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Voor je ligt het nieuwe opleidingsprofiel van het Baptisten Seminarium. De aanleiding voor dit profiel
ligt in de uitdaging die we als team Theologische Vorming (TV) vanaf 2012 zijn aangegaan: de
opleiding(en) van het seminarium voorbereiden op de toekomst. We zien enerzijds gemeenten
krimpen, anderzijds ook nieuwe vormen van gemeente-zijn die onze aandacht hebben. De vraag die
we onszelf hebben gesteld is: “Hoe ziet de kerkelijke professional er anno 2025 uit?” De logische
volgende vraag is dan: “Hoe leiden wij hem/haar op?” We hebben een uitgangspunt gevonden in de
(her)ontdekking van de Missio Dei: de missie van God die de lokale gemeenschap doortrekt.
Missiologie is hierdoor geen vak apart geworden, maar doortrekt juist alle Bijbels-theologische en
praktisch-theologische facetten van de opleiding.
Deze samenvatting dient als introductie op het bredere profiel en is bedoeld voor studenten en/of
geïnteresseerden die in beknopt overzicht de opleiding en komende veranderingen willen bestuderen.

We werken in onze opleiding met het praktijk-theorie-praktijkmodel, wat betekent dat in onze visie
theologie midden in de (gemeente)praktijk start. Vanuit deze praktijk wordt er theologisch
gereflecteerd en deze reflectie wordt weer teruggegeven aan de (gemeente)praktijk. Dit is te zien in
de kritische beroepssituaties (KBS): een tweetal fictieve situaties vanuit de praktijk die om
professionaliteit vragen. Deze twee situaties leveren twee beroepsuitgangen op: de voorganger en de
gemeentebouwer:


Gemeentevoorganger: geeft leiding aan een gemeente, weet invulling te geven aan pastoraat
en gaat voor in vieringen en bijzondere diensten.



Gemeentebouwer: geeft leiding aan een proces van opbouw en verandering in bestaande of
pionierende initiatieven en kan vanuit een team aan een contextuele gemeente bouwen.

Het Baptisten Seminarium leidt op tot gemeentevoorganger en gemeentebouwer. Na de diplomering
blijft elke professional zich via Permanente Educatie praktisch en theologisch ontwikkelen en kan
hij/zij zich desgewenst verder specialiseren.
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Naast de KBS kennen we zes algemene leerlijnen die door de gehele studie lopen. Deze leerlijnen zijn
voor alle studenten van toepassing en vormen de waarden van de opleiding. Vastgestelde leerlijnen
zijn: Spiritualiteit, Hermeneutiek, Bijbel, Traditie, Communicatie, Discipelschap. In bovenstaand
schema zijn de leerlijnen te plaatsen in het brede donkerblauwe kader van de opleiding: overal
aanwezig.

Een ‘competentie’ maakt duidelijk of iemand in staat is dit beroep bekwaam uit te oefenen, zoals blijkt
uit diens kennis, vaardigheden en houding. Als leerlijnen de waarden van het seminarium zijn, vormen
de competenties de normen. Aan elke competentie zijn vervolgens gedragsindicatoren te verbinden
die een bekwaamheid zichtbaar maken. Als Baptisten Seminarium onderscheiden we zeven
competenties: Persoonlijke competentie, Communicatieve competentie, Educatieve competentie,
Agogische competentie, Liturgische competentie, Pastorale competentie en de Hermeneutische
competentie.
In de generieke opleiding worden deze als volgt verdeeld:
Competentie
Persoonlijk
Hermeneutisch
Communicatief
Liturgisch
Pastoraal
Agogisch
Educatief

Niveau
3
3
3
3
2
1
1
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Via het Studentvolgsysteem (SVS) wordt zowel de studievoortgang als de eigen persoonlijke
ontwikkeling van de student gevolgd en begeleid. Zelfkennis over talenten, mogelijkheden en
beperkingen is daarbij van belang. We bespreken deze ontwikkelingen in SVS-gesprekken op basis van
door de student aangeleverde verslagen. Alle studenten (m.u.v. de ABC-ordinatieroute) participeren in
het SVS.
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Het Baptisten Seminarium verzorgt de kerkelijke opleiding voor de Unie van Baptistengemeenten en de
Alliantie van Baptisten- en CAMA-Parousiagemeenten in Nederland. De opleiding vindt plaats binnen
erkende hbo- en academische opleidingen, in samenwerking met andere kerkgenootschappen, zoals Kerk
van de Nazarener en de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten (binnen de Chr. Hogeschool Ede), de
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (binnen Windesheim) en de Protestantse Theologische
Universiteit (PKN), het Doopsgezind Seminarium, het Remonstrants Seminarium en het Hersteld
Hervormd Seminarium (binnen de Vrije Universiteit). Internationaal wordt er samengewerkt met diverse
Baptistenopleidingen, zoals het International Baptist Theological Seminary (IBTS) in Amsterdam,
Spurgeon’s College in Londen, the Centre for Baptist History and Heritage, verbonden aan Regent’s
College in Oxford, Theologisches Seminar Elstal (Duitsland) en Duke University (Baptist House) in Durham
(VS). Tevens is het seminarium actief betrokken bij het Consortium for European Baptist Theological
Schools (CEBTS), de Baptist International Conference on Theological Eduation (BICTE) en het Center for
Evangelical and Reformation Theology (CERT) aan de VU.
De kerkelijke opleiding zorgt voor:




verbreding, met name van praktische en beroepsgerichte kennis en vaardigheden;
verdieping, met name van historische, systematische, contextuele en pastorale theologie;
verworteling, zowel van de kerkelijke identiteit als van de eigen ontwikkeling als persoon en als
gelovige.

Het Baptisten Seminarium leidt studenten op tot startbekwame voorgangers, die zich als professionals
geroepen weten tot het dienen van Christus en zijn gemeente midden in de wereld. Deze roeping
wordt concreet in het beroep van een gemeente, die de voorganger ontvangt als een gave van
Christus (Ef. 4:11).
Het opleiden van voorgangers is de eerste prioriteit van het seminarium. Afgeleide beroepsuitgangen
en verdere specialisaties zijn bijv. procesbegeleider/gemeentebouwer, gemeentestichter en geestelijk
verzorger.
De opleiding is gericht op de praktijk en identiteit van bestaande (baptisten)gemeenten in hun
diversiteit, met integrale aandacht voor missionaire gemeentevorming. Vanuit verschillende Kritische
Beroepssituaties (KBS, zie p. 2 -3) worden leerlijnen, competenties, toetsingscriteria en vakinhouden
vastgesteld.
Studenten worden gevormd tot zelfstandige theologen, waarbij de Missio Dei als alomvattend kader
centraal staat.1 Elk vak kent een Bijbels-theologische en ‘missionaire’ doordeseming. Naast de
‘traditionele’ theologische vakken krijgen transformatieprocessen en de ‘ontmoeting’ met de huidige
samenleving aandacht.
We maken onderscheid tussen het profiel van de reflective professional (of reflective practitioner) and
de reflective researcher.
1

‘De ontdekking van de Missio Dei en van Gods Koninkrijk heeft ingrijpende gevolgen voor ons verstaan van missionair gemeente-zijn
vandaag. De gemeente, onze gemeente, staat niet meer centraal als doel op zichzelf. De missionaire gemeente leeft in de overtuiging dat zij
er niet zomaar is. Als concrete gemeenschap, met deze mensen en deze gaven, is zij verzameld en ontstaan vanuit Gods missie van redding
en heil in de wereld door de komst van Jezus Christus. De gemeente mag zichzelf ook verstaan in het licht van deze missie. Zij neemt als
gemeenschap deel in Gods missie in de wereld, in afhankelijkheid van de Heilige Geest en zij leeft in de hoop van de voltooiing van Gods
missie in de wereld.’ Uit: Leven met Lev! Naar een missionair gemeentemodel, Werkgroep gemeentemodellen van de ABC gemeenten en de
Unie van Baptistengemeenten, voorjaar 2013, 3.
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De hbo-route bereidt voor op het eerste, de wo-route op het tweede. Het grote onderscheid tussen
de professional en de researcher is dat het tweede het eerste impliceert, maar het eerste het tweede
niet. Verondersteld wordt dat de researcher professional is, maar de professional hoeft geen
researcher te zijn. De researcher is in staat om beroepsvragen te onderzoeken, aan theorievorming te
doen en diverse oplossingsrichtingen aan te wijzen. Hij/zij is ook in staat om de oplossingsrichtingen te
presenteren en te communiceren.
De basis waaraan bij elke student wordt gewerkt, is:
 op niveau theologiseren (hbo en academisch)
 verstaan en duiden van de (postmoderne) context (discernment)2
 denken in gemeenschappen (convictional communities)3
 omgaan met transformatieprocessen in de balans van traditie en vernieuwing (further light)4
 zelfkennis en vermogen tot (zelf)reflectie en integratie op twee niveaus: in het eigen denkendoen-voelen-willen en op het niveau van persoon – beroep - context5
Wie afstudeert dient:
 een hermeneut te zijn tussen Schrift, traditie en context
 het grote verhaal van het Evangelie en het Koninkrijk goed te kennen
 te kunnen plannen én improviseren in uiteenlopende situaties
 zichzelf te kennen in de eigen sterktes en zwaktes
 te kunnen communiceren in afstemming met een (vreemde) ander
Integraal deel van de opleiding is het
werken aan spiritualiteit en discipelschap,6
waarbinnen studenten hun eigen gaven en
voorkeuren kunnen ontdekken. Gewerkt
wordt met het ‘praktijk –theorie –
praktijkmodel’. Dat betekent dat het
theologiseren
midden
in
de
(gemeente)praktijk
start,
dat
er
gereflecteerd wordt op ervaringen en dat
deze reflectie als het ware teruggegeven
wordt aan die praktijk. Zo komen het
geleefde en het geleerde geloof in
samenhang aan de orde.
Studenten en docenten vormen met elkaar
een leergemeenschap, waarbinnen ruimte
is voor ieder individu en dus voor
diversiteit.

2

De vroege baptisten spraken over ‘discerning the mind of Christ’ als opdracht aan de gemeente om steeds opnieuw gezamenlijk de wil van
Christus te verstaan voor de actuele situatie.
3 Een term uit het werk van de baptistentheoloog James McClendon die gemeenten beschrijft als gemeenschappen die bepaalde
overtuigingen delen, zgn. ‘identity-markers’ als discipelschap, gemeenschap en vrijheid. Zie hierover uitgebreid Parush Parushev, ‘Doing
Theology in a Baptist Way’, in Teun van der Leer (red.), Zo zijn onze manieren, Baptistica Reeks 1, Barneveld 2009, 7-22.
4
Ook een begrip uit de vroege geschiedenis van het baptisme, waarmee men aanduidde dat God steeds weer nieuw licht zou kunnen geven
vanuit de Bijbel en zo de gemeente verder leiden. Zie uitvoerig hierover Anthony R. Cross, “’Through a glass darkly’: The Further Light Clause
in Baptist Thought”, in: Cross and Gouldbourne (ed.), Questions of Identity (Oxford 2011), 92-118.
5

Deze integratie op twee niveaus is het uitgangspunt van (pastorale) supervisie. Zie o.a. Wout Huizing (red), Onder het vergrootglas,
Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers, Baptistica Reeks 2, Barneveld 2010
6 Tevens twee van de zes leerlijnen spiritualiteit, discipelschap, communicatie, contextualisatie, Bijbel en traditie.
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Studenten ontwikkelen in hun studie en te midden van de leergemeenschap een eigen profiel en zijn
zich aan het einde van hun opleiding goed bewust wie zij zijn, waar hun gaven liggen en op welke
manier zij denken dienstbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk. Er zijn mogelijkheden om zich
aansluitend op deze basisopleiding toe te leggen op een specialisatie of verdere verdieping in een
discipline via de weg van Permanente Educatie vanuit of via het Baptisten Seminarium, op terreinen
als gemeentestichting, pastoraat, agogiek, homiletiek of (promotie)onderzoek.

Gemeente ‘De walmende vlaspit’ bestaat nu 46 jaar in een middelgrote
stad, ergens in de Randstad. Zij merkt een kloof met de samenleving en ziet
de groei uitblijven. Aantal leden 122 + 26 gastleden. Gemiddelde leeftijd 48
jaar. De gemeente bestaat uit verschillende bloedgroepen, die zich niet
langer identificeren met een gemeenschappelijke traditie. De gemeente
spreekt de wens uit om missionair te zijn. Er is geen eenduidig beeld van
wat missionair is. De gemeente heeft een eigen kerkgebouw dat hoognodig
opgeknapt moet worden. De kerk staat in het centrum van de stad. In het
geheel maakt de gemeente een matte indruk en hebben de leden meer oog
voor hun eigen bezigheden, dan voor wat ze gemeenschappelijk hebben.
Naast de zondagmorgendienst zijn er een drietal kringen die weinig
verbinding hebben met elkaar.
Stel je voor dat je in deze gemeente gaat werken als voorganger.
Op basis van deze contextbeschrijving ligt er de volgende opdracht:
1. Analyseer de situatie van deze gemeente en haar context
2. Beschrijf welk proces volgens jou geschikt is om deze gemeente in beweging te laten komen
ten aanzien van haar wens om ‘missionair’ te zijn
3. Hoe zou je in gesprek met de gemeente willen komen tot een visie voor de (nabije) toekomst?
4. Omschrijf welke leiderschapsstijl bij jou past en op welke wijze die van invloed kan zijn binnen
deze gemeente en de weg die deze gemeente zoekt
5. Welke thema’s lijken je relevant t.a.v. toerusting van gemeenteleden?
6. Duid aan waarop je alert bent in pastoraal opzicht
7. Geef aan hoe je in gesprek zou willen gaan over vorm en karakter van de samenkomsten en
prediking
8. Waar liggen voor jezelf in deze situatie de uitdagingen en waar wordt het voor jou spannend
in een dergelijk proces? Hoe geef je hier gaandeweg aandacht aan?
9. Hoe ga je om met grenzen en communiceer je over de keuzes die je maakt bijvoorbeeld t.a.v.
je inzetbaarheid?
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Gemeente ‘Zingend voorwaarts’ is een snel groeiende gemeente met veel
jonge gezinnen. De gemeente komt elke zondagmorgen samen in een
gebouw van een grote middelbare school. De diensten zijn levendig, met
veel aandacht voor muziek & lofprijzing en voor kinder- en jeugdwerk. Het
is een echte regiogemeente die weinig verbinding heeft met de directe
omgeving. De gemeente wil missionair zijn, maar weet niet goed hoe
hieraan handen en voeten te geven.
Het schoolgebouw staat in een achterstandswijk, waar ‘oorspronkelijke
bewoners van de oude stadswijk’ wonen, nieuwe Nederlanders en starters.
Het percentage laagopgeleiden en werklozen ligt hoog boven het landelijke
gemiddelde. In de loop van de jaren zijn de hoogopgeleide (twee)verdieners
naar de nieuwbouwwijken in de stad verhuisd. In de wijk wonen 10 procent
christenen, 65 procent moslims en 25 procent overige (niet)gelovigen.
Er was jarenlang een wijkopbouwteam met o.a. een jongerenwerker en een
kinderwerker. Door bezuinigingen wordt dit team opgeheven en een aantal
panden met sociale functie wordt verkocht door de gemeente. Klassieke
ontmoetingsplaatsen vervallen hierdoor in de wijk. Dit levert onrust op bij
de oude wijkbewoners. Tegelijkertijd is de wijk de laatste tijd populairder
geworden voor jonge gezinnen, met name bepaalde straten met woningen
uit de jaren ’30. Heeft de gemeente een opdracht in deze wijk? Moet er een
pand worden aangekocht? Zijn er relaties te leggen met de jonge gezinnen
in de wijk? Of moet er eerst meer aandacht komen voor de samenhang
binnen de gemeente, waar de onderlinge band zwak is als gevolg van een
enorme groei in korte tijd.
Stel je voor dat deze gemeente je vraagt om hier halftime te komen werken als ‘gemeentebouwer’,
sámen met de parttime voorganger (0,4, dienstverband, met name voor pastoraat en prediking) om
met name het proces te begeleiden naar een goede basis voor de toekomst van deze (missionaire?)
gemeente.
1. Op welke wijze start je als gemeentebouwer het gesprek met deze gemeente? Welke vragen zou
je ter verkenning aan de orde willen stellen?
2. Welke afspraken zou je willen maken ten aanzien van jouw rol en welk ‘contract’ zou je willen
sluiten?
3. Hoe zou je in gesprek met de gemeente willen komen tot een visie voor de (nabije) toekomst, zó
dat het een ‘gezamenlijke trektocht’ wordt en niet een (door jou) ‘georganiseerde reis’?
4. Hoe positioneer je jezelf ten opzichte van de gemeente en de verwachtingen die er leven?
5. Hoe zou je willen werken aan draagvlak binnen de gemeente om een proces aan te gaan waarin
er aandacht voor de ‘Missio Dei’ is?
6. T.a.v. welke aspecten van groepsdynamiek en reacties in veranderingsprocessen ben je alert?
7. Welke vragen wil je in elk geval in beeld hebben als basis van een analyse van de wijk?
8. Wat zijn eventueel de stappen die je zou willen zetten in contact met wijkbewoners?
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9. Wat zou je in elk geval willen weten van je collega-voorganger?
10. Heb je ideeën hoe je als ‘team’ zou willen werken?
11. Welke kwaliteiten breng je zelf vooral in binnen het werken als team (collega/raad van de
gemeente)? Waar liggen je zwaktes?
12. Hoe zou je in gesprek willen gaan over vorm en karakter van de samenkomsten en prediking?
13. Waar liggen voor jezelf in deze situatie de uitdagingen en waar wordt het voor jou spannend in
een dergelijk proces? Hoe geef je hier gaandeweg aandacht aan?
14. Hoe ga je om met grenzen en communiceer je over afgesproken taken en
verantwoordelijkheden?
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Leerlijnen vormen de waarden van de opleiding aan het Seminarium. Daarom lopen ze door de hele
studie heen en komen ze integraal en veelal impliciet aan de orde binnen de afzonderlijke vakken,
binnen de leergemeenschap en in de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. De
leerlijnen vormen de basis voor een professioneel theoloog en willen de student vormen in zijn doen
en laten, in zijn mens-zijn en als gelovige. De leerlijnen zijn in die zin generiek en niet vakspecifiek. In
de beschrijving van de competenties komen vakspecifieke eisen in beeld ten aanzien van houding,
kennis, vaardigheden en gedrag van de beroepsbeoefenaar.
Deze leerlijnen zijn onderdeel van het denken over de Missio Dei als het omvattend kader voor de
opleiding, waarbinnen wordt gezocht naar een Bijbels-theologische en ‘missionaire’ doordeseming.
De ‘ontmoeting’ met de huidige samenleving krijgt daarom ook volop aandacht. Dit vraagt van de
student een bepaalde ontwikkeling in diens houding, denken en geloven: een oprechte
nieuwsgierigheid naar God, naar de ander, naar zichzelf en een eigen positiebepaling in geloof en
leven in openheid naar andersdenkenden. Dat kan een spanningsvolle relatie zijn, waarop de student
dient te reflecteren en waarvan hij/zij moet leren hoe men in een wederkerige ontmoeting een
betekenisvolle relatie aan kan gaan met een (vreemde) ander en waarbij de student in staat moet zijn
te communiceren over eigen overtuigingen en het (eigen) geloof in Jezus Christus. Bijbelkennis, kennis
van de geloofstraditie(s) en de huidige cultuur, het duiden van en reflecteren op eigen
geloofservaringen en het deel uitmaken van een geloofsgemeenschap zijn wezenlijke voorwaarden in
dit leerproces.
De student dient erop voorbereid te worden
om
in een plurale setting te kunnen
functioneren. Een professioneel theoloog is
te allen tijde een ‘grensganger’ en moet
geleerd hebben verbindend te werken.
Daarbij is zelfkennis noodzakelijk. Wie ben
je? Wat drijft je? Waar liggen je gaven,
gevoeligheden,
mogelijkheden
en
beperkingen? Grote nadruk ligt daarom
naast
de
vakinhouden
op
het
7
Studentvolgsysteem om in gesprek te zijn
over eigen ontwikkelingen, vragen en
vorming en zo te groeien in spiritualiteit en

Spiritualiteit
Hermeneutiek
Bijbel
Traditie
Communicatie
Discipelschap

discipelschap.
Figuur 1: De onderlinge verhouding en omvang van de leerlijnen per najaar 2013.

Vastgestelde leerlijnen voor het Baptisten
Seminarium zijn: spiritualiteit, hermeneutiek, Bijbel, traditie, communicatie en discipelschap.

7

Met de studenten binnen die diverse opleidingen die zich ook inschrijven bij het Baptisten Seminarium vormen we een leergemeenschap,
waarin we elkaar willen stimuleren, motiveren, vormen en voorbereiden op het werken binnen onze eigen geloofsgemeenschappen. Het
Student-Volg-Systeem vraagt tweemaal per jaar van alle studenten een verslag n.a.v. een aantal vragen, die we vervolgens met hen
bespreken.
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Het ontwikkelen van een gerijpte persoonlijkheid door bewustwording en het ‘voeden’ van de eigen
spiritualiteit. Vanuit een volwassen zelfbeeld, Godsbeeld en vertrouwde omgang met spirituele
bronnen is er openheid voor en ontmoeting met andere vormen van spiritualiteit in een post-moderne
context. De leerlijn is daarom gericht op: (1) zelfbronning, (2) geestelijke verworteling in God, (3) het
geestelijk voeden van eigen professionalisering, (4) de ontmoeting met verschillende wijzen waarop
mensen vormgeven aan hun (onderling verscheiden) spiritualiteit

Vanuit het besef zelf ‘kind van deze tijd’ te zijn op verantwoorde wijze verstaanshorizonten verbinden,
zodat het verstaan van geloof en leven mogelijk wordt. De leerlijn is daarom gericht op: (1) het
verwerven van inzicht in de complexiteit van ‘verstaan’ (hermeneutiek als verstaanswetenschap), (2)
het inleven in teksten en symbolen als sociale ‘events’ (‘Divinatie’), (3) het kunnen ‘lezen’ van en zich
verhouden tot de huidige cultuur, maatschappij en sociale tradities in confrontatie met jezelf, (4) het
nadenken over ‘dynamische equivalentie’ als hermeneuse, dat wil zeggen het op inhoud en
gevoelswaarde aan elkaar overbrengen van verstaanshorizonten en zo een verbinding weten te leggen
tussen het Verhaal van God en het verhaal van mensen.

Vergaren van feitenkennis en inzicht in de Bijbelboeken en de daarmee gegeven contexten. De leerlijn
is daarom gericht op: (1) het leren kennen (en bijhouden) van inleidingsvragen (Bijbelkunde), (2) het
trainen van exegetische en Bijbels-theologische vaardigheden, (3) het verwerven van inzicht in de
samenhang met de ‘Umwelt’ van de studie, (4) het leren gebruiken van werkinstrumenten (zoals atlas,
vertalingen, commentaren).

Verdiepend begrip van diverse geloofstradities binnen diverse culturen (in tijd en plaats), in de eerste
plaats van de eigen geloofstraditie en verwante geloofstradities. De leerlijn is daarom gericht op: (1)
het kennen en onderzoeken van de eigen theologische traditie, geplaatst in de culturele context en
tijd, (2) het verkrijgen van toegang tot de vragen en discussies in contemporaine geloofstradities, (3)
het verwerven van inzicht in de historisch-theologische ontwikkeling sinds de reformatie, als relevant
voor onze huidige context van leven en geloven (4) het theologisch-hermeneutisch leren omgaan met
de spanning tussen traditie en vernieuwing, zowel binnen de kerk als daarbuiten.

Het ontwikkelen van voldoende persoonlijke denkruimte, gevoelsruimte en handelingsruimte bij
kwalitatieve geloofscommunicatie. De leerlijn is daarom gericht op: (1) het leren reflecteren op de
eigen (geloofs)communicatie (zoals het innemen van communicatieve ruimte en het bieden van
communicatieve ruimte), (2) het verstaan van en leren omgaan met de gelaagdheid van
communicatie, (3) het professioneel toewerken naar het vorm en inhoud geven aan een
betekenisvolle relatie met gelovigen (in hun diversiteit) en andersdenkenden (in hun diversiteit), (4)
het verwerven van verdiepend inzicht in de redeneerkunst en de spreekkunst (inhoud en retoriek, de
technè rhetorikè) voor verschillende ‘multi-voiced’ doelgroepen.

Discipelschap is de weg van de navolging gaan en betekent het inoefenen van
geloofsgehoorzaamheid, zelfverloochening en de vruchten van de Geest. Dit komt met nadruk ook
aan de orde bij de stages, het studentvolgsysteem, het extracurriculaire programma (openingsdagen,
partnerdagen, focusavonden, seminariumdiensten) inzet en betrokkenheid bij de eigen gemeente,
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omgang met medestudenten en het samen vormen van een leergemeenschap. Discipelschap
doortrekt het hele leven en is van invloed op keuzes, waarden, normen en relaties.
De leerlijn is daarom gericht op:
1. groeiend inzicht in het leven en de persoon van Christus
2. liefde tot God, de naaste en jezelf, zoals Christus leerde
3. onderscheidingsvermogen ten aanzien van de wil van Christus,
4. karakterontwikkeling naar het beeld van Christus.
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Ieder die afstudeert aan het Baptisten Seminarium heeft inzicht verworven in eigen gaven,
voorkeuren, ambities en competenties. Het diploma geeft aan dat iemand startbekwaam is als een
voorganger en gemeentebouwer. Hij/zij is in staat is als grensganger aanwezig te zijn binnen onze
pluralistische, postmoderne maatschappij en weet middelen aan te wenden om het evangelie op
eigentijdse wijze bespreekbaar te maken. De studie is daarmee afgerond, maar vanuit en/of in
samenwerking met het Seminarium worden via Permanente Educatie diverse specialisaties
aangeboden om zich verder te ontwikkelen in het werkveld.
Bij diplomering krijgt iedere student een op de persoon toegesneden ‘Studieloopbaanadvies’ (SLA) van
het docententeam, omdat verdere studie en reflectie noodzakelijk is om zich als voorganger staande
te kunnen houden en zich verder te ontwikkelen of zich verder te specialiseren. Dit advies is ‘op maat’
en reikt een mogelijk vervolg van nascholing en vorming aan. Deze mogelijkheden passen in het kader
van Permanente Educatie binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.8
Voor een aantal studenten zal vanaf het begin duidelijk zijn ofwel gaandeweg de studie duidelijk
worden dat zij zich willen richten op het voorgangerschap in een gemeente. Om zich hierop goed voor
te bereiden volgen zij parallel aan het studieprogramma een begeleidingstraject onder supervisie en
coördinatie van het College van Beroepbaarstellingen.9
De gemeentevoorganger is in staat leiding te geven aan een gemeente in diverse processen van
gemeenteopbouw en transformatie en toerusting. De voorganger weet tevens invulling te geven aan
het pastoraat binnen de gemeente en voor te gaan in gemeentelijke vieringen en bijzondere diensten.
Wel zal elke afgestudeerde binnen deze taken eigen accenten leggen en keuzes maken, passend bij de
eigen gaven en competenties en in afstemming met een gemeente.
De gemeentebouwer is in staat om leiding te geven aan bestaande gemeenten in
veranderingsprocessen en gemeente-stichtende initiatieven. De gemeentebouwer heeft naast
leidinggevende capaciteiten in teamverband ook het communicatieve vermogen om teams aan te
sturen. Hij/zij heeft oog voor groepsprocessen en de lokale context van de plaatselijke gemeente in
het licht van de Missio Deï.

8

Zie nota ‘Permanente Educatie’

9

Zie nota ‘College van Beroepbaarstellingen’
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Het woord ‘competent’ betekent in gewoon Nederlands ‘bekwaam’. Iemand die competent of
bekwaam is, is in staat om in een bepaald beroep of een bepaalde beroepssituatie op een goede
manier op te treden. Anders dan bij de leerlijnen richten de verschillende competenties zich op
vakspecifieke onderdelen, die iemand in z’n vingers moet hebben om als professional te kunnen
functioneren. De leerlijnen maken duidelijk of iemand geschikt is voor het beroep. Een ‘competentie’
maakt duidelijk of iemand in staat is dit beroep bekwaam uit te voeren, zoals blijkt uit diens kennis,
vaardigheden en houding. Aan elke competentie zijn vervolgens gedragsindicatoren te verbinden die
een competentie zichtbaar maken. Aan de hand van de gedragsindicatoren is een competentie
toetsbaar.

Persoonlijke
21%

Communicatieve
20%
Educatieve
7%

Hermeneutische
15%

Agogische
10%
Liturgische
13%

Pastorale
14%

Figuur 2: Verhoudingen in competenties Baptisten Seminarium per najaar 2013.
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Deze eerste competentie verschilt in formulering van de overige. Dat heeft te maken met het feit dat
deze eerste funderend is voor de overige competenties. De eerste competentie gaat over wie de
persoon is en waarnaar hij/zij wil streven.
Bij de persoonlijke competentie gaat het om het basisvermogen om als evenwichtig christen (discipel)
je persoonlijk geloofsleven - gebaseerd op de Bijbel als regel voor leer en leven en in verbondenheid
met de gemeente van Christus en midden in deze wereld staand – te kunnen integreren in een
professionele beroepshouding. Vanuit een roepingsbesef is er tevens het vermogen om te reflecteren
op eigen houding, identiteit en handelen in beroepssituaties teneinde zich persoonlijk en
professioneel te ontwikkelen.

a. Is integer en betrouwbaar in het nakomen van afspraken en beloften
b. Analyseert het eigen functioneren en heeft daardoor een goed beeld van zijn/haar
competenties en valkuilen en blijft planmatig werken aan de ontwikkeling hiervan
c. Kan omgaan met eigen tekorten en falen en is bereid hiernaar te kijken en zich te ontwikkelen
d. Participeert actief in het gemeenteleven
e. Kan reflecteren op actuele gebeurtenissen in de samenleving en kan eigen opvattingen en
overtuigingen communicabel maken.
f. Is betrokken bij en aanwezig in de samenleving en heeft brede en actuele kennis van
maatschappelijke en (multi)culturele ontwikkelingen in plaatselijke en wereldwijde context
g. Geeft persoonlijk gestalte aan zijn/haar identiteit, is daarin evenwichtig en handelt op een
authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze
h. Weet grenzen te stellen en daardoor balans te vinden tussen aandacht voor gezin, studie,
werk, geloof, eigen gezondheid en ontspanning
i. Kent de eigen spiritualiteit, reflecteert daarop en onderhoudt deze.
j. Staat open voor de geloofsbeleving van anderen en heeft het vermogen om de eigen
geloofsovertuiging en –beleving te communiceren met andersgelovigen
k. Integreert het eigen geloofsleven en roepingsbesef in een professionele beroepshouding
l. Reflecteert op zelfmotivatie, eigen houding, handelen en bediening
m. Heeft zelfkennis, o.a. door het vragen van feedback op eigen functioneren
n. Houdt van de wereld (vgl Joh 3:16) en denkt en is verbindend in plaats van scheidend
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In deze competentie draait het om de vaardigheid om een verbinding tot stand te brengen tussen de
actuele ervaringswereld enerzijds en de Bijbel en de christelijke traditie anderzijds. Kennis van de
Bijbel en het christelijk geloof worden toegepast in het werkveld van de gemeente en in de relatie met
haar omgeving, zodat er verbindingen worden gelegd tussen die twee polen.

a.
b.
c.
d.
e.

Kan schrift/traditie verbinden met de eigen levenscontext en die van anderen
Heeft kennis van de Bijbel, de achtergronden en Bijbelse theologie
Kan een Bijbelgedeelte exegetiseren en dit betrekken op concrete situaties
Kan verbindingen leggen tussen concrete situaties en de Bijbel en Gods openbaring
Heeft kennis van de cultuur zoals deze zichtbaar wordt in media, film, literatuur, kunst e.d. en
is in staat deze te ‘lezen’ en te duiden
f. Kent de geschiedenis van de kerk en kan historische lijnen doortrekken naar het heden
g. Kent de ontwikkeling van de filosofie op hoofdlijnen
h. Kent de hoofdstromen uit de dogmatiek en kan deze voor zichzelf vanuit de eigen opvattingen
en spiritualiteit evalueren
i. Kan op basis van exegese, Bijbelse theologie, dogmatiek een ethische afweging maken binnen
concrete situaties

Deze competentie betreft het vermogen om met een open houding en adequaat te communiceren
met divers samengestelde doelgroepen, met individuen en organisaties, zowel mondeling als
schriftelijk, verbaal en non-verbaal.

a. Weet zich in te leven in gedachten, gevoelens en situaties van anderen
b. Reflecteert op de eigen wijze van (geloofs)communicatie: is in staat tot het innemen van
communicatieve ruimte en het bieden van ruimte aan (de) ander(en)
c. Verstaat en interpreteert de gelaagdheid in de communicatie met individuen en binnen
groepen
d. Staat open voor feedback en kan omgaan met kritiek en weerstand
e. Weet in de communicatie onderscheid te maken tussen inhoud en relatie
f. Kiest de juiste communicatie die past bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van
informatie- en communicatietechnologie (IT, social media)
g. Maakt gebruik van symbolen, beelden en voorbeelden om levensbeschouwelijke
onderwerpen ter sprake te brengen en uit te leggen
h. Brengt eigen standpunten en beslissingen onderbouwd en overtuigend onder woorden,
daarbij respect tonend voor de ander
i. Schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw
j. Kan in gesprekken gebruik maken van verschillende communicatievormen
Kan professioneel werken aan het tot stand brengen en onderhouden van relaties en
verbinding tussen mensen
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Hierin draait het om het vermogen, de pastorale habitus en de communicatieve vaardigheid om
mensen (individueel, paren, gezinnen en groepen), vanuit een contextuele optiek en op
hermeneutisch verantwoorde wijze geestelijk te begeleiden in het omgaan met geloofs- en
levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kan individuen, paren, gezinnen en groepen door middel van gesprekken pastoraal begeleiden
Is in staat het levensverhaal van de pastorant te verbinden met het verhaal van de Bijbel
Kan een rouw- en afscheidsproces begeleiden
Kan helpen bij ethische reflectie in een pastorale situatie
Kan rituelen (voorgegeven of nieuwe vormen) toepassen in het pastoraat
Kan vanuit een open houding (langdurige) relaties opbouwen met mensen die zeer van
hem/haar zelf kunnen verschillen in leven en geloven
g. Kan zingevingsgesprekken voeren vanuit een aanvaardende en open houding
h. Vertolkt op respectvolle wijze de eigen geloofstraditie in het gesprek met anderen
i. Gaat integer en ethisch verantwoord om met de pastoranten en hun situatie, is nabij en leeft
mee, maar houdt gepaste professionele afstand
j. Herkent en hanteert grenzen van eigen bevoegdheid en handelen en kan op basis van eigen
analyse eventueel passend verwijzen naar derden
k. Kan een pastorale diagnostiek maken
l. Is gemotiveerd tot blijvende kritische reflectie op het eigen pastorale handelen

Deze competentie richt zich op de bekwaamheid om vieringen en diensten op aansprekende wijze uit
te voeren in verschillende situaties (eredienst, (t)rouwdienst, getijdegebed) in samenwerking met
anderen (musici, raadsleden etc.).

a. Kan zelfstandig of in samenwerking met anderen een viering maken en uitvoeren
b. Kan zelfstandig participanten in een viering begeleiden en inschakelen
c. Kan gebruik maken van beschikbare bronnen en formuleringen die van toepassing zijn bij een
viering en deze beoordelen binnen de context van de te houden viering
d. Kan een exegese omzetten in een verkondiging
e. Kent de eigen expertise te midden van gemeenteleden en kan die inzetten
f. Kan recht doen aan de context van de hoorders, de schrift en traditie en van zichzelf
g. Schept ruimte voor geloofservaringen
h. Kan de eigen geloofsovertuiging/bronnen/positie verwoorden
i. Kan vieringen maken die passen bij de gelegenheid (rouw- en trouwdiensten, doopdiensten,
kinderzegening, etc) op een ook voor ‘buitenstaanders’ aansprekende wijze.
j. Kan de omringende cultuur en vormen lezen en middelen vinden die daarbij aansluiten en
deze liturgisch verwerken
k. Kan dienst/ zangleiders/ muziekteams motiveren en coachen vanuit inhoudelijke expertise
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Centraal staat het methodisch vakmanschap met betrekking tot het initiëren, ontwikkelen en
begeleiden van veranderingsprocessen en het geven van leiding aan teams of gemeenten.

a. Kan stimulerend leiding geven aan individuen, groepen, teams en gemeente, met ruimte voor
diversiteit.
b. Heeft kennis van de groepsdynamica en is in staat op de processen in groepen te reflecteren
c. Kan de communicatie in groepen sturen
d. Heeft kennis van leiderschapstheorieën en kan deze toetsen aan Bijbelse
leiderschapsmodellen
e. Kan vanuit een open houding conflicten hanteren
f. Kent de eigen kwaliteiten en valkuilen, de persoonlijke allergieën en uitdagingen
g. Kan een proces initiëren en begeleiden om te komen tot verandering
h. Kan een omgevingsanalyse maken
i. Kan een beschrijving van een gemeente maken
j. Kent de theorieën en modellen van organisatieontwikkeling
k. Kent de eigen veranderingsstijl(en)
l. Kent de methoden en fasen van veranderingen
m. Kan omgaan met weerstanden, deze benoemen en omvormen
n. Kent methodieken voor samenwerking en intervisie en maakt gebruik van deze kennis

Didactische bekwaamheid om mensen individueel en in groepen te begeleiden in processen van leren,
vorming en toerusting.

a. Kan een catechese-, leer-, vormingsreeks ontwerpen voor doelgroepen in en buiten de
gemeente
a. Kent de eigen leerstijl
b. Heeft elementaire kennis van de leerpsychologie
c. Heeft kennis van didactische werkvormen
d. Kan met anderen een visie op leren ontwikkelen die aansluit bij de groep/ gemeente/ team
e. Kan zelfstandig activiteiten uitvoeren en evalueren
f. Kan heldere doelstellingen formuleren voor les- en vormingsactiviteiten , kan ze uitvoeren en
evalueren
g. Is in staat toerusting te geven die boeiend en leerzaam is voor gelovigen en niet-gelovigen
h. Stimuleert en rust mensen toe tot het ontwikkelen van een missionaire gerichtheid
i. Staat open voor reflectie en feedback van de lerende(n) en is flexibel in het aanpassen van de
leeractiviteiten
j. Is in staat in te spelen op groepsdynamische processen
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De student wordt getoetst aan de hand van de hierboven beschreven competenties. Bij de toetsing is
het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van toepassing.
We onderscheiden drie niveaus:
Niveau 1:
De student is in staat om kennis te reproduceren en toe te passen en om in niet-complexe situaties
beroepsvaardigheden zelfstandig uit te voeren volgens vastgestelde beroepsrichtlijnen. De student
legt verantwoording af over de uitvoering van de beroepsvaardigheden.
Niveau 2
De student is in staat om in complexe situaties zijn kennis en beroepsvaardigheden zelfstandig,
kritisch en methodisch toe te passen, zo nodig in overleg en samenwerking met anderen. De student
legt verantwoording af over zijn keuzes en over de uitvoering.
Niveau 3
De student is in staat om zelfstandig, kritisch, methodisch en innovatief te denken en zo te komen tot
gedragsalternatieven. De student kan creatief omgaan met of oplossingen aandragen in complexe
situaties. De student legt verantwoording af over het gehele proces en over zijn eigen functioneren.

Deze zijn als volgt verdeeld:
Competentie
Persoonlijk
Hermeneutisch
Communicatief
Liturgisch
Pastoraal
Agogisch
Educatief

Niveau
3
3
3
3
2
1
1

Bij de toetsing ligt grote nadruk op het functioneren van de student in de (beroeps)praktijk. Hiervoor
zijn stages ingericht die studenten de mogelijkheid bieden de nodige competenties te verwerven.
Om af te studeren dient een student antwoorden te kunnen formuleren op de kritische
beroepssituaties van voorganger én gemeentebouwer.
Voor het eindgesprek met twee docenten van het Baptisten Seminarium en- indien aan de orde – een
vertegenwoordiger van het College van Beroepbaarstellingen beschrijft de student zijn eigen profiel,
waarin duidelijk wordt hoe de student zichzelf kent, welke competenties hij vooral heeft verworven en
waar vragen en ambities liggen. Mede op basis van dit eindgesprek verstrekt het College van Docenten
een Studie-Loopbaanadvies voor verdere studie en ontwikkeling.
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