Vacature Studentenpastor bij het IPSU (Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat
Utrecht) - 0.75 fte
In verband met het vertrek van de huidige pastor zoekt het IPSU een studentenpastor. Het IPSU is
een verzameling van kerken in Utrecht, die er wil zijn voor de pastorale begeleiding van studenten
aan hogescholen en universiteiten in de stad. De pastor is liturgisch verbonden aan de
Oecumenische Janskerkgemeente.
Het IPSU
Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten in het
Hoger Onderwijs in Utrecht. Bij het IPSU kunnen studenten terecht met vragen rond geloof,
spiritualiteit en zingeving.
De deelnemende kerken bij het IPSU zijn: de Anglicaanse Kerk Holy Trinity, Doopsgezinde
Gemeente, Evangelisch Lutherse Gemeente, Protestantse Gemeente Utrecht, Remonstrantse
Gemeente, Oecumenische Janskerkgemeente, Oud-Katholieke Parochie. De Protestantse
Gemeente Utrecht fungeert als formeel werkgever, namens de Protestantse Kerk in Nederland.
Het IPSU richt zich op iedere student, die op zoek is naar zingeving en verdieping rondom
levensvragen. Het IPSU biedt, vanuit een christelijke basis, een open plek voor zowel gelovige
studenten die geen onderdak vinden bij de traditionele christelijke verenigingen/kerken, als voor
studenten met een meer seculiere levensbeschouwing. Vanwege de diversiteit van soorten
studenten vraagt dit oprechte nieuwsgierigheid en respect voor verschil.
Een kerntaak van de studentenpastor binnen het IPSU is het leggen van verbindingen met
universiteiten, hogescholen, studentenverenigingen en deelnemende IPSU-kerken om zo het
studentenpastoraat te bevorderen.
Hiernaast is er een innovatieopdracht, met een denktank vanuit de PGU om de huidige vorm en
positionering te evalueren en voorstellen te formuleren voor innovatie na de projectperiode.
Projectplan PKN 2021-2025
In 2019 gaf de Protestantse Kerk in Nederland gestalte aan een nieuw "duurzaam en
toekomstbestendig studentenpastoraat." Er is gekozen voor een projectmatige aanpak en
financiering. Het IPSU heeft een projectplan gehonoreerd gekregen voor een periode van
vijf jaar (2021 – eind 2025), met een formatie van 0,75 fte. Het volledige projectplan is
beschikbaar en opvraagbaar. Dit projectplan is de basis voor deze vacature van
studentenpastor.
Wat betreft de inhoud van het werk is het geestelijk welzijn van studenten een belangrijk
speerpunt voor de komende jaren. Een concrete doelstelling daarbij is het aanbieden van
activiteiten op dit gebied. Voorbeelden van activiteiten rond deze doelstelling zijn:
•
•
•
•

Participeren in de WellBeingweek van de Universiteit Utrecht
Organiseren van kloosterweekenden en reizen naar Taizé
Voeren van Zinnige Gesprekken
Ruimte geven aan colleges rond levensbeschouwelijke thema’s (minors UU)

Hiernaast is de uitbreiding van het contact met besturen van studentenverenigingen en andere
gemeenten binnen de PGU een aandachtspunt voor de komende jaren.
De Protestantse Kerk in Nederland financiert 80% van het projectplan, de overige financiering
wordt aangevuld door de Protestantse Gemeente Utrecht en de Oecumenische
Janskerkgemeente. Hiernaast steunen ook andere deelnemende kerken dit werk door (beperkte)
inzet van predikanten. De studentenpastor is liturgisch verbonden met en deels gefinancierd door
de Oecumenische Janskerkgemeente. Dit betekent dat de pastor ook voorgaat in diensten van de
Janskerk, en jongerengroepen en belijdenisgroepen begeleidt. De pastor is aangehaakt bij het
IPSU, het pastoresteam van de Oecumenische Janskerkgemeente, het collegiaal beraad van de
PGU en het landelijk beraad van studentenpastores.

Profielschets
Wij zoeken een PKN predikant die uitvoering kan geven aan de doelen van het projectplan en werkt
vanuit bestaande succesvolle initiatieven.

Voor deze bruisende functie zoeken wij iemand die:

-

werkt vanuit een levend christelijk geloof;
gemakkelijk verbinding kan maken;
goed kan luisteren naar studenten en geïnteresseerd is in en aansluit bij de leefwereld van
studenten;
(gespreks)groepen kan leiden en begeleiden en in staat is studenten te coachen bij het
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied;
vertrouwd is met eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en
geloof;
nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om levensbeschouwelijke
thematiek aan de orde te stellen binnen de wereld van het Hoger Onderwijs;
zelfstandig kan werken en tevens bereid is in een team te werken;
kan netwerken en bereid is te werken aan het uitbouwen van bestaande relaties, zoals
met studentenverenigingen, studentendecanen en- psychologen en studieadviseurs, en
andere kerkelijke gemeenten;
in staat is tot het opbouwen van relaties en samenwerking met christelijke en seculiere
studentenverenigingen;
zich thuis voelt in de Oecumenische Janskerkgemeente.

Wij bieden een uitdagend werkveld met:
- inspirerende en boeiende ontmoetingen;
- voldoende ruimte om het werk naar eigen talent en kracht vorm te geven;
- collegiaal overleg en steun vanuit het pastoresteam van de Oecumenische
Janskerkgemeente, het collegiaal beraad van de Protestantse Gemeente Utrecht,
collega pastores van het IPSU en collega’s uit het landelijke beraad van
studentenpastores;
- een spirituele speelruimte in de Janskerk en Oecumenische Janskerkgemeente;
- een aanstelling binnen de PKN van 0,75 fte.
De benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN. De aanstelling
is voor de duur van het goedgekeurde projectplan. Uiteraard is de bedoeling de positie te
verlengen door een t.z.t. in te dienen nieuw projectplan.
Nadere informatie is in te winnen bij
Debby van Rotterdam (voorzitter bestuur IPSU, 0625179329, debbylos@yahoo.com)
Kees van der Zwaard (gemeente pastor Oecumenische Janskerkgemeente, 0622320091,
keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl)
Voor informatie rond de procedure, het projectplan en de visie van de Oecumenische
Janskerkgemeente kunt u contact opnemen met Catharina Köhler (personeelsfunctionaris
Oecumenische Janskerkgemeente, 0629032161, catharina.kohler@gmail.com)
Reacties vóór 3 februari 2022 door het sturen van een sollicitatiebrief met CV per e-mail naar
catharina.kohler@gmail.com

AANVRAAGFORMULIER
PROJECTPLAN STUDENTENPASTORAAT
De Protestantse Kerk in Nederland beschouwt het studentenpastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar
roeping en verantwoordelijkheid. De kerk ondersteunt deze vorm van categoriaal pastoraat onder andere door
subsidiëring van lokale projecten in het studentenpastoraat, conform het synodebesluit in 2018.
Dit formulier helpt bij het indienen van zo‘n duurzaam projectplan en beschrijft wat in de projectperiode de
speerpunten van beleid zullen zijn en wat alle betrokken partijen daaraan willen bijdragen. Op basis van
inhoudelijke criteria van het projectplan brengt de landelijke Werkgroep Studentenpastoraat advies uit aan de
Commissie Steunverlening (Solidariteitskas), die de subsidie al dan niet toekent.
Na toekenning door de Commissie Steunverlening kunnen lokale projectvoorstellen met een looptijd van
maximaal vijf jaar worden gesubsidieerd, te beginnen vanaf 2020. De subsidie betreft een bijdrage in de
salariskosten van de studentenpastor (zoals gedefinieerd in de algemene subsidievoorwaarden) in het
studentenpastoraat. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is niet verantwoordelijk voor contracten
voor onbepaalde tijd. Bedoeling is dat het project lokaal gedragen wordt. Vooralsnog wordt de huidige verdeling
van 80% van de salariskosten, ten laste van de landelijke kerk, en 20% ten laste van lokaal draagvlak, in stand
gehouden. Voor de kosten van overige activiteiten kan geen beroep meer worden gedaan op de solidariteitskas.
Als het budget vanuit de solidariteitskas niet voldoende is om de projectaanvragen te honoreren, zal de bijdrage
van de landelijk kerk navenant worden teruggebracht na overleg met de lokale partners.
Lees van tevoren de online subsidievoorwaarden goed door. Mochten er vragen zijn bij het indienen van de
aanvraag, neem dan contact op met beleidsadviseur categoriaal pastoraat Rachèl Koopman,
r.koopman@protestantsekerk.nl. Mail het ingevulde formulier met bijlagen naar Bureau Steunverlening,
steunverlening@protestantsekerk.nl.

Plaats studentenpastoraat:

Utrecht

Versiedatum projectplan:

Contactpersoon projectplan
Wie is de contactpersoon die het projectplan gaat realiseren? Meestal is er één voortrekker.

Voor- en achternaam:
Straat en nummer:

xxxxx

Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

Contactpersoon betrokken kerken en classis
Wie is namens de lokale gemeente(n) of de classis de contactpersoon voor dit projectplan? (Dit kan dezelfde persoon zijn
als de hierboven genoemde).

Voor- en achternaam:

xxxx

Functie:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

Visie en motivatie
Beschrijf kort je/jullie visie en motivatie. Waarom start (of continueer) je dit studentenproject? Wat is je droom voor de
komende jaren met betrekking tot het studentenpastoraat in je stad?

Het studentenpastoraat in de stadUtrecht is samengekomen in het Interkerkelijk Platform
Studentenpastoraat Utrecht (www.ipsu.nl) Het IPSU is een verzameling kerken uit Utrecht die er wil
zijn voor studenten aan hogescholen en universiteiten in de stad. De lidkerken hebben zich vanaf 2009
met elkaar verbonden in dit platform om te laten zien dat kerken hierin willen samenwerken. Tegelijk
bevorderen ze daarmee ook de onderlinge contacten tussen de kerken en tussen studenten van
diverse religieuze gezindten. Zij laat door middel van aanbod zien wat het IPSU kan betekenen. Zij legt
het oor te luisteren om te horen wat de behoefte is van studenten door in gesprek te gaan op diverse
manieren. De studenten kunnen bij het IPSU terecht voor hun vragen rondom levensbeschouwing en
geloof.
De komende jaren willen we de onderlinge samenwerking in het IPSU uitbouwen, elkaars creativiteit
benutten en daardoor meer activiteiten aanbieden aan studenten. Ook zal het IPSU de samenwerking
met de Universiteit Utrecht (UU uitbouwen). De afgelopen jaren is hiervoor al een goede basis gelegd,
onder andere rond het thema welzijn van studenten. Op dit moment participeert het IPSU twee keer
per jaar op verschillende manieren in de WellbeingWeek voor studenten en heeft ze samen met de UU
het project Zinnige Gesprekken uitgewerkt. Hierin hebben tientallen studenten zich kunnen aanmelden
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voor een zinnig gesprek met een van de pastores binnen het IPSU.
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Risico’s
Welke kansen en risico’s zie je en hoe denk je hiermee om te gaan? Zijn er vanuit het verleden gevoeligheden bij jullie
project, bijvoorbeeld in relatie tot de universiteit, hogeschool of studentenverenigingen?

De risico’s voor het IPSU lijken gering.
Inbedding binnen lidkerken.
Binnen de Protestantse Gemeente Utrecht heeft het studentenpastoraat een goede plek. De PGU juicht het
van harte toe dat het IPSU vanuit verschillende kerken wordt gedragen en zij ondersteunt van harte de
studentenpastor die namens de PGU hierin participeert. De studentenpastor is door de 75% aanstelling in de
gelegenheid een behoorlijk deel van de werktijd in te zetten voor het studentenpastoraat. In diverse
geloofsgemeenschappen van de PGU zijn studenten actief, dat maakt samenwerking binnen de PGU goed
mogelijk. De studentenpastor heeft vaak een doorverwijsfunctie: om zo studenten een goede plek te kunnen
bieden wanneer zij op zoek zijn naar een geloofsgemeenschap.
De relatie met de andere lidkerken van het IPSU is wisselend en vaak afhankelijk van de predikant in kwestie.
Op dit moment is er veel enthousiasme bij de predikanten en dat heeft een gunstige uitwerking op het
gezamenlijk optrekken met het oog op studentenpastoraat.

Relatie met universiteit en hogescholen
De relatie met de universiteit en de hogescholen is in de afgelopen jaren wisselend van kwaliteit geweest,
hoewel de contacten met met name de UU de laatste jaren juist weer geïntensiveerd zijn (zie ook visie en
motivatie). De contacten met de studentenpsychologen zijn onverminderd goed en dat wordt jaarlijks
onderhouden. Op dit moment is het contact met de UU rondom het welzijn van studenten erg goed, mede
dankzij jarenlange investering in de relaties met bureau studentenzaken en Careerservices. Dit is toch vaak
afhankelijk van de persoonlijke relatie van de studentenpastor met de mensen die er werken. Nu de relaties
al wat van langere duur zijn, zou het ook makkelijker worden deze duurzaam over te dragen aan anderen.
Relatie met studentenverenigingen
In Utrecht zijn een aantal meer behoudende studentenverenigingen. Het heeft enkele jaren geduurd voordat
er een goede relatie kon worden opgebouwd met o.a. Sola Scriptura en de VGSU. Het is mooi om te zien dat
dit de laatste jaren meer vanzelfsprekend is geworden. Dit geldt ook voor andere studentenverenigingen.
Het is prettig om te merken dat de besturen zorgvuldig zijn in de overdracht van deze bestaande contacten
waardoor er in een nieuw seizoen weer gesprekken met nieuwe bestuursleden ontstaan. Het IPSU probeert
dit ook te bevorderen door besturen uit te nodigen voor lunches.
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Doelgroep en uitgangspunt
Welke studenten worden bereikt met dit project en vanuit welk uitgangspunt? Benoem zover dat kan waar ze wonen, de
mate van kerkelijkheid, leeftijd, opleidingsniveau, en culturele achtergronden.

Het IPSU is er voor alle studenten in Utrecht en maakt daarbij geen onderscheid. Het interkerkelijke karakter
maakt dat er geen onderscheid is naar gezindte. De studenten komen van diverse achtergronden en
opleidingen. Dit geldt zowel voor de activiteiten als de pastorale gesprekken. Een concreet voorbeeld is de
regelmatige aanvraag vanuit een bepaalde minor van de Hogeschool Utrecht om een gastcollege in de
Janskerk te verzorgen. Hierbij sluiten studenten aan van allerlei opleidingen aan. De studenten die betrokken
zijn in de Janskerk of een van de andere kerken hebben vaak ook diverse achtergronden: gelovig opgevoed
of helemaal niet. Vaak zijn het zoekers op het gebied van levensbeschouwing en geloof.
De studenten van de besturen van studentenverenigingen zijn ook divers in achtergrond en opleiding.
Al met al is het een breed geschakeerde doelgroep, wat ook heel passend is bij de context van Utrecht.
Het is ook prettig te merken dat er regelmatig studenten van de CHE, Windesheim, Fontys of de PThU stage
willen lopen bij het studentenpastoraat in combinatie met de Oecumenische Janskerkgemeente.

Concrete doelen
Als je kijkt naar de betreffende projectperiode, welke gerichte stappen zet je dan met dit plan? Denk aan twee tot vijf
doelen en beschrijf concreet hoe je deze doelen wil realiseren.

De aandacht voor het welzijn van studenten is het grote aandachtspunt van de komende periode, zeker ook
in coronatijd.
Zowel in de Wellbeingweken als in de rest van het jaar wil het IPSU activiteiten aanbieden op het gebied van
dit welzijn, zoals mediatie, ligconcerten en zinnige gesprekken.
Het IPSU wil meer inzetten op digitale aanwezigheid m.b.v. vlogs, waarbij helder wordt welke kerken in
Utrecht aanwezig zijn, om de nieuwsgierigheid te wekken en te laten zien wat er is op het gelovige vlak.
We merken dat er steeds minder allergie is voor kerken en dat de nieuwsgierigheid groeit. Zo zijn we bezig
met het concept Zin in de City om kerken en breder levensbeschouwelijke instellingen/organisaties bekend
te maken. We horen door het jaar heen vaak de opmerking: Goh, ik wist helemaal niet dat dit bestond!
Kloosterweekenden op Casella in Hilversum en de jaarlijkse reis naar Taizé zijn altijd in trek en passen goed
bij de missie en visie van het IPSU.
Het contact met de besturen van studentenverenigingen kan uitgebreid worden, hoe meer besturen op de
hoogte zijn van wat het IPSU voor hen kan betekenen, hoe beter. Het Broederoverleg Christelijke
Studentenverenigingen (BOCS) is hiervoor een goede ingang. Ook willen we de seculiere
studentenverenigingen beter bereiken.
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Personeelssterkte (fte)
Hoeveel fte denken jullie nodig te hebben voor de (aan te stellen) studentenpastor of kerkelijk werker in dit project? Wie
vult deze functie(s) in en wat zijn de kerntaken binnen de functie(s)? Vertel ook wat de gewenste competenties en
achtergrond zijn voor het uitvoeren van de functie(s).

Op dit moment is er een betaalde kracht voor 0.75 fte: Studentenpastor Jasja Nottelman, beroepen als
predikant binnen de Protestantse Gemeente Utrecht.
Zij is initiatiefnemer en voortrekker binnen het convent van pastores in het IPSU. Een van de voornaamste
taken is het netwerken. De studentenpastor heeft de contacten met de universiteit en hogescholen en de
besturen van de studentenverenigingen. Zij zorgt voor de algehele communicatie, stuurt de studentassistente aan als het gaat om de website, facebook, jaarverslag etc.
De studentenpastor heeft als liturgische basis de Oecumenische Janskerkgemeente, die een warm hart heeft
voor studenten. Zij gaat regelmatig voor, bereidt vieringen met studenten voor, organiseert activiteiten en
stuurt de jongerenclub aan. Jaarlijks is er belijdenisgroep die ze begeleidt en ze stimuleert de studenten een
taak op zich te nemen in de gemeente. Zij publiceert twee keer per jaar in het blad Wijs van de OJG, waarin
zij het (geloofs)leven van studenten als uitgangspunt neemt.
De andere pastores zijn, mits mogelijk binnen hun eigen aanstellingen, altijd bereid hierin een hand bij te
steken. Zo worden lunches met besturen samen georganiseerd, voert men, wanneer het kan, zinnige
gesprekken. En zijn ze inzetbaar bij incidentele evenementen. Inmiddels is het al jaren traditie dat er
verschillende pastores meewerken aan de UITweek, de introductietijd in Utrecht.
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Lokale inbedding
Het is belangrijk dat dit project lokaal is ingebed bij een kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk als 1 van de
partners of initiatiefnemers. Ook moet er voldoende draagvlak zijn in de vorm van samenwerking met partners, zoals de
universiteit, studentenverenigingen, of andere gemeenten. Beschrijf hieronder hoe je zorgt voor deze inbedding. Is dit
project een continuering van het reeds bestaande studentenpastoraat in de stad? Zo nee, hoe verhoudt dit project zich
tot het bestaande studentenpastoraat in de stad?

Het studentenpastoraat is op verschillende manieren goed ingebed, zowel binnen de Protestantse
Gemeente als in het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU).
De contacten met de universiteiten en hogescholen zijn goed en kunnen verdiept worden.
Door het jaarlijkse contact met studentenverenigingen geeft dat een prettige relatie met het IPSU als
vraagbaak, kenniscentrum en pastoraal aanspreekpunt.

Samenstelling projectteam
Welke betrokkenen vormen nu het projectteam? Wat is globaal de taakverdeling?
Naam

Belangrijkste taak

Jasja Nottelman

studentenpastor

Marloes Dankers

Voorzitter bestuur IPSU

Debby Los

Penningmeester IPSU

vacature

secretaris IPSU

Lotte Douma

student-assistente IPSU

Bestuurlijke inbedding
Hoe wordt dit project bestuurlijk ingebed in de Protestantse Kerk? Hoe worden belangrijke besluiten genomen; wie kan
de visie bijstellen of activiteiten stoppen? Wat verwachten jullie van eventuele betrokken partners c.q. gemeenten?
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De studentenpastor heeft nauw contact met de Protestantse Gemeente Utrecht. Zij is lid van de Algemene
Kerkenraad waar zij met regelmaat presentaties geeft over het studentenpastoraat en jaarverslagen afgeeft
van het IPSU. Ook wordt zij tweejaarlijks uitgenodigd voor een gesprek met het Moderamen van de AKG, net
als de andere predikanten in de stad. Zij is vaste voorganger in de Oecumenische Janskerkgemeente en gaat
regelmatig voor in de wijkgemeenten van de PGU en af en toe in een van de deelnemende kerken binnen het
IPSU. Ze is lid van het Collegiaal Beraad van predikanten in de PGU.
Het bestuur van het IPSU denkt mee over de koers van het IPSU, zij kijkt mee of de activiteiten die
ontwikkeld worden passen binnen de missie en visie en kent gelden toe wanneer er voor activiteiten
financiën nodig zijn.

Financieel beheer
Als er landelijke financiële bijdragen nodig zijn voor dit projectplan, op welke rekening kan er dan gestort worden?

IBAN-nummer:
Ten name van:

Wie is er verantwoordelijk voor het financieel beheer van dit project?

Voor- en achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

Begroting specificatie loonkosten
Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op 80% van de loonkosten van de (aan te stellen) studentenpastor of kerkelijk
werker. Geef in onderstaand begrotingsoverzicht aan hoeveel subsidie nodig is voor een dekking van de totale
loonkosten, en hoe jullie de overige 20% eigen bijdrage willen financieren.

Inkomsten

Jaar 1

Jaar 2
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Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Subsidie Solidariteitskas
Protestantse Kerk
Nederland

Bijdragen lokale
gemeente(n)
Subsidie overige
fondsen*
Totaal

* informeer bijvoorbeeld eens bij de Maatschappij van Welstand.

Meerjarenbegroting
Stuur tot slot als bijlage een meerjarenbegroting mee voor het studentenpastoraat.

Tot slot
Zijn er nog andere punten die je met ons wilt delen?
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