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Projectplan Studentenkerk 2020-2025  

 
Ter inleiding 

 

Dit projectplan is geschreven met het oog op de aanstelling van een predikant vanuit de 
Protestantse Kerk voor het Studentenpastoraat in de Studentenkerk aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Het bevat tevens wat algemene informatie over de Studentenkerk 
Nijmegen voor de lezer die ons (nog) niet kent. In het jongste verleden is er een predikant 
verbonden geweest aan de Studentenkerk van 1998-(december) 2018. Met het vertrek van 
deze predikant is er een vacature ontstaan. De laatste jaren werkte deze predikant in dienst 
van de Protestantse Kerk in samenspraak met de plaatselijke Protestantse Gemeente 
Nijmegen. De beleidsnota Quo Vadis: Koers zetten naar een duurzaam studentenpastoraat 
en koopvaardijpastoraat in de Protestantse Kerk Nederland (2019) geeft richtlijnen aan voor 
een nieuw beleid. Benoemingen zullen plaatsvinden op basis van een projectplan voor 5 
jaar. Het projectplan dat hier wordt voorgesteld gaat in op de situatie in Nijmegen in de 
Studentenkerk.  

De Studentenkerk verleent diensten zowel aan studenten en medewerkers van de Radboud 
Universiteit (RU) als van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De Studentenkerk is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een bekende instelling op de campus. Er werken vier pastores, 
twee rechtstreeks gefinancierd door de universiteit, een door de HAN en een door de 
Protestantse Kerk.  

In deze bijlage zullen de waarden van de Studentenkerk, uitgangspunten om te werken 
vanuit het pastoraat, de doelstellingen, de wegen en de middelen aan bod komen. Ook 
zullen de thema’s worden besproken die van belang zijn in dit projectplan in het bijzonder en 
in het werk van de Studentenkerk in het algemeen.  

Inhoud:  

1. Studentenkerk korte historie en situatieschets 
2. Waarden en uitgangspunten 
3. Doelstellingen 
4. Wegen en middelen  
5. Thema’s en aandachtsgebieden 
6. Concrete aanpak en werkverdeling  
7. Implementatie en verantwoording, toetsing 
8. Tot slot, wat vragen wij van een nieuwe collega? 
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1. Studentenkerk korte historie en situatieschets 

De Studentenkerk is ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw uit het moderamen van 
de geestelijke begeleiding van studenten (priesters die als geestelijk leidsman betrokken 
waren bij studentenverenigingen). Vanaf het begin werd gekozen voor een 
begeleidingsvorm waarin katholiek en protestant vertegenwoordigd waren. De kerk en 
pastorie aan de Prof. Van Weliestraat, schuin tegenover de toenmalige refter van de 
universiteit, werd de plek waar vieringen en activiteiten werden gehouden. De locatie voor 
activiteiten werd midden jaren negentig van de vorige eeuw verwisseld voor het 
kloostergedeelte van de Zusters onder de bogen op Erasmuslaan 15. De kerk aan de Prof. 
Van Weliestraat werd in 2008 verlaten toen er nieuwbouw kwam op de campus aan de 
Erasmuslaan 9. Sinds 2008 zijn alle activiteiten van de Studentenkerk geconcentreerd op 
deze laatste locatie. Vanaf het de start van de Studentenkerk was er financiële ruimte voor 
twee katholieke studentenpastores en een protestante studentenpastor (vanuit de 
Protestantse Kerk). Sinds 2016 is er ook vanuit de Hogeschool Arnhem een studentenpastor 
actief in de Studentenkerk voor de HAN.  

De Studentenkerk is een categoriale Rooms-Katholieke parochie (Parochie van de H. Geest) 
met een bewuste oecumenische oriëntatie waarin daarom ook plaats is voor een predikant. 
De Studentenkerk kent een stichtingsbestuur dat samen met het team van pastores de 
Oecumenische Studentenkerk Nijmegen1 vormt. In dit bestuur zetelen 2 leden 
voorgedragen namens de universiteit, 2 leden voorgedragen namens de Rooms-Katholieke 
Parochie van de H. Geest en 2 leden voorgedragen namens de plaatselijke Protestantse 
Gemeente, er is ook een student-lid en de leden van het pastorale team zijn welkom bij de 
bijeenkomsten van het bestuur. Indien mogelijk is een van de bestuursleden ook betrokken 
bij de HAN. Het bestuur draagt zorg voor alle zaken die het werken van het pastorale team 
en de uitvoering van de beleidsvoornemens bevorderen. Dat geldt zowel op financieel als op 
praktisch gebied zoals huisvesting, personeelszaken en andere items die hier van belang zijn. 

Hiermee is globaal een korte schets gegeven van de historie en de huidige (bestuurlijke) 
situatie van de Studentenkerk.  

 

2. Waarden en uitgangspunten 

De Studentenkerk is er voor alle studenten en medewerkers ongeacht afkomst, religie, 
seksualiteit, of andere onderscheidende kenmerken. In de Studentenkerk staat de student 
en de medewerker als mens centraal. Religieuze en niet religieuze studenten en 
medewerkers zijn welkom.  

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de Studentenkerk. Iedereen is welkom. Groepen 
studenten mogen gratis gebruik maken van onze ruimtes als dit gebruik past in de filosofie 
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van de Studentenkerk. Lezingen, maaltijden, ontmoetingen, bezinning en meditatie, overleg 
en vieren zijn voorbeelden hiervan.  

De Studentenkerk draagt zorg voor het geestelijk welzijn van alle studenten en 
medewerkers en heeft een expliciete verantwoordelijkheid op het terrein van spiritueel 
welzijn rond vragen met betrekking tot zingeving en religie, waarbij de christelijke traditie 
een schat aan mogelijkheden biedt om ook hedendaagse vragen aan te gaan.  

De Studentenkerk wil voor studenten en medewerkers een herberg zijn waar zij kunnen 
vertoeven en waar zij vragen kunnen stellen die hun persoonlijk leven betreffen of zaken 
bespreken die hun ter harte gaan. Dit kan collectief door deelname aan een lezing of 
workshop, of via voorlichting aan internationale studenten over het leven in Nijmegen. Maar 
het kan ook individueel. We hanteren geen wachtlijsten: het beleid is dat studenten en 
medewerkers zonder afspraak zo kunnen binnenlopen met hun vragen en hun verhaal. Wij 
proberen ervoor te zorgen dat er elke dag minstens een studentenpastor aanwezig is bij wie 
men terecht kan. Kenmerkend voor een herberg is dat het een doorgangsplek is waar je 
tijdelijk kunt verblijven en waar je jezelf welkom weet. Dat sluit ook aan op de 
ontwikkelingen binnen de studentenpopulatie, die steeds korter op de universiteit en 
hogeschool verblijft. Dat geldt voor de Nederlandse studenten en in sterkere mate voor de 
internationale studenten, die soms voor een semester of voor een jaar in Nijmegen 
verblijven. 

De Studentenkerk wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van het sociale klimaat op 
de universiteit en hogeschool en zo bijdragen aan goede onderlinge sociale relaties: dat wil 
zeggen mensen met elkaar verbinden op basis van (christelijk geïnspireerde) idealen en 
maatschappelijke vraagstukken en thema’s die aandacht verdienen vanuit de kerken.  

De Studentenkerk is geworteld in de christelijke traditie en laat zich door deze traditie 
vormen en inspireren. Dat is geen exclusieve relatie die andere tradities principieel uitsluit. 
Interculturele en interreligieuze dialoog horen wezenlijk bij de waarden van de 
Studentenkerk. In die zin werken wij ook nadrukkelijk samen met vertegenwoordigers van 
verschillende denominaties en faculteiten (ook buiten de universiteit en hogeschool). De 
Studentenkerk staat voor de oecumene met in achtneming van regels (vanuit de 
aangesloten kerken).2 Omdat wij hechten aan een brede christelijke invulling van het 
studentenpastoraat is de bijdrage van een studentenpastor vanuit de Protestantse Kerk van 
wezenlijk belang. 

 

3. Doelstellingen 

Wij willen als studentenpastores mensen vanuit het evangelie inspireren: dat zij op adem 
komen, inspiratie vinden en elkaar inspireren, dat zij thuiskomen bij zichzelf zodat ze 
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uitgroeien tot mensen zoals ze volgens evangelische ogen bedoeld zijn. Dat wil zeggen dat zij 
als persoonlijkheid met al hun kwaliteiten tot hun recht komen, ook al is daarvoor soms een 
bepaalde weg af te leggen. Verhalen uit de christelijke traditie bieden daarvoor houvast. 
Daarnaast is raadpleging van uitkomsten van onderzoek van menswetenschappen en 
overleg met vertegenwoordigers hiervan belangrijk omdat het zingevingsdomein niet strikt 
religieus hoeft te zijn. Dat betekent ook dat niet het afronden van een studie en het behalen 
van een diploma hoogste prioriteit heeft voor de begeleiding vanuit de Studentenkerk maar 
het persoonlijke welzijn van student of medewerker. De drempel om naar de Studentenkerk 
te komen voor een persoonlijk gesprek moet zo laag mogelijk zijn. In alle beslotenheid en 
vertrouwen moeten dergelijke gesprekken plaats kunnen vinden over thema’s die door de 
student en medewerker zelf worden aangedragen. 

De Studentenkerk is voor studenten een lieu de passage, een doorgangsplek waar zij enige 
tijd verblijven en ervaringen kunnen opdoen. Dat heeft gevolgen voor het idee van 
gemeenschapsopbouw. Studenten (en medewerkers) maken kennis met de Studentenkerk, 
brengen er een tijd door en gaan dan weer verder. De Franse filosoof Michel Foucault 
spreekt in die zin over een ‘heterotopie’, een andere plaats. Het verblijf is niet vrijblijvend en 
kan een stempel drukken op je verdere ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat de 
Studentenkerk als plaats ervaringen biedt aan studenten die van (blijvende) waarde kunnen 
zijn en waar zij in hun persoonlijke ontwikkeling baat bij hebben. Dat kan zowel op religieus 
gebied als op niet religieus algemeen menselijk gebied (zingeving, het vinden van een basis 
onder je bestaan) 

In het beleidsplan voor de Studentenkerk uit 2013 werd gesteld: “De Studentenkerk 
Nijmegen beoogt bij te dragen tot de visie van de Radboud Universiteit. Het trefwoord dat 
in de successievelijke missies van de Radboud Universiteit omschreven wordt is kwaliteit. 
Door haar studenten actief te laten participeren in de academische gemeenschap, leidt de 
Radboud Universiteit haar studenten op tot kritische en geëngageerde academici, die met 
visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in de internationale 
samenleving willen innemen. De visie van de Studentenkerk Nijmegen is als een uitwerking 
te beschouwen van het beleid van de Radboud Universiteit om studenten beter in aanraking 
te brengen met vraagstukken over zingeving, maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
levensbeschouwelijke dialoog. In dat verband dient de kwaliteit van programma en 
personeel van de Studentenkerk Nijmegen te worden geborgd.” De aandachtspunten uit dit 
beleidsplan hebben nog niets van hun actualiteit verloren.3 Ook geldt deze bijdrage van de 
Studentenkerk ten aanzien van de Hogeschool Arnhem Nijmegen,  waarmee de 
Studentenkern sinds 2016 een samenwerkingsverband onderhoudt. 

Wij proberen onderlinge verbanden te vormen waarin mensen tot hun recht komen in hun 
relaties met medemensen en met God. Dialoog en respect voor elkaar en voor ieders 
eigenheid zijn uitgangspunt. Wij willen de universiteit en hogeschool in het licht van het 
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evangelie als geheel stimuleren zich in te zetten voor een betere wereld; dat de leden ervan, 
vanuit eigen positie en op het eigen vakgebied, een rechtvaardige verdeling van de welvaart, 
wereldvrede en de verbetering van het leefmilieu bevorderen. Daarvoor zetten wij ons in via 
verschillende gremia waar wij in kunnen participeren en waarbij wij studenten en 
medewerkers willen aanmoedigen en inspireren. Ook de vieringen op zondag kunnen in dit 
licht worden gezien: een appèl om het evangelie in het eigen leven handen en voeten te 
geven. 

Als organisatie gesteund en opgezet door beide kerken (RK en Protestantse Kerk) en de 
universiteit is de Studentenkerk een plaats waar kerkelijke vragen en thema’s  waaronder 
ook de oecumene en samenlevingsvraagstukken op een bijzondere manier aan elkaar raken. 
De Studentenkerk vormt zo een uitdagende werkomgeving voor een door de Protestantse 
Kerk beoogde “pioniersplek”. Via de route van het onderwijs, de ontwikkeling en opleiding 
van jonge mensen, kan de Studentenkerk op een eigen wijze haar gezicht laten zien. Daarbij 
hoort ook het ter sprake brengen van actuele thema’s die in de maatschappij spelen: denk 
aan de discussies rond het klimaat, de gentechnologie, privatisering, dataopslag, 
terreuraanslagen, het vluchtelingen- en immigratieprobleem, etc. Een ‘pioniersplek’ behelst 
ook dat er in het algemeen gezien veel te ontdekken valt omdat er buiten de gebaande 
paden wordt gewerkt en gedacht. Samen kerkzijn is contextbepaald en in deze situatie is de 
context de universiteit en hogeschool. Momenteel bezoeken al veel verschillende 
protestantse studenten van verschillende achtergrond de Studentenkerk, maar er is zowel 
numeriek als kwalitatief nog veel winst te behalen. Vanuit de Protestantse Kerken krijgt het 
begrip pioniersplek een specifieke invulling. In het oecumenisch studentenpastoraat, zoals 
we dat praktiseren in de Nijmeegse Studentenkerk is de kans – en de uitdaging - groot om 
alle protestantse denominaties met elkaar in contact te brengen om zo in dialoog te treden 
met elkaar en met andere religieuze denominaties. Bij het uitvoeren van die taak is de 
inbreng van een protestantse pastor onmisbaar. 

 

4. Wegen en middelen 

Om deze onderliggende waarden en geformuleerde doelen (er is een zekere overlap) vorm 
te geven en te bereiken, staan de studentenpastores de volgende middelen ter beschikking: 
een ruim gebouw, een bestuurlijke ondersteuning en een secretariële ondersteuning. 

De Studentenkerk beschikt over een secretariaat dat het pastorale team en het bestuur van 
de Studentenkerk ondersteunt. Er is ook een budget voor de reguliere vieringen op zondag 
en tijdens feestdagen, inclusief de ondersteuning van een koor. De activiteiten van het 
pastorale team spelen zich grotendeels af door de week wanneer studenten en 
medewerkers de voornaamste doelgroep zijn. Kenmerkend voor het werken met studenten 
is de relatief korte tijd dat zij studeren aan de universiteit of hogeschool. De doorstroming 
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van studenten vindt voortdurend plaats en dat betekent dat er steeds nieuwe groepen 
studenten komen die onbekend zijn met de Studentenkerk en het aanbod van de 
Studentenkerk. Dat vereist een voortdurende alertheid om adequaat te reageren op vragen 
en problemen leven bij de studentenpopulatie. Medewerkers zijn meer honkvast maar veel 
medewerkers van de universiteit hebben hun kerkelijke en spirituele wortels in hun 
woonplek. De Studentenkerk kent sinds de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw een 
redelijk vaste groep van bezoekers die de oecumenische zondagochtendviering bezoeken. In 
de laatste 20 jaar is deze groep geslonken van gemiddeld 150-200 naar 40-50 bezoekers. 
Daarmee wijkt de Studentenkerk niet af van andere gemeentes en parochies waar een 
zelfde tendens merkbaar is. De zondagmiddag viering, een eucharistieviering in het Engels 
voor Rooms Katholieke studenten (vooral ook veel internationale studenten) wordt 
gemiddeld bezocht door 50-60 bezoekers.  

We hebben de beschikking over een ontmoetingsruimte annex keuken waar tot 60 mensen 
maximaal terecht kunnen om samen te eten (en te koken). We hebben een stilteruimte waar 
mensen zich kunnen terugtrekken voor een meditatie en gedurende de dag komen 
studenten en medewerkers hier naar toe voor een stiltemoment. We hebben de beschikking 
over een kapelruimte waar maximaal 165 mensen in kunnen, een moslimgebedsruimte met 
gescheiden was- en bidruimtes voor mannen en vrouwen, en twee cursusruimtes (inclusief 
piano). Tenslotte is er achter het gebouw een grote tuin waarin ook vaker activiteiten 
plaatsvinden (barbecue, Groene Week, meditatie, kunstprojecten).  

De deelname aan activiteiten die door de week worden georganiseerd door het pastorale 
team wordt elk jaar vastgelegd in een jaaroverzicht waarbij jaarplannen, intenties, en 
concrete aantallen worden besproken en geëvalueerd. Dit jaaroverzicht wordt samen met 
dit projectplan ingediend. Het jaaroverzicht wordt meestal aangeboden aan het begin van 
het nieuwe jaar en aan het einde van een jaar wordt een implementatie of jaarplan 
opgesteld dat samen met de begroting voor het komende jaar wordt ingediend. In dit laatste 
plan staan beleidsvoornemens en concrete plannen vermeld. Het college van bestuur is de 
ontvanger van deze plannen en overzichten en zij legt dit voor aan de financiers van de 
Studentenkerk: het Reinier Post fonds. De Protestantse Gemeente en Hogeschool ontvangen 
via het bestuur het jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Met het college van bestuur van de 
universiteit, de plaatselijke Protestantse Gemeente en landelijke Protestantse Kerk, het 
bisdom en de HAN is er een overleg over werkzaamheden en jaaroverzicht. Dat overleg vindt 
plaats met leden van het bestuur. Soms is daar ook de betreffende studentenpastor bij 
aanwezig.  

Financiële middelen worden verstrekt door de universiteit, de hogeschool en de 
Protestantse Kerk voor het financieren van de lonen van de studentenpastores, het 
secretariaat en de voorzieningen in het gebouw. Bezoekers van de vieringen op zondag 
geven via collectes en actie Kerkbalans een financiële bijdrage. \ 
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5. Thema’s, aandachtsgebieden  

Thema’s of aandachtsgebieden die de komende vijf jaar belangrijk zijn en belangrijk blijven 
vormen de corebusiness van ons werk als studentenpastor. Wij hebben deze thema’s hier bij 
elkaar gezet. Daarbij houden we ruimte voor accentverschuivingen en nieuwe, urgente en 
actuele thema’s. In elk jaarlijks evaluatiemoment zullen we dit telkens weer ter sprake 
brengen als zich zo een verschuiving aandient. Voor een succesvolle implementatie van deze 
speerpunten is de inbreng van een protestantse studentenpastor onontbeerlijk. De 
speerpunten voor de komende vijf jaar zijn: 

 
5.1  Studentenwelzijn en welzijn medewerkers 

Het welzijn van studenten en medewerkers is een thema dat urgent is door de algemeen 
gedeelde ervaring van toegenomen studiedruk en werkdruk. Burn-out klachten, studie- en 
werkverzuim door ziekte, en andere symptomen maken dit duidelijk. Ook enquêtes 
gehouden onder studenten op de universiteit en hogeschool laten dit zien. Welzijn is een 
‘hot issue’. De Studentenkerk biedt in haar programmering activiteiten aan die het thema 
zichtbaar, bespreekbaar en behandelbaar maken. (We bieden momenteel aan: workshops 
meditatie (ook in het Engels), ‘mindfulness’, ‘In balans’ (als je uit balans dreigt te raken), 
’Vind je Ikigai’ en lezingen over melancholie/depressie, wandelingen en excursies ter 
ontspanning en verdieping. Verblijf in een klooster in Nederland met bijbehorend 
programma gericht op welzijn is een van de mogelijkheden die wij de komende jaren gaan 
uitvoeren in samenwerking met docenten van universiteit en hogeschool. Reizen naar de 
gemeenschap van Iona of Taizé of andere significante plekken vallen in dit kader. (Zie ook 
punt 5.3 waarmee overlappingen bestaan). 

Extra activiteiten in samenwerking met diensten van universiteit en studentenorganisaties 
brengen dit thema breed onder de aandacht van universiteit en hogeschool om bewustzijn 
te creëren (‘awareness’) en om handelend op te treden. De Radboud Wellbeing Week in 
2018 is een goed voorbeeld hiervan. De komende jaren zal hier veel werk van gemaakt 
moeten worden (ook in de samenwerking tussen universiteit en hogeschool – Dienst 
Studentenzaken RU en Studiesucces HAN). In het implementatieplan worden deze 
initiatieven concreet uitgewerkt met doelstellingen, wegen en middelen. Concreet betekent 
in die zin, een opsomming van activiteiten die wij elk jaar weer opnieuw uitvoeren. Doel is 
om de komende vijf jaar een voortrekkersrol te vervullen op de universiteit en hogeschool. 
Het thema welzijn is een aandachtspunt voor alle teamleden maar afhankelijk van talenten 
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en interesse verdelen wij de taken. De protestantse studentenpastor wordt uitgenodigd om 
hierin een heel eigen inbreng te ontwikkelen passend bij de eigen talenten en 
mogelijkheden. 

 

5.2  Internationalisering  

De toename van het aantal internationale studenten heeft gevolgen voor de opvang en 
begeleiding van deze studenten in de regio. Nieuwe organisaties zoals International Students 
Nijmegen (ISN) (met gebruik van onze ruimte) proberen internationale studenten aan zich te 
binden door hen extra mogelijkheden aan te bieden om elkaar te leren kennen. Ervaringen 
van heimwee, ontbreken van vriendschappen, eenzaamheid komen veelvuldig voor. In 
samenwerking met faculteiten, International office (Radboud International Students -RIS) 
van RU en HAN, en ISN bieden wij de mogelijkheid van extra voorlichting tijdens de intro 
(ook over moeilijke thema’s), opvang van studenten met vragen, contactmogelijkheden via 
ontmoetingsgroepen (gespreksgroep Face-to-Face), wekelijks gezamenlijke maaltijden 
(Meet&Eat), activiteiten tijdens de feestdagen zoals Kerst en Pasen, filmavonden op zondag 
en voor religieuze studenten vieringen en andere (verdiepende) bijeenkomsten. Daarnaast 
vinden ook veel internationale homoseksuele/lesbische studenten weg naar de 14daagse 
bijeenkomsten van Dito (de studenten-ontmoetingsgroep van de LHTB-gemeenschap) in de 
Studentenkerk. Niet alleen alertheid maar voortdurende bereidheid om adequaat te 
reageren op nieuwe vragen en situaties is nodig. (In het bijzonder in het tragische geval van 
een onvoorziene dood). Doel is om de komende vijf jaar extra initiatieven te ontwikkelen 
voor het welbevinden van internationale studenten in Nijmegen. In het najaar van 2019 gaan 
we hiermee starten met de organisatie van een International Radboud Night waar 
internationale studenten op een speelse manier met elkaar kennis kunnen maken buiten het 
reguliere programma van de universiteit (en hogeschool). Wij vragen daarom van de 
protestantse studentenpastor dat hij of zij buitenland-ervaring heeft om op dit terrein de 
nodige initiatieven te nemen. Eigen ervaring op dit terrein vergemakkelijkt het contact met 
internationale studenten en hun vragen (en mogelijke problemen) ten aanzien van de 
situatie in Nederland.  

 

5.3  Religieuze socialisering – de Studentenkerk als pioniersplek 

De Studentenkerk vormt op de campus een bijzondere plek omdat wij een kerk zijn waar 
niet alleen iedereen welkom is, maar waar ook studenten uit alle religies hun plek kunnen 
vinden. Er is een gebedsruimte voor moslimstudenten en de moslimstudentenvereniging 
houdt in ons gebouw de jaarlijkse feesten en bijeenkomsten, boeddhistische en andere 
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studenten en medewerkers maken gebruik van de meditatie/stilteruimte, diverse 
studentenverenigingen gebruiken onze keuken en ontmoetingsruimte en religieuze 
studentenverenigingen houden vieringen en maaltijden in ons gebouw. Daarnaast zijn er 
diverse mogelijkheden voor gelovige studenten en geïnteresseerden om te vieren: op de 
zondag oecumenisch (Nederlandstalig) in de ochtend en (Engelstalig) Rooms Katholiek in de 
middag, door de week op woensdag Taizé-gebed en tal van andere mogelijkheden die benut 
kunnen worden. Gesprekken over geloof, over zingeving, over spiritualiteit zijn in een 
samenleving waarin religie niet meer vanzelfsprekend is soms aan de orde van de dag omdat 
mensen op zoek zijn naar een bodem onder hun bestaan en omdat zij weten dat je in de 
Studentenkerk daar vrij over kunt praten. In die zin is de Studentenkerk zelf een 
pioniersplek, waarin pionieren, begrepen als verkenningen aan de grens, centraal staat, 
omdat de vanzelfsprekendheden uit de ‘gemeente’ en de ‘parochie’ hier meestal niet 
gelden. De Studentenkerk is een doorgangsplaats waar studenten kunnen kennis maken met 
het geloof maar zij blijven hier niet voor altijd. Ervaringen rond zingeving kunnen hen hierbij 
van dienst zijn in hun verdere leven. Dat is een taak voor de studentenpastores die nooit 
ophoudt, die aan voortdurende verandering onderhevig is, en waarin de inbreng van een 
protestantse pastor een wezenlijke bijdrage levert.  

Pionieren met verschillende vormen van geloven en zinvinden kan hier dan ook 
plaatsvinden. Dat kan expliciet in een oecumenisch verband als studenten (en medewerkers) 
van verschillende christelijke gezindten bij elkaar komen rond thema’s en vieringen. Een 
protestantse pastor kan hierin samen met de katholieke collega’s een grote rol vervullen 
omdat protestantse en katholieke tradities niet samenvallen. De Studentenkerk biedt zo een 
extra mogelijkheid om de christelijke traditie in de volle breedte te leren kennen en zich 
erdoor te laten inspireren. Doel is om de komende vijf jaren de interreligieuze (tussen de 
religies) en intra-religieuze (binnen het christendom) dialoog tussen studenten (en 
medewerkers) vorm te geven. Dit kan o.a. door het organiseren van lezingen, 
dialoogavonden, het bekende ‘hutspot of couscous’(zie ook 5,5) , wandelingen en 
kunstprojecten. Ook de persoon van de studentenpastor zelf kan hierbij een extra accent 
geven aan de activiteiten. In het verleden hebben wij veel dialoogavonden georganiseerd 
waarin de protestante en de katholieke inbreng beiden waardevol waren en elkaar 
aanvulden en versterkten.  

 

5.4  Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid 

De universiteit en hogeschool leiden mensen op die een rol in de maatschappij gaan 
vervullen. De Studentenkerk levert een aandeel in deze ontwikkeling door het aanbieden 
van gesprekken en workshops rond de vragen als ‘waar doe ik het voor?’, ‘waarvoor leef ik?’, 
‘wat maakt mijn leven de moeite waard?’, ‘waarin schuilt het geheim van geluk of van een 



 
 

11 
 

geslaagd leven?’. Introductie in aspecten van levenskunst zowel voor studenten als 
medewerkers vormt hier onderdeel van. Op de Hogeschool Arnhem Nijmegen vindt een 
minor zingeving plaats. In samenwerking hiermee vervullen wij een taak om dit thema ook 
vanuit religieus en niet-religieus perspectief in te kleuren in onderlinge gesprekken en 
groepsgesprekken. Het begeleiden van stagiaires hoort hierbij. Ook contacten met Honours 
Academy op de Radboud Universiteit en een leerroute of cursusaanbod kunnen worden 
ontwikkeld voor studenten van de RU (en HAN). Doel is om de komende vijf jaar thema’s te 
belichten die maatschappelijk relevant zijn maar waarin je als student (en medewerker) kunt 
leren een eigen koers te varen: een goed voorbeeld zijn activiteiten die kritische vragen 
stellen bij de mentaliteit dat er voortdurend ‘gewonnen’ moet worden en dat succes moet 
worden behaald. Ook hierin kan er veel geleerd worden vanuit de verschillende religieuze 
tradities waarin niet de winnaar maar de ‘underdog’ centraal staat.  

 

5.5  Gemeenschapsvorming in de context van universiteit en hogeschool 

De Radboud Universiteit laat zich graag voorstaan op het feit dat zij een klassieke brede 
universiteit is en belang hecht aan het zijn van een hechte “academische gemeenschap”, 
waar de zorg voor elkaar een centrale waarde is. Wij pleiten voor een verdieping van deze 
focus: wij zouden graag zien dat ze een van de meest sociale universiteiten wordt. Sociaal in 
de onderlinge relaties, de werkverhoudingen, de samenwerkingsverbanden, maar ook 
sociaal naar buiten toe in de betrokkenheid op doelgroepen in de samenleving die kunnen 
profiteren van de expertise van de universitaire gemeenschap. De universiteit is een 
gemeenschap in statu nascendi, het doel is meer onderlinge verbondenheid en solidariteit. 
Als Studentenkerk kunnen we niet alleen hiertoe oproepen maar ook een voorbeeldfunctie 
vervullen. Door studenten met elkaar in contact te brengen van verschillende geledingen 
(Crossroads, Hutspot of Couscous, uitwisseling via klankbordgroepen) en door werknemers 
te verbinden (kookworkshops, wandelingen, uitwisselingsbijeenkomsten rond ervaringen op 
de werkvloer). Ook op dit terrein is nog veel te winnen en te ontwikkelen. Doel in de 
komende vijf jaar is om de Studentenkerk te positioneren op de campus als een plek waar 
gemeenschap en gemeenschappelijkheid ervaarbaar en zichtbaar zijn in de activiteiten die 
worden ondernomen. (Vergelijk de geest van gemeenschap die spreekt uit Handelingen 2, 
41-47). 

 

6. Concrete aanpak, werkverdeling  

Elk nieuw studiejaar presenteren de studentenpastores na onderling overleg een nieuw 
jaarprogramma met daarin zowel vaste onderdelen die elk jaar terugkeren omdat het vaste 
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onderdelen van ons werk zijn (gespreksgroepen, workshops, ontmoetingsactiviteiten), - 
alsook nieuwe activiteiten die pogen in te spelen op nieuwe behoeften en een antwoord te 
geven op nieuwe vragen die leven bij de studentenpopulatie en medewerkers, met een 
grote of minder grote maatschappelijk relevantie. Ook kunstprojecten horen hierbij. De 
Studentenkerk is daarmee een levendige en dynamische organisatie die creatief wil inspelen 
op de steeds veranderende vragen en behoeften van medewerkers en studenten. 

Via de inzet van moderne communicatiemiddelen willen wij dit aanbod vanuit de 
Studentenkerk aan een zo breed mogelijk universitair en hogeschool publiek kenbaar maken.  

Samenwerken met studieadviseurs, decanen, trainers en psychologen (universiteit), 
studieloopbaanbegeleiders en andere begeleiders en hulpverleners (hogeschool) is een 
goede manier om gestelde doelen te verwezenlijken.  

Inbedding van de Studentenkerk op de campus van universiteit en hogeschool via concrete 
activiteiten en rituele vieringen vindt voortdurend plaats en kent vaste momenten 
(herdenking overledenen, kerkelijke viering verjaardag universiteit - de Dies) en incidentele 
activiteiten die per jaar kunnen verschillen (bijvoorbeeld een welzijnsweek). 

In onderlinge samenspraak met de teamleden wordt een keuze gemaakt voor de aanpak van 
thema’s die urgent zijn en wordt een werkverdeling gemaakt. Niet ieder teamlid hoeft alles 
te kunnen. Afhankelijk van mogelijkheden en individuele kwaliteiten wordt die keuze 
gemotiveerd en toegepast.  

Inhoud van het werk, de verdeling van werkdagen en de gedeelde visie op de inhoud en de 
werkvormen zijn leidend in deze. Zo zijn er terugkerende activiteiten zoals de rouwgroep 
voor studenten, ontmoetingsactiviteiten voor Nederlandse en internationale studenten 
samen met een maaltijd die elke week plaatsvindt, verdiepingsactiviteiten rond thema’s die 
spelen in het studentenleven, excursies, abdij- en kloosterbezoek, cursussen rond 
geloofsverdieping en religieuze activiteiten in de zin van vieringen en sacramenten.  

Het thema welzijn vraagt extra inzet van de studentenpastores. Dat kan op individueel 
niveau maar ook collectief via voorlichting, lezing en samenwerking met studieadviseurs en 
loopbaanbegeleiders. Niet alleen tijdens de introductie maar gedurende het hele jaar komen 
er situaties voorbij waar wij als Studentenkerk een rol kunnen spelen (naast de opvang van 
studenten die problemen hebben ook het aanbieden van filmavonden, wandelingen, 
meditatie, mindfulness etc.) 

Het thema internationalisering vraagt een specifieke aanpak van ons als pastores. De 
voertaal is Engels en de activiteiten zijn specifiek afgestemd op deze doelgroep van 
internationale studenten in samenwerking met de organisaties die hiervoor staan. Denk aan 
Nederlandstalige en Engelstalige gespreksgroepen rond thema’s waar studenten mee bezig 
zijn of tegen aan lopen in hun dagelijks leven en die in gesprekken niet of nauwelijks aan de 
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orde komen omdat men daarover moeilijk kan praten (eenzaamheid, hoe maak ik vrienden, 
hoe deel ik mijn tijd en leven in, welke keuzes maak ik, wat doe ik na mijn studie etc.) 

De naam Studentenkerk roept bij velen de associatie op met een kerk voor studenten met 
alle connotaties en oordelen van dien. Er zijn dan ook genoeg studenten en medewerkers 
die van mening zijn dat kerk niks voor hen is en daaruit de conclusie trekken dat de 
Studentenkerk hen niets te bieden heeft. Dit oordeel komen we vaak tegen en wij proberen 
in onze communicatie dit oordeel weg te nemen. Ons aanbod aan activiteiten laat zien dat 
wij een breed scala bestrijken waarbij religieuze en niet-religieuze activiteiten worden 
uitgevoerd. 

Daarnaast zijn we echter ook niet bang om te getuigen van onze christelijke wortels en de 
inspiratie die wij hieruit putten. Vanuit religieus oogpunt bieden wij een draagvlak en maken 
wij op creatieve wijze gebruik van onze kwaliteiten en ons geworteld zijn in de traditie, 
zonder dat mensen zich gedwongen voelen om keuzes te maken waar ze misschien te weinig 
achter staan. In persoonlijke gesprekken hoeft religie niet persé een thema te zijn omdat de 
vragen soms een andere lading hebben en de behoeftes van de gesprekspartner anders zijn. 

Als studentenpastores is het belangrijk om goed te kunnen onderscheiden en weet te 
hebben van eigen mogelijkheden en beperkingen. Studenten en medewerkers 
doorverwijzen is soms nodig als het een psychologische problematiek betreft die thuishoort 
bij de therapeut en psycholoog. Samenwerking met hulpverleningsinstanties op universiteit 
en hogeschool is daarvoor noodzakelijk.  

Samengevat: studentenwelzijn, internationalisering, religieuze inbedding, zingevingsvragen 
en sociale relaties zijn de thema’s die in ons werk aan de orde zijn en die een bekwame 
aanpak vragen vanuit het team van pastores als geheel.  

Tenslotte, waarom willen wij een studentenpastor van protestantse huize? Omdat deze 
pastor een onmisbare en wezenlijke protestantse aanvulling is op het algemene aanbod dat 
wij vanuit de Studentenkerk ontwikkelen in de volle breedte van het christendom. Specifiek 
met het oog op het liturgisch functioneren in de oecumenische vieringen, het aanbieden van 
persoonlijke begeleiding en toeleiding tot doop en huwelijk vanuit de Protestantse Kerk 
(naast het katholieke aanbod) en de eigen inbreng op het terrein van religieuze socialisatie 
en interreligieuze en intra-religieuze dialoog zijn we met name op zoek naar een 
studentenpastor die predikant is. 

 

7. Implementatie en verantwoording, toetsing 

De implementatie4 van voorgestelde aanpak om de doelstellingen van de Studentenkerk te 
realiseren vindt plaats in een jaarplan of implementatieplan waarin de beleidsvoornemens 
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en de concrete route wordt beschreven. Als wij van mening zijn dat studentenwelzijn 
bijvoorbeeld extra aandacht verdient stellen wij een aantal maatregelen voor om dit thema 
onder de aandacht te brengen en een bijdrage te leveren aan de bevordering hiervan. Zo 
hebben wij in 2015 een week rond geluk (Happiness) georganiseerd op de campus in 
samenwerking met diverse studentenorganisaties, en in 2018 een week rond 
studentenwelzijn op de universiteit en de hogeschool. Dat kost extra energie maar het levert 
ook veel nieuwe contacten op en verdieping van samenwerkingsverbanden.  

Studentenwelzijn zal de komende jaren, net als de effecten van internationalisering, een 
thema blijven op onze agenda. Zinvragen, religieuze verdieping en het aangaan van sociale 
relaties idem dito. Dus we hoeven ook niet het wiel uit te vinden maar wel te doen waar we 
goed in zijn. Op veel manieren kunnen we met hetzelfde bezig zijn. Andere invalshoeken en 
methodes houden de studenten en medewerkers bij de les en wekken nieuwsgierigheid. 
Creativiteit is nodig om telkens weer nieuwe vormen te bedenken en uit te voeren.  

In het jaarverslag (op het einde van het jaar) kijken we terug op het afgelopen jaar en geven 
we ook een overzicht van alle activiteiten en gebeurtenissen inclusief de bezoekersaantallen 
in ons gebouw. De cijfers laten zien hoeveel deelnemers we hebben gehad bij de 
verschillende activiteiten die we hebben georganiseerd. Ook het gebruik van onze ruimtes 
wordt dan zichtbaar. Ook het bezoek aan de website en het bereik op de sociale media 
worden genoemd.  

In het  nieuwe jaarplan (implementatieplan) dat we indienen bij de begroting voor het 
nieuwe jaar, evalueren wij onze voornemens en plannen van afgelopen jaar en kijken wat 
ervan terecht is gekomen en wat niet en waar dit aan ligt. Dus elk jaar vindt er een toetsing 
plaats van de doelen die in het jaarplan/implementatieplan zijn opgesteld.5 Omdat wij actief 
zijn op een terrein met trage vragen en langzame doelen, waarvoor veel levenstijd nodig is, 
spreken wij niet over kwantitatieve doelen die behaald moeten worden. Een Joods gezegde 
luidt: “een mens gered is een wereld gered.” Voor ons werk als pastor geldt dit zeker. 
Kwaliteit in de relaties en in ons werk staat voorop.  Ons bestuur, het college van bestuur 
van de Radboud Universiteit, leden van het Reinier Post fonds (fonds van de Stichting 
Katholieke Universiteit, dat een belangrijke financier is van de Studentenkerk), het bisdom 
’s-Hertogenbosch en de Protestantse Kerk en tenslotte de HAN kijken kritisch met ons mee 
en leveren feedback indien nodig.  

 

 

 

 



 
 

15 
 

8. Tot slot, wat vragen wij van een nieuwe collega 

Wij denken daarbij aan de volgende kwaliteiten en deskundigheid:  

• Een bijdrage leveren aan de speerpunten van beleid zoals voor de komende vijf jaar 
geformuleerd in paragraaf 5 is de kern van de gevraagde inzet door een nieuwe 
collega. Dat in onderlinge samenspraak en vanuit een respectvolle omgang met 
elkaars mogelijkheden, kwaliteiten en inzet.  

• Internationale ervaring – opgedaan in het buitenland als student of als predikant – is 
aan te bevelen om de opvang en begeleiding van internationale studenten te 
waarborgen.  

• Contacten onderhouden en uitbreiden en eventueel samenwerken met de diverse 
christelijke groeperingen die in Nijmegen actief zijn in het studentenleven, 
waaronder de protestantschristelijke studentenverenigingen. Dit ook met het oog op 
de intra-religieuze dialoog.  

• Contacten onderhouden en eventueel samenwerken met studenten met een andere 
religieuze achtergrond zoals  de Moslim Studenten Vereniging die in ons gebouw heel 
veel activiteiten organiseert. Ook met het oog op de interreligieuze dialoog tussen de 
religies.  

• Het kunnen voeren van individuele en groepsgesprekken rond makkelijke en 
moeilijke thema’s die de kern raken van de existentie van student en medewerker 
(moeilijke ervaringen zijn bijvoorbeeld: omgaan met ervaringen van rouw, 
nabestaanden ondersteunen bij zelfdoding, studenten met handicaps, andere verlies-
ervaringen ondersteunen, etc.) 

• Bruggenbouwer zijn tussen de Studentenkerk en verschillende religieuze en niet 
religieuze studentenorganisaties met het oog op hun welbevinden en de 
mogelijkheden die wij hen kunnen bieden vanuit ons gebouw en onze expertise. Elk 
jaar opnieuw treden nieuwe besturen van studentenverenigingen aan – de relatie 
met het oude bestuur gaat niet vanzelfsprekend verder met het nieuwe bestuur.  

• Contacten leggen en onderhouden met diensten van universiteit en hogeschool met 
betrekking tot studentbegeleiding en samenwerking op het terrein van welzijn, 
zingeving en spiritualiteit. 

• Wij vragen een ambtsdrager die kan voorgaan volgens de traditie van de eigen 
kerkorde (Protestantse Kerk) en die sacramenten kan bedienen. 

• In ons gebouw hebben wij een herdenkingsplek voor overleden studenten en 
medewerkers – bij tragische ongelukken of zelfdoding kan er onverwacht veel op ons 
afkomen om behulpzaam te zijn bij rouwverwerking en rituele gestaltegeving.  

• Een collega met een ‘open mind’ voor studenten en medewerkers van allerlei 
pluimage, ook niet religieus, (soms zelfs anti- religieus), voor diverse vormen van zin- 
en geloofsbeleving, maatschappelijk relevante vraagstukken en onderzoek en 
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onderwijs gerelateerde thema’s waar de doelgroep mee te maken krijgt en die 
rechtstreeks raken aan het welzijn van hen.  

• Een collega die creatief meedenkt over de uitdagingen die deze tijd biedt aan een 
universiteit en hogeschool en aan de kerk(en) en zo nodig ook samenwerking zoekt 
met publieke organisaties die dit soort thema’s voor het voetlicht brengt.  

• Een collega die ook in staat is om de student en medewerker te helpen bij de 
verwoording en thematisering van latente vragen die bij hen leven omdat veel 
studenten niet meer gewend zijn om deze vragen te verwoorden en te adresseren 
aan mensen die hen verder kunnen helpen.  

 

Concrete invulling werkplek 

De Studentenkerk ondersteunt een nieuwe predikant die mede deze speerpunten zal gaan 
verwezenlijken. Het betreft een aanstelling voor 0,7 fte. In onderling overleg maken de (vier) 
studentenpastores samen een verdeling van de werkzaamheden en ontwerpen zij een 
strategie om gestelde doelen in de prioriteiten te behalen en te verantwoorden. De 
Studentenkerk heeft al meer dan 50 jaar ervaring met het samenwerken tussen de kerken 
en staat ervoor garant dat een nieuw samenwerkingsverband voor alle partijen bevredigend 
moet zijn. De bestuursstructuur van de Studentenkerk is hiervoor de voorwaarde.  

Team van pastores, 

Jos Geelen c.r.l., Nicole Schubert en John Hacking 

Nijmegen 1 juli 2019 

 

 

1 Beleidsplan 2013: De bestuurlijke implementatie van missie en visie vergt een transparante bestuursstructuur 
van de Studentenkerk. De Studentenkerk is in de huidige vorm ingericht als stichting met als statutaire 
omschrijving:  
Statuten AKTE NOTARIS RIETER, 1996; Dossier 18426/0. 5 augustus 1996; Namens de Studentenkerk Dr. 
P.M.J.E. Tummers.  
 
Artikel 1  
1. De stichting draagt de naam: STICHTING OECUMENISCHE STUDENTENKERK NIJMEGEN.  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.  
Artikel 2  
1. De stichting heeft ten doel:  
a. het scheppen van kaders voor en het doen uitvoeren van het pastoraat, de geestelijke verzorging en 
liturgische vieringen, op basis van oecumenische samenwerking, ten behoeve van studenten van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen;  
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b. het bevorderen van samenwerking met instanties en personen die actief zijn op overeenkomstig gebied, met 
name met de Parochie van de Heilige Geest te Nijmegen en de Algemene Kerkeraad van de Hervormde 
Gereformeerde Kerk Nijmegen en de voor hen werkzame pastores.  
2. De stichting zal het onder a van lid 1 genoemde doel ook zoveel mogelijk richten op personeel van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen.  
3. De stichting kan het onder a van lid 1 geformuleerde doel ook richten op de studenten en personeel van het 
Hoger Beroepsonderwijs in de regio Nijmegen.  
4. De stichting tracht haar doel te bereiken onder andere door personeel aan te stellen of te doen aanstellen ter 
uitvoering van de in dit artikel genoemde taken en door het gebruik te verwerven van gebouwen.  
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
 
De Studentenkerk realiseert haar missie en visie volgens de bepalingen van deze statuten en zij implementeert 
dat als zelfstandig rechtspersoon. Dat betekent dat de pastorale, geestelijke en liturgische doelstelling op grond 
van onderlinge consensus en in oecumenische oriëntatie mogelijk worden gemaakt.  
Een en ander vergt een intern transparante bestuursstructuur waarbinnen eenduidige lijn- en staf-verhoudingen 
een valide en betrouwbare uitvoering van het beleid garanderen 
 
2 Zie ook het thema: 5.3 religieuze socialisering en pioniersplek in deze nota en de opmerkingen hierover in het 
adviesplan van Commissie Toekomst Studentenkerk, Nijmegen April 23, 2019 Advies aan het bestuur, hst. 4. 
Inhoud van de oecumene. 
 
3 Beleidsplan 2013: De Studentenkerk verwacht:  

• Dat de sociaal-culturele en institutionele kaders voor zingeving, levensoriëntatie, moraal en 
religiositeit veranderen, hetgeen nieuwe omschrijvingen vergt van de verhouding tussen kerken en de 
wereld van het hoger onderwijs.  

• Dat zij in deze setting een aantrekkelijk en op kerntaken van de universiteit afgestemd hoogwaardig 
aanbod verzorgt op het terrein van geestelijk, moreel en religieus welzijn van studenten.  

• Het universitaire draagvlak van de Studentenkerk zal worden vergroot en dat zij de sociale binding van 
de academische gemeenschap versterkt, en wel door kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke 
(zingeving, levensoriëntatie), morele (waardenverheldering, ethiek) en religieuze (ritueel, 
verkondiging, traditie) kerntaken in haar dienstverlening.  

• Dat ze in staat zal blijken prioritair georiënteerd te blijven op studenten middels een beleid van 
personeel- en programmaontwikkeling.  

 
4 In het beleidsplan van 2013 stond: De professionele implementatie beschrijft de vormgeving van missie en 
visie in het primaire proces van de Studentenkerk, dat wil zeggen de academisch wenselijke en universitair 
relevante kerkelijke dienstverlening.  
De dienstverlening kan enerzijds worden onderscheiden naar de procedures die gevolgd worden in de 
organisatie van dienstverlening; de aanduiding van de feitelijke activiteiten (het proces, d.w.z. de interventies); 
en het feitelijke resultaat. Deze drie perspectieven beschrijven de organisatie van de dienstverlening.  
De dienstverlening kan anderzijds onderscheiden worden naar de inhoud waarin de dienstverlening vorm 
krijgt. Daarbij vallen vier kerntaken te onderscheiden: geestelijke begeleiding (hulporiëntatie), liturgische 
verzorging (rituele vormgeving), morele ondersteuning (maatschappelijke taken) en gemeenschapsopbouw. 
Deze vier taken zijn inhoudelijke prioriteiten; andere taken zijn daarmee posterioriteiten. 
 
5 Beleidsplan 2013 zegt in het algemeen over de toetsing: 
Met het oog op het realiseren van haar visie is de Studentenkerk Nijmegen, dat wil zeggen haar bestuur en staf, 
aanspreekbaar op de volgende vijf normen:  
 
1. Continuïteit.  
De Studentenkerk is trouw aan het geheugen van de christelijke kerken, dat wil zeggen haar tradities van 
overtuigingen en praktijken die ze uitdrukken en vertegenwoordigen in een hermeneutisch proces van 
argumentatieve interpretatie. Met het oog daarop houdt de Studentenkerk haar formatie en voorzieningen in 
stand en is ze bekwaam en bereid om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarbij neemt ze een 
proactieve houding in het laten aansluiten van de traditie op de leefwereld van studenten.  
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2. Identiteit.  
De Studentenkerk is herkenbaar in haar publiek optreden, en biedt daarin een betrouwbaar contact met leden 
van de academische gemeenschap. Ze is zich daarbij bewust van haar schakelfunctie tussen kerk, gemeenschap 
en universiteit, hetgeen ze dialogisch behartigt door haar dienstverlening steeds transparant en argumentatief 
volgens een doel- en taakstelling te verantwoorden.  
 
3. Spiritualiteit.  
De Studentenkerk is aanspreekbaar op de spiritualiteit die ze vertegenwoordigt in een hermeneutische 
oriëntatie op de christelijke canon van teksten, overtuigingen en rituelen. Op grond van haar setting wordt die 
spiritualiteit als theologische discipline ook beoefend en verantwoord, en wel in oecumenische zin, dat wil 
zeggen sensibel voor religieuze diversiteit en argumentatief zoekend naar eenheid in het christendom, telkens 
in verbondenheid met andere religies en levensbeschouwelijks stromingen.  
 
4. Effectiviteit.  
De Studentenkerk kent een prestatieoriëntatie in het eigen optreden, hetgeen betekent dat ze vooraf haalbare 
doelen stelt die achteraf toetsbaar zijn en voorwerp van verbeterbeleid. Dat veronderstelt transparantie in 
bestuur en beleid en een heldere verantwoording van diensten en producten in termen van inhoud, kosten en 
resultaten.  
 
5. Kwaliteit.  
De Studentenkerk beantwoordt aan vragen en behoeften in de academische gemeenschap, en stemt haar 
professionele dienstverlening daar op af. Daarbij stelt ze duidelijke eisen aan het eigen professionele optreden 
en aan de verantwoording van haar activiteiten. Ze blijft daarbij aanspreekbaar op de belangen van 
gemeenschap, kerk en universiteit. 
 


