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RE:LINK	
 	
Dit is de nieuwe naam voor het Studentenpastoraat.	
De vorige was Ophef. Een naam die komt uit een activistische 
opvatting van studentenpastoraat. Opheffen is een Hegeliaanse 
term, die uitdrukking probeert te geven aan de gedachte dat we 
leren van tegenspraak, van wrijving. Ophef betekent ook oproer, 
kabaal. Zoals gezegd: studentenpastoraat als middel tot 
maatschappelijke verandering.	
 	
De nieuwe naam is niet afkerig van protest of opstand, maar 
concentreert zich op het verband tussen mensen en hun bron. 
Claudia de Breij zingt “mag ik dan bij jou”. Dat staat momenteel 
in de top drie van populaire uitvaartmuziek. Dat gaat over troost 
bij elkaar zoeken. Blijkbaar iets dat mensen nu raakt.	
 	
In de huidige neoliberale cultuur heeft alles de neiging 
doelmatig bekeken te worden. Ook al is er onbehagen over het 
betekenisverval van bijvoorbeeld opvoeding of politiek, toch 
hebben we geen verweer tegen deze doelmatigheidstendens. 
Onderwijs is het zo efficiënt mogelijk voorbereiden op een plek 
in de neoliberale markt, en we kunnen niet goed een taal vinden 
om uit te drukken dat onderwijs eigenlijk ommekeer betekent, een 
bekering van de wereld van de schijn naar de wereld van het 
goede, het schone en het ware. Die relatie, van ons met die 
wereld van het goede, het schone en het ware, die wordt 
uitgedrukt in RE:LINK. Een opnieuw in contact komen met dat wat 
in het evangelie het Woord van het begin wordt genoemd.	
 	
Het studentenpastoraat laat studenten in aanraking komen met deze 
andere taal, niet als een opheffen van het neoliberale 
concurrentiedenken, maar als een herinnering aan een andere 
manier om met onszelf en de wereld om te gaan. RE:LINK 

Wilhelm Weitkamp, voorzitter	
	



1. Individuele begeleiding

Er gaat veel in studenten om. Vragen over leven en dood, over liefde, verleden en toekomst. Over 
geloof, ongeloof en twijfel. Sommigen ervaren prestatiedruk, eenzaamheid of verliezen iemand die 
hen dierbaar is. ‘Kan ik een keer met je sparren’ is ook een motief om de studentenpastor op te 
zoeken: om in vertrouwen te praten over levens- en geloofsvragen: ‘soms denk ik dat ik de enige 
ben met zulke vragen’. 

De studentenpastor is laagdrempelig beschikbaar, naast professionals die binnen de 
onderwijsinstellingen werken als studieloopbaanbegeleiders (SLB), studentenpsychologen en 
decanen. Vanuit zijn pastorale ervaring biedt hij een onbevooroordeeld en luisterend oor voor elke 
student die daar behoefte aan heeft. Als geestelijk verzorger begrijpt hij welke rol geloof en 
spiritualiteit kunnen spelen en daarop kan hij met studenten die dat wensen reflecteren. 

De levensbeschouwelijke achtergrond van studenten is heel divers. Er zijn gesprekken met 
studenten met diverse christelijke achtergronden, maar ook met niet-religieuze of anders gelovige 
studenten. Net als collega’s die werken in andere sectoren (zorg, defensie) merken ook wij dat de 
presentie van een pastor op de plek waar mensen al zijn (‘daar zijn waar studenten zijn’) 
uitnodigend werkt om levens- en geloofsvragen te bespreken. Juist in een levensfase waarin veel 
gebeurt en verandert is aandacht voor existentiële thema’s van groot belang. Erkenning van het 
belang daarvan en zorg voor de existentiële kant van hun leven verbetert het studentenwelzijn. 

Studenten melden zich soms spontaan (via e-mail, ‘ik liep hier in de buurt’), worden doorverwezen 
door een docent, een studentenpsycholoog, decaan of een medestudent ‘misschien kun je eens 
een keer met hem praten’. Indien nodig verwijst de pastor door naar andere hulpverleners als 
bijv.een huisarts, decaan of (studenten)psycholoog. De studentenpastor is in zijn ambt van 
predikant gehouden aan geheimhouding van wat in vertrouwen wordt gedeeld. Zo biedt het 
studentenpastoraat studenten een vrijplaats binnen hun eigen onderwijsomgeving.

Wekelijks meldden zich 4-6 studenten en af en toe een medewerker voor een pastoraal gesprek.  
Gesprekken kunnen eenmalig zijn of met een bepaalde frequentie plaatsvinden. Naast 
afgesproken ontmoetingen vindt veel pastoraat plaats bij en rondom activiteiten. Ook kan een 
informatieve vraag waarmee een student langskomt voor een studieopdracht een startpunt zijn 
voor een persoonlijk gesprek. Via digitale media is er contact met behulp van e-mail, whatsapp en 
Facebook.

‘Het is fijn als er iemand is die echt naar je luistert’

reactie van een student

voorbeelden van gespreksonderwerpen: 

* ’hoe vind ik meer stilte in mijn leven?’ 
* ’ik voel me niet meer thuis in de wereld van mijn ouders, kunnen we 
daar een keer over praten?’ 
* ’wat ik nu doe, is dat bidden?’  
* ’ik heb geen probleem dat opgelost moet worden, maar zoek 
gewoon iemand die tijd heeft om te luisteren’ 
* ’ik vind geloven in God onzin, hoe kijk jij daar tegenaan?’ 
* ’ik denk veel na over de dood. Is dat raar’? 



2. Pop-up zingeving

In studenten gaan heel wat levens- en geloofsvragen om. Velen van hen hebben niet zomaar een 
plek, gesprekspartners en/of tijd om daar mee bezig te zijn. We hebben ontdekt dat studenten 
goed te bereiken zijn via onze POP-UP activiteiten. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en vinden 
plaats op de plekken waar studenten al zijn. Dat kan zijn in de gang of mediatheek van een 
hogeschool, in de kantine of in de introductieweek op de Grote Markt in Zwolle en het 
kampeerterrein. In deze POP-UP activiteiten prikkelen we studenten om na te denken over 
levensvragen, als de dood, zondebokken in onze samenleving, liefde, geloof etc. 

POP-UP activiteiten trekken vaak ook de aandacht van lokale pers en geven via sociale media 
bekendheid aan het studentenpastoraat. In de activiteiten ontmoeten studenten ook anderen of de 
studentenpastor. Gesprekken die beginnen bij een POP-UP kunnen individueel voortgezet worden. 

We werken hierbij samen met andere partijen in Zwolle, als Buro Ruis, Het Dominicanenklooster 
Zwolle de onderwijsinstellingen en het Bevrijdingsfestival Zwolle. 

HOLY SPACE in VIRTUAL REALITY 

bij de slotbijeenkomst van 
landelijk studentenpastoraat 
project Borders&Bridges in 

Maastricht 

‘De ZONDEBOK’ 
  

Beeld&Audio Installatie, drie 
objecten met  

met teksten uit de Bijbel, 
Geert Wilders en Haattweets  

Week voor Pasen op 
Hogeschool Windesheim 

1000+ passanten

De BANK, tijd voor een goed gesprek 

Bevrijdingsfestival 
Zwolle 

Park Wezenlanden 
25 deelnemers

Ik mis je met kerst-boom

in 3 kantines:
 Hogeschool Windesheim

ArtEZ Conservatorium
ArtEZ Art&Design

totaal 320 deelnemers

Stiltecentrum op locatie 

bij de camping 
van de bruisweek 

voor stilte, gebed 
en meditatie 

De WANDELING 

Spontane 
wandelgesprekken op 
loopbanden met de 

vraag ‘waar ga jij naar 
toe’? 

Kantine Windesheim 
20 deelnemers

reactie via Facebook op De 
Zondebok, door Ineke van Ruler, 
docent Windesheim



3. Speciale projecten

Februari tot het najaar - Eetgroep 
Maandelijks was er een bijeenkomst voor een groep van ongeveer acht studenten, die samen aten 
en in gesprek gingen. Stagiair Marianne Sonneveld begeleidde de eetgroep.

April - Holy Space in Virtual Reality
Samen met collega en kunstenaar Arent Weevers 
hebben vijf studenten Virtual Reality video’s gemaakt 
als antwoord op deze vraag: wat is voor jou een 
heilige plek? Een plek waar je rust vind, God, jezelf of 
iets anders? De studenten hebben de ervaring 
vertaald naar een korte Virtual Reality video. Op deze 
manier kunnen anderen in hun ervaring delen. Het 
was onderdeel van een landelijk studentenpastoraat 
project ‘Borders and Bridges’. 

April en December - Het Zwolse Studentendebat
Met vier studentenverenigingen (Oikos Nomos, Ichthus, Navigators Zwolle, Absens Carens) en 
Buro Ruis organiseert het studentenpastoraat het Zwolse Studentendebat. We hebben twee 
edities georganiseerd: ‘Globalisering maakt Nederland kapot’ (in café Het Vliegende Paard) en 
‘Over mannen en vrouwen’ (in Academiehuis De Grote Kerk). 

Juli - Reis naar Taizé (Frankrijk)
Met 51 studenten en twee docenten van de Katholieke PABO Zwolle (KPZ) is de studentenpastor 
begin juli een week in het jongerenklooster in Taizé geweest.

Augustus - Bruisweek
De studentenpastor was present op de camping van de 
Bruisweek. Daarnaast hebben we samen met christelijke 
studentenverenigingen, het studentenpastoraat van de VIAA en 
het Klooster Zwolle drie activiteiten georganiseerd: 1.‘Praise in 
the City Special’ in de kloosterkerk met na afloop een 
gebedswandeling (50 deelnemers), 2. een Meet&Greet met 
broeders in het klooster en 3. vertelde de studentenpastor 
ontregelende verhalen van de Noord-Ierse theoloog Peter 
Rollins in de kloostertuin. 

November - Death Café
Op 2 november (Allerzielen) organiseerden we een Death Café in Studentencafé Het Vliegende 
Paard. Vijftien deelnemers deelden hun ervaringen en gedachten over de dood. Voorafgaand aan 
het Death Café is de studentenpastor samen met Justin Daems (Buro Ruis) hierover geïnterviewd 
door De Stentor. Dit interview is via sociale media gedeeld en meer dan 4000x bekeken. 

December - Kloosterweekend Abdij Maria Toevlucht Zundert
Elf studenten gingen mee naar een weekend in het klooster in Zundert. We volgden het ritme van 
de monniken. De studentenpastor en stagiair Anne-Eva Schurink organiseerden workshops 
rondom meditatie, ontmoeting en een ritueel om inspiratie te delen.

Gedurende het weekend heb ik mij niet verveeld: doordat ik me niet liet afleiden was ik gefocust op wat ik deed 
en waar ik was, ik leefde in het moment. Ik accepteerde waar ik was en wie ik was’ - 

Stefan Brouwer, student werktuigbouwkunde
deelnemer kloosterweekend



4. Theologisch consultant

Gastdocent
In januari was de studentenpastor opdrachtgever voor het 
Winterlab op ArtEZ Art&Design. Eenentwintig studenten hebben 
onderzoek gedaan naar ‘Het Heilige’. Het beroemde boek van 
Rudolph Otto was hierbij de inspiratiebron. In vier groepen 
hebben ze voorstellen ontwikkelt om  andere studenten het 
thema te laten ervaren of erover na te denken.

Als begeleider ging de studentenpastor mee met de excursie ‘Plaatsen van Samenkomst’ in 
Rotterdam: met een groep van ongeveer twintig studenten van de KPZ bezochten we een 
Hindoetempel en de Essalammoskee. 

Spreker
De pastor nam deel aan het onderdeel ‘Roast a Christian’ in de Mission Week van een aantal 
christelijke studentenverenigingen en was te gast als spreker op het mannenweekend van 
studentenvereniging Ichthus in Bontebok.

Advies
Regelmatig komen studenten met vragen over religie, christendom of maatschappelijke thema’s 
voor een studieopdracht. Ook denkt de pastor met het oog op de studenten mee met het project 
Skejby, een toekomstige woonvoorziening voor studenten en gedetineerden in Zwolle (het project 
is in handen van Limor, samen met oa. de reclassering, justitie, SOOZ).

Stiltecentrum Het Heim op Windesheim
De studentenpastor treedt op als inhoudelijk beheerder van stiltecentrum Het Heim op Hogeschool 
Windesheim. Ongeveer twee keer per maand werkte hij mee aan 7voor1: een dagelijks meditatief 
moment om 12:53 op hogeschool Windesheim. Hieraan doen verder ongeveer dertig 
medewerkers/studenten van de hogeschool mee. 

Stagiair
Marianne Sonneveld rondde in juni haar stage bij het studentenpastoraat af. In september begon 
Anne-Eva Schurink, ook student theologie Windesheim aan haar stage. 

Studie
In het kader van zijn permanente educatie volgde de studentenpastor de cursus ‘De radicale 
Bonhoeffer. Het ‘religieloze christendom’ van Peter Rollins’ bij prof. Frits de Lange (PAO PthU).

Netwerk  
Het studentenpastoraat is goed ingebed in het hoger onderwijs in Zwolle. Om dat te onderhouden 
en verbreden is contact gelegd met uiteenlopende partijen op hogescholen. Daarnaast met de 
collega’s van het Gereformeerde Studentenpastoraat (bij de VIAA), de Protestantse Gemeente 
Zwolle (ministerie van predikanten), de stadspastor bij het Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Buro 
Ruis, SOOZ (Studenten Overleg Orgaan Zwolle), studentenverenigingen (Ichthus Zwolle, 
Navigators Zwolle, Absens Carens, Oikos Nomos), Dominicanenklooster Zwolle, Studentencafé 
Het Vliegende Paard, Landelijk Beraad Studentenpastores, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk in 
Nederland (JOP). De pastor is betrokken bij het netwerk van Europese Studentenpastores 
(www.ceuc.org) en nam deel aan de conferentie in Aberdeen. De studentenpastor is 
vertegenwoordiger van PKN-studentenpastores in de Werkgroep Studentenpastoraat van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Ook is de pastor betrokken bij de programmaraad van 
Zinderend.nu over ontwikkelingen in de Geestelijke Verzorging in een veranderende samenleving.

reactie van een docent op een 7voor1 op het intranet van Windesheim

http://www.ceuc.org


Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle

In de stichting participeren drie hogescholen en vier kerkgenootschappen:

Christelijke Hogeschool Windesheim
Katholieke Pabo Zwolle
ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle
Protestantse Gemeente Zwolle
Evangelisch Lutherse Kerk Zwolle
Doopsgezinde Gemeente Zwolle
Remonstrantse Gemeente Zwolle

Arbeidsrechtelijke positie Studentenpastor

Tot 1 november 2017 was de studentenpastor arbeidsrechtelijk verbonden aan de 
Protestantse Kerk in Nederland (tijdelijke aanstelling vanaf november 2014). Vanaf 1 
november 2017 is hij in dienst van Hogeschool Windesheim. De Protestantse Kerk in 
Nederland draagt voor 50% bij aan de arbeidskosten, waar daarnaast ook ArtEZ en de 
KPZ aan bijdragen.

Met deze wijziging is ook de kerkelijke/ambtelijke positie van de studentenpastor 
gewijzigd. Hij was eerst verbonden aan de synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
en is nu beroepen als predikant met een bijzondere opdracht (het werken voor studenten 
in Zwolle) door de Protestantse Gemeente Zwolle.  

Fondswerving

Dankzij bijdragen van het fonds Studentenpastoraat PKN en Stichting Het Hervormd 
Weeshuis Zwolle konden we onze pop-up zingeving projecten financieren. 

Bestuur

Aanvang 2018 trad Esther Veneberg toe in het bestuur namens de ELK Zwolle (was 
vacant).

huidige samenstelling van het bestuur:

Dhr. W. Weitkamp (voorzitter), namens ArtEZ, hogeschool voor de kunsten 

Dhr. H. Poulssen (secretaris), namens de Katholieke Pabo Zwolle

Dhr. M.A. Vosjan (penningmeester), namens de Protestantse Gemeente Zwolle 

Mw. M.J. Ratheiser - van der Velde, namens Hogeschool Windesheim 

Mw. E. Veneberg, namens de Evangelisch-Lutherse Kerk Zwolle

Dhr. H.A. Blom, namens de Doopsgezinde Gemeente Zwolle en de Remonstrantse 
Gemeente Zwolle


