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Categoriale pastoraat – studentenpastoraat  

Deze notitie is een uitwerking van het besluit van de synode van november 2007: 
4. Het moderamen opdracht te geven tot een fundamentele bezinning op het wezen, de waarde, 
continuïteit, functie en taak van het studentenpastoraat en hierover in november 2008 te rapporteren 
aan de generale synode.  

Al enige tijd is men bezig met een herbezinning op de taken en vormen van het 
studentenpastoraat. In opdracht van de commissie Solidariteitskas heeft het 
onderzoeksbureau KASKI een onderzoek uitgevoerd naar deze vorm van pastoraat. 
Onderstaande geeft de discussie weer, gevoerd naar aanleiding van dit rapport. 

Doel(/taak/functie) studentenpastoraat:  
De tijden zijn veranderd. Niet alleen is er een jonge generatie opgegroeid die door sommigen 
getypeerd wordt als de Generatie Einstein (slimmer, sneller en socialer dan de Babyboomers en de 
Generatie X) maar ook is er in de kerk een nieuw zelfbewustzijn ontstaan dat in de Protestantse Kerk 
in Nederland culmineerde in de nota ‘Leren leven van de verwondering’. Kernpunten daaruit: 

1. De Bijbel centraal - de kerk is de kerk van het Woord – prediking is belangrijk 
2. Getuigen is wezenskernmerk van protestantisme – het missionair kerk zijn wordt met 

handen, voeten en stem gegeven 
3. Innerlijkheid en buitenkant zijn met elkaar in evenwicht, gekenmerkt door authentieke 

spiritualiteit / bevindelijkheid en 'verwondering' 
4. De kerk en de gemeente is een zelfverantwoordelijke gemeenschap waarin het 

priesterschap aller gelovigen een bepaalde vorm van democratie gestalte geeft 
5. Ingebakken is dat je met elkaar in gesprek wilt gaan – de dialoog 
6. Oecumene hoort bij protestantisme 

De kerkstructuren hebben aan belang ingeboet maar jongeren schamen zich hun geloof niet (meer) 
en gelovig (of iets vager: spiritueel) zijn wordt breed geaccepteerd. Zolang elkaar maar niets 
opgedrongen wordt. Dat is een kenmerk van de postmoderne samenleving waarin veel mensen en 
vooral jongeren eclectisch hun geloof  “samenstellen”. Dat eclecticisme is tevens de oorzaak van een 
gebrek èn de behoefte aan kennis over het geloof.  
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee speerpunten in het beleid geformuleerd: missionair kerk 
zijn en jongeren als doelgroep. Vanuit de tweede spits spreekt het vanzelf dat studentenpastoraat 
moet blijven, vooral omdat studenten gezien worden als een bijzondere doelgroep die speciale 
aandacht nodig heeft. Dit vanwege de levensfase waarin ze verkeren en de bepalende keuzes die ze 
in deze fase van hun leven maken.  
 
Op grond van o.a. hierboven beschreven veranderingen in de maatschappij en het visiedocument 
“Leren leven van de verwondering” vraagt de doelstelling van het studentenpastoraat om vernieuwing. 
De volgende noties moeten daarin een plaats krijgen: 

1. Het studentenpastoraat is present in de wereld van het hoger onderwijs en speelt 
daarin een pro-actieve rol. 

2. Het studentenpastoraat laat en helpt jongeren nadenken over zingeving en geloof 
vanuit Ord.1.2 van de Kerkorde: “Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult 
de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen” en 
vandaaruit ook expliciet ‘op te roepen tot vernieuwing van het leven in cultuur, 
maatschappij en staat’(Ord.1.6 van de Kerkorde).  

Dat betekent dat in activiteiten van het studentenpastoraat het christelijke getuigenis en het 
geloofsgesprek een prominente rol dienen te spelen.  
 
Doelgroep: 
Het huidige studentenpastoraat wil er voor alle studenten zijn. Het richt zich voornamelijk op zingeving 
en sociale integratie. Volgens het genoemde KASKI-rapport is, door deze brede doelstelling, het 
imago onduidelijk en de doelmatigheid beperkt.  
Uit het rapport blijkt ook dat de activiteiten veelal bestaan uit groepswerk, lezingen en kerkdiensten. 
Deze kerkdiensten worden weliswaar wel door veel mensen bezocht, maar slechts een deel (27%) is 
student. 
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De conclusie luidt dat het studentenpastoraat weliswaar gewaardeerd wordt door de groep die 
deelneemt aan de activiteiten, maar dat een grote groep jongeren niet bereikt wordt. Met name 
jongeren die kerkelijk actief en betrokken zijn in combinatie met een meer orthodoxe of evangelische 
achtergrond voelen zich vaak meer thuis in christelijke studentenverenigingen dan bij het 
studentenpastoraat. 
Een andere groep met wie het studentenpastoraat geen contact heeft zijn de studenten die niet uit 
zichzelf interesse tonen in activiteiten van het studentenpastoraat. 
In de bezinning die kerkbreed op het terrein van missionaire gemeenteopbouw plaatsvindt wordt 
algemeen beaamd dat de aantrekkelijkheid en vitaliteit van een gemeente vooral bepaald wordt door 
haar identiteit. In grotere gemeenten met meer wijken en kerkgebouwen leidt dat vaak tot profilering. 
In kleinere gemeenten wordt vaak de oplossing gekozen van doelgroepenactiviteiten, inclusief 
kerkdiensten die gericht worden op de verschillende stromingen en missionaire activiteiten passend bij 
de affiniteiten die er in de gemeente leven. 
Analoog hieraan dienen er mogelijkheden gezocht te worden de studenten die nu “buiten de 
studentenpastoraat-boot vallen” binnen te halen. Dit dient consequenties te hebben voor het 
beroepings- en benoemingsbeleid in grotere studentensteden. De breedte van de kerk moet zich 
weerspiegelen in de profielen van de studentenpastores. 
Waar gerichte activiteiten op de mogelijke doelgroepen binnen een studentenstad, vanwege 
formatieve (of andere, bijvoorbeeld personele) problemen niet gerealiseerd kunnen worden, dient 
gekozen te worden voor (financiële en projectmatige) ondersteuning van plaatselijke bondgenoten als 
kerkelijke gemeenten, christelijke studentenverenigingen (Ichthus, IFES), Youth for Christ e.d. en 
“pioniersplekken”. Doelstelling is dat in deze plaatsen over maximaal 4 jaar minimaal 25% van het 
jaarlijks beschikbare budget hiervoor besteed wordt. 
 
De doelstelling moet aangevuld worden met de volgende zaken betreffende de doelgroep:  

1. Het studentenpastoraat richt zich niet alleen op de huidige doelgroep die de open 
benadering van het pastoraat op prijs stelt, maar ook (liefst samen met anderen of andere 
organisaties) op jongeren die bijvoorbeeld vanuit een meer orthodoxe of evangelische 
achtergrond aan andere dan de huidige activiteiten mee zouden willen doen.  

2. Het studentenpastoraat (liefst samen met anderen of andere organisaties) ontwikkelt 
gerichte activiteiten om studenten die dat van huis uit niet hebben meegekregen of de 
band met kerk en/of geloof verbroken hebben, (opnieuw) in contact te brengen met het 
christelijk geloof. 

 
Kwaliteit: 
Over de kwaliteit van het huidige studentenpastoraat wordt in het Kaski-rapport gezegd dat  zowel 
bezoekers als vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen lovend zijn over de activiteiten die 
plaatsvinden. Van de groep die deelneemt wordt ook gezegd dat de huidige vorm studenten weet te 
interesseren en te binden aan de kerk. Wel is  het nodig activiteiten en deelname helder te monitoren, 
onder andere door de doelen van het studentenpastoraat operationeel en meetbaar te formuleren, en 
de resultaten regelmatig te evalueren. Ook zijn er meer beleidsinstrumenten nodig om haar kwaliteit te 
bewaken. 
De nadruk moet daarbij liggen op  

1. Grotere diversiteit aan activiteiten. Nadruk ligt nu vooral op kerkdiensten, lezingen en 
pastoraat. Daarnaast dient meer en structurelere aandacht gegeven te worden aan 
bijbelstudiegroepen en vormen van geloofsgesprek.  

2. Zoeken naar nieuwe manieren om studenten actief en passief bij vieringen van het 
studentenpastoraat te betrekken. Daarvoor is het nodig dat men de huidige vormen die 
gepraktiseerd worden kritisch onder de loep neemt. Daarbij dient ook de behoefte van 
studenten aan dergelijke aparte vieringen te worden onderzocht. Uitgangspunt voor alle 
categoriale pastoraat, dus ook voor studenten, is immers integratie van pastoraat in 
plaatselijke gemeenten. Daarom moet door de studentenpastoraten bekeken worden of hun 
vieringen daadwerkelijk in een behoefte voorzien, of dat integratie in plaatselijke kerkdiensten 
mogelijk en wenselijk is. 

3. De PR rondom en de werkwijze binnen het pastoraat dienen pro-actief te zijn.  
4. Het aanbod van activiteiten dient aanvullend te zijn op de activiteiten die plaatselijke 

gemeenten al aanbieden. Zo veel mogelijk dient hierin ook te worden samengewerkt. 
 
Het studentenpastoraat wordt gewaardeerd door de hogescholen en universiteiten. Dit blijkt uit het 
beschikbaarstellen van faciliteiten en middelen aan pastores. Dit dient in de toekomst te worden 
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gewaardborgd, echter wel op een dusdanige manier dat het studentenpastoraat haar eigen karakter 
zoals boven omschreven bij het doel, kan behouden. 
 
Professionaliteit 
De werkers in het studentenpastoraat functioneren in een wetenschappelijk klimaat. Om daarin 
gesprekspartner te zijn dienen zij over een academisch werk- en denkniveau te beschikken. Dat wil 
overigens niet zeggen dat alleen geordineerde predikanten hiervoor in aanmerking komen. Minstens 
zo belangrijk is het dat het gaat om mensen die goed ingevoerd zijn in de leefwereld van jongeren en 
studenten en dat ze over agogische bekwaamheden beschikken. Uit de kernpunten van ‘Leren leven’ 
(zie hierboven) moeten studentenpastores (samen met vrijwilligers) de volgende kwaliteiten in huis 
hebben: 

1. Schriftgeleerden te zijn in de ware zin van het Woord: in staat om zowel op academisch 
niveau als in de praktijk van het dagelijks leven de vertaalslag naar het heden te maken 

2. Mensen te zijn die er niet bang voor zijn pro-actief het missionair kerk zijn handen, voeten en 
stem te geven 

3. Innerlijkheid en buitenkant met elkaar in evenwicht te hebben, gekenmerkt door authentieke 
spiritualiteit / bevindelijkheid en 'verwondering' 

4. Voorwaarden kunnen scheppen voor en leiding geven aan zelfverantwoordelijke 
gemeenschap(pen) gekenmerkt door het priesterschap aller gelovigen en in die zin 
'democratisch' 

5. Mensen te zijn die open staan voor gesprek en dat ook zelf zoeken en entameren 
6. Een oecumenische grondhouding te hebben, zowel in het persoonlijk gesprek als in de 

samenwerking met andere geloofsgemeenschappen: met een antenne voor ieders gaven 

Financiering  
Het is niet aannemelijk dat het reguliere pastoraat van de lokale kerkelijke gemeente ontlast wordt, 
omdát er studentenpastoraat is. Dit betekent dat ook andere bronnen moeten worden aangeboord 
buiten de bijdrage van plaatselijke gemeenten, zoals externe fondsen, in opvolging van wat nu ook 
gebeurt. Om het studentenpastoraat in stand en betaalbaar te houden moet binnen 4 jaar minimaal 
5% van de uitgaven van het studentenpastoraat gedekt worden door bijdragen van studenten en 
andere deelnemers aan de activiteiten te vragen. 

De Commissie Solidariteitskas financiert categoriale pastoraten voor een tijdelijke duur en met een 
duidelijk omschreven projectopdracht. Voor studentenpastoraat financiert ze nu maximaal 80% van de 
aanstelling van een pastor, met een maximum voor het totale studentenpastoraat van 1.000.000 Euro. 

Beroepskrachten 
Er zijn twee uitgangspunten van belang voor de toekomstige regeling rondom de invulling van 
beroepskrachten. 

1. De mogelijkheid te kunnen sturen op een evenwichtige verdeling van de pastorale inzet. Deze 
verdeling moet kunnen meebewegen op de beschikbaar financiële middelen die in de 
toekomstige opzet gerealiseerd worden.  

2. Het studentenpastoraat is een verantwoordelijkheid van de lokale kerken. Tegelijkertijd blijkt 
dat de relatie met de plaatselijke kerkelijke gemeente kwetsbaar is. De nieuwe regeling zal 
daar rekening mee moeten houden. 

 
Model voor toekomstige organisatie van het studentenpastoraat: 
 
De dienstenorganisatie is, conform de regelingen, verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
studentenpastoraat. Binnen de kaders van deze visie en formatie kan een studentenpastor te werk 
gesteld worden bij een lokale kerkelijke gemeente. Er is dus sprake van een pastor die voor een lokale 
kerkelijke gemeente het studentenpastoraat uitvoert, maar bij de Dienstenorganisatie onder contract 
staat. Er is altijd sprake van een aanstelling voor een bepaalde termijn. Het werk wordt zo veel 
mogelijk geografisch ingedeeld. Wisselen van standplaats is mogelijk. De programmamanager KIO is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en het goed vormgeven aan het werkgeverschap. 
 
De kwaliteit van de visie en uitvoering wordt mede gerealiseerd door de ondersteuning van een groep 
deskundige kerkleden (werkgroep studentenpastoraat). Zij hebben ook een belangrijke rol in de 
professionaliteitsontwikkeling en “evaluerende controle”.  
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Het studentenpastoraat blijft een verantwoordelijkheid van de lokale kerkelijke gemeente.  
Over het algemeen wordt het studentenpastoraat gekoppeld aan de algemene kerkenraad van de 
protestantse gemeente ter plaatse. Waar meerdere gemeenten van de Protestantse Kerk zijn in een 
plaats (art. 2 KO), dient een vorm van samenwerking ten behoeve van de ondersteuning van het 
studentenpastoraat gezocht te worden. 
Vanuit de principiële band tussen lokale kerk en studentenpastoraat draagt de lokale kerkelijke 
gemeente daarom ook financieel aan het pastoraat bij. De lokale kerkelijke gemeente kan daarbij ook 
denken aan andere financiële bronnen, zoals bepaalde fondsen, of door bijdragen van studenten en 
andere deelnemers te vragen (zie boven, 5%). De lokale gemeente zal minimaal in de toekomst op 
deze wijze zorgdragen voor 25% van de financiering van de formatie. 
 
Dit model is als volgt weer te geven: 

• De dienstenorganisatie neemt de predikant in dienst en draagt zorg voor alle 
arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen.  

• De pastor komt in dienst bij de dienstenorganisatie voor de duur dat de overeenkomst met de 
lokale kerkelijke gemeente is gesteld. 

• De pastor wordt beroepen door de Generale Synode 

• De werving vindt gezamenlijk plaats door de dienstenorganisatie en de gemeente, waarbij de 
dienstenorganisatie eerst in het eigen netwerk kijkt naar mogelijke geschikte kandidaten. 
 
De formele afspraken bij het aanstellen van een studentenpredikant zijn als volgt: 

• De dienstenorganisatie begeleidt, coacht en ondersteunt de pastor. Zij maakt hiervoor intern 
gebruik van de werkbegeleiding predikanten en de afdeling HRM. Daarnaast zullen regionale teams 
voor intervisie  gevormd worden en is de inzet van de werkgroep studentenpastoraat van belang. 

• De lokale kerkelijke gemeente bepaalt, in aansluiting op de door de synode geformuleerde 
visie, de taakstelling en stelt deze in overleg met de dienstenorganisatie vast. De studentenpastor legt 
verantwoording van zijn/haar werk af aan de kerkelijke lokale gemeente. 
 
Er zijn drie mogelijkheden om tot een aanstelling te komen.  

1. Het is mogelijk een beroepen studentenpredikant, die nu verbonden is aan een lokale 
kerkelijke gemeente over te laten gaan naar een dienstverband binnen de landelijke 
dienstenorganisatie (predikant in algemene dienst). Het traktement blijft hierbij zoveel mogelijk 
gelijk aan de oorspronkelijke situatie. Wel zullen een aantal vergoedingen veranderen of 
vervallen en verandert de pensioensvoorziening. Voor de betreffende predikanten betekent 
het een verandering van rechtspositie. Deze overgang kan dan ook alleen geschieden op 
basis van vrijwilligheid en vereist maatwerk. 

2. Het is mogelijk dat een bij de dienstenorganisatie al bekende predikant past bij de wensen van 
een lokale kerkelijke gemeente. Bij onderling goedvinden, kan deze persoon dan direct 
aangesteld worden.  

3. Het is mogelijk dat een lokale kerkelijke gemeente samen met de dienstenorganisatie via een 
advertentie zoekt naar een nieuwe studentenpastor.  
In alle gevallen zal bij het uitwerken van bovenstaand model gebruik gemaakt kunnen worden 
van de regelingen waarmee nu JOP-medewerkers en interimpredikanten in dienst van de 
dienstenorganisatie te werk gesteld worden in de plaatselijke gemeente. 

 
Wanneer bovenstaand model gevolgd wordt, is het nodig een kwaliteitsplan te ontwikkelen. 
Hierbinnen moet aan zowel de huidige als eventuele nieuwe pastores de mogelijkheid geboden 
worden om zich te bekwamen in kwaliteiten en kennis die voor het uitoefenen van hun functie binnen 
dit nieuwe model noodzakelijk worden geacht.  
 
Het onderzoek van het KASKI concludeert dat het aanbod en profiel van het studentenpastoraat beter 
past bij de groep jongeren die een meer zoekende houding hebben. De studenten die in de (vaak 
meer orthodoxe of evangelische) thuisgemeente kerkelijk actief participeren, zullen hun weg 
vermoedelijk zoeken in de bestaande kerkelijke gemeenten en/of christelijke studentenverenigingen. 
Deze studenten voelen zich bij het huidige studentenpastoraat minder tot niet thuis. Gezien deze 
ontwikkeling en de inhoudelijke keuze van de Commissie voor een toekomstige meer projectmatige, 
op de integratie in (de vele verschijningsvormen van) de lokale kerkelijke gemeente gerichte 
financiering is het wenselijk dat een deel van het beschikbare budget (25%) wordt gereserveerd voor 
projecten voor studenten, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, binnen de 
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netwerkstructuur van deze studentenverenigingen en kerkelijke gemeenten. Gestimuleerd moet 
worden dat in deze projecten samenwerking met het studentenpastoraat gezocht wordt. 
 


