Concept Toetsingskader inzake beoordeling
projectaanvragen (5 november 2020)
Werkgroep Studentenpastoraat Protestantse Kerk in Nederland

Naast de subsidievoorwaarden die zijn vastgesteld door de Commissie Steunverlening van de Protestantse
Kerk in Nederland gelden onderstaande toetsingscriteria als aanvulling op een projectaanvraag. Dit toetsingskader wordt gehanteerd bij het inhoudelijk beoordelen van de projectaanvraag door de Werkgroep
Studentenpastoraat die de Commissie Steunverlening adviseert inzake de projectaanvraag. De Commissie
Steunverlening besluit over de toezegging van een subsidie. Elk lopend of nieuw project dient in ieder geval
minimaal aan de volgende algemene criteria te voldoen.

1. Analyse
De projectaanvraag is gebaseerd op een goede analyse van de lokale context en studentenpopulatie.
Bij voortzetting van een bestaand project is een evaluatie en een SWOT-analyse of vergelijkbare analyse
beschikbaar. Bij een nieuw project of een uitbreiding daarvan focust de analyse op kansen en risico’s.
In deze analyse is helder hoe men reflecteert en anticipeert op de kansen en risico’s. Aangegeven wordt
hoe de analyse tot stand is gekomen. Bij sterke voorkeur is dit samen met andere lokale spelers.

2. Doelgroep
Het project richt zich op alle studenten – Nederlands en internationaal – in het hoger en wetenschappelijk
onderwijs, ongeacht hun (geloofs)achtergrond.

3. Continuïteit en vernieuwing
Er wordt gezocht naar een balans tussen continuïteit en vernieuwing, zowel binnen het project zelf als
in de samenstelling van de gezamenlijke projecten die worden gefinancierd.

4. Flexibiliteit
Het project biedt ruimte voor flexibiliteit. Met andere woorden, het project is maatwerk: afgestemd
op de plaatselijke context. Niet alles ligt vast: er is ruimte om aanpassingen te doen als de situatie
verandert of als zich nieuwe vragen/mogelijkheden voordoen. Er zijn momenten van reflectie en
evaluatie binnen het project zelf. Op grond daarvan kan het aanbod en kan de manier van werken worden
aangepast.

5. Diversiteit in aanbod
Het project biedt ruimte voor diversiteit: geen ‘eenheidsworst’, maar het stimuleren van de rijkheid en diversiteit
van activiteiten in samenwerking met andere kerkgemeenschappen, (christelijke) studentenverenigingen en
studentenorganisaties.

6. Drie netwerkrelaties
In elke stad heeft het project een relatie met de volgende drie partners ter plaatse: de Protestantse
Kerk in Nederland, de onderwijsinstellingen en de studentenverenigingen of -organisaties. Deze drie
netwerkrelaties zijn van belang, maar kunnen per project van elkaar verschillen.

6.a. Inbedding in de Protestantse Kerk in Nederland
Het project heeft een aantoonbare netwerkrelatie met de plaatselijke (protestantse) kerk(en) door ervaring
en expertise te delen, door samenwerking te zoeken waar mogelijk en door betrokkenheid te realiseren met
de Protestantse Kerk in Nederland.

6.b. Netwerkrelatie met onderwijsinstelling
Het project heeft een aantoonbare netwerkrelatie met de plaatselijke onderwijsinstelling(en). Dit kan zich
uiten in bijvoorbeeld een werkplek op de campus voor de studentenpastor of het onder de aandacht
brengen door de onderwijsinstelling van geestelijke begeleiding van studenten.

6.c. Netwerkrelatie met studentenverenigingen of -organisaties
Het project moet een aantoonbare netwerkrelatie hebben met studentenverenigingen of -organisaties.

7. Protestants-christelijke identiteit
Bij het betreffende project dient de protestants-christelijke identiteit het primaire uitgangspunt te zijn.
Zonder dat dit perspectief dwingend is, wil het project vanuit deze wortels bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling en spiritualiteit van studenten.
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