunten:
Continuïteit van succesvolle vormen van studentenpastoraat, dat geworteld is in goed
functionerende netwerken binnen de gemeenschap (of campus) van de Zwolse hogescholen.
Ervaringen daar opgedaan, kunnen worden gebruikt in andere of nieuwe vormen van
studentenpastoraat.
Elke vorm van studentenpastoraat streeft naar flexibiliteit en werken op maat. Waar het
studentenpastoraat goed kan functioneren in een lokale kerkelijke context, is dat de beste optie;
waar het elders beter kan functioneren in een meer experimentele vorm van kerk-zijn, heeft dat de
voorkeur. Sowieso wordt in alle gevallen gezocht naar samenwerking met allerlei relevante kerkelijke
en niet kerkelijke, christelijke en niet christelijke partner-organisaties. Studentenpastores zijn zo veel
mogelijk flexibel inzetbaar.
Op verschillende manieren wordt diversiteit nagestreefd. Allereerst door verbinding te zoeken met
verschillende groepen studenten: niet kerkelijke en kerkelijke studenten, Nederlandse en
buitenlandse studenten. Dat vraagt om diversiteit in de manieren van communiceren en in de
soorten activiteiten en de gebruikte werkvormen: neem daarbij de eigen perspectieven van de
doelgroep als uitgangspunt voor de gemeenschapsvorming. Want dat laatste –
gemeenschapsvorming – is in alle gevallen een belangrijk onderliggend doel in het werk!
Voor de periode 2017-2020 heeft het studentenpastoraat RE:LINK het volgende beleid en ambities:
Inzet pastor
De arbeidsovereenkomst van Martin Jans met de PKN-Dienstenorganisatie zal na 1-11-2017 niet
worden verlengd. Dit betekent niet per se dat er dan geen financiering van de PKN voor
studentenpastoraat beschikbaar is, maar dat dit niet meer via een arbeidsovereenkomst vorm krijgt
en dat de omvang en duur ervan onzeker is.
Om de continuïteit van het studentenpastoraat in Zwolle te waarborgen heeft Hogeschool
Windesheim als grootste participant en donateur in het voorjaar 2016 aangeboden de rol van
werkgever van Martin Jans over te nemen van de PKN-dienstenorganisatie, dit uiterlijk per 1
november 2017. In deze situatie zal Martin Jans als predikant met een bijzondere opdracht vanuit de
PKN werkzaam zijn in het hoger onderwijs te Zwolle.
Huidige inzet formatie studentenpastor 0,65 FTE (sinds november 2014)
• Individueel pastoraat (0,2)
• Pop-Up-zingeving (0,1)
• Zwolle-brede inzet: Bruisweek, kloosterweekend, studentenverenigingen, activiteiten (0,2)
• Theologisch consultant: gastles, advies, reflectie (0,15)
Bij het studentenpastoraat merken wij een toenemende vraag onder studenten en
opleidingen. Dat betekent dat het werk van de studentenpastor in een behoefte voorziet.
Tegelijkertijd is het een uitdaging om met de beschikbare tijd alle 3 participerende hogescholen te
bedienen. Om daaraan recht te doen en meer present te zijn in het hoger onderwijs in Zwolle is door
Hogeschool Windesheim aangegeven een uitbreiding van de aanstelling mogelijk te willen maken tot
0,8 FTE.

Activiteiten en Groepswerk
Wat het studentenpastoraat in Zwolle doet is:
PASTORAAT
individuele vertrouwelijke coachingsgesprekken over levensvragen, zingeving en geloof
POP-UP ZINGEVING
spontane en verrassende activiteiten die goed aansluiten bij de leefwereld van studenten en
uitdagen tot levens- en geloofsverdieping
THEOLOGISCH CONSULTANCY
advies, gastlessen, lezingen, trainingen, retraites
Het streven is om voor de genoemde activiteiten een kwantitatieve en kwalitatieve groei te
realiseren, welke in samenwerking met bekende en nieuwe partners worden uitgevoerd.
Communicatie en representatie
Voor het studentenpastoraat in Zwolle is van groot belang dat zij een duidelijk profiel heeft en
zichtbaar aanwezig is in Zwolle en de (sociale) media. In de komende periode zal worden onderzocht
of de huidige communicatie voldoende effectief is of dat er intensiveringen wenselijk zijn. Ook
zoeken we naar een passend merk voor het studentenpastoraat.
Het hoofddoel van onze communicatie is: boeien en uitdagen van studenten, docenten,
medewerkers en managers in het hoger onderwijs en andere sympathisanten/volgers.
Om dat te bereiken, kiezen we middelen waarmee we kunnen:
1) informeren, boeien en prikkelen,
2) luisteren en dialoog voeren en
3) aanzetten tot denken over levensvragen.
Mediamix
Doel is om een gerichte mediamix te ontwikkelen, die gebaseerd is op vier pijlers:
1. eigen online omgeving (website, online magazine)
2. social media (Facebook, LinkedIn, Twitter)
3. gestructureerde PR (sociale media)
4. per kwartaal een nieuwsbrief over de gerealiseerde activiteiten met een vooruitblik

De Stichting
Een krachtige stichting waarin de betrokken participanten goed samenwerken is van belang voor een
florerend studentenpastoraat in Zwolle. In de stichting participeren momenteel
4 kerkgemeenschappen en 3 hogescholen om pastoraat voor studenten te realiseren in Zwolle.
Onderzocht zal worden of er nieuwe participanten aan kunnen sluiten om het draagvlak voor
studentenpastoraat te versterken.

Het is wenselijk dat de studentenpastor onafhankelijk blijft ook als hij in dienst is van Hogeschool
Windesheim. Idealiter zal dat via een detacheringsovereenkomst tussen Hogeschool Windesheim en
de stichting worden geregeld.
Financiering
Het stichtingsbestuur zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor andere vormen van financiering
door de PKN. Het is evenwel realistisch om ervan uit te gaan dat die financiering niet dezelfde
omvang krijgt als voorheen.
De stichting moet zich daarom in de komende periode inspannen om extern fondsen te werven ter
financiering van het studentenpastoraat. Hiertoe zal er geïnvesteerd moeten worden in de
wervingskracht van de organisatie.
Verder is denkbaar dat de overige participanten van de stichting een deel van de aanstelling willen
financieren en evenredig door Martin ‘bediend’ worden. Zij betalen dan via de stichting hun bijdrage
aan Hogeschool Windesheim. Het studentenpastoraat moet daarom transparant maken welke
producten of diensten zij levert ten behoeve van de Zwolse Hogescholen en studenten, zodat
bekeken kan worden welke bijdrage van andere participanten mogelijk is overeenkomstig de
geleverde prestaties.
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