
 

VACATURE: STUDIECOÖRDINATOR (0.4 FTE) 

Het Baptisten Seminarium verzorgt de opleiding voor toekomstige leiders/voorgangers in 

Baptisten- en CAMA-gemeenten, en is in toenemende mate ook een plek van studie en bezinning 

voor studenten met een evangelische achtergrond. Het is daarnaast een kennis- en 

expertisecentrum rondom baptistische en evangelische theologie en kerkelijke praktijken.  

De Seminariumopleiding is een aanvullend traject op een hbo of academische theologiestudie, en 

kan in veel gevallen geïntegreerd daarbinnen plaatsvinden. Het Seminarium is verbonden aan de 

Vrije Universiteit en werkt samen met diverse hogescholen en universiteiten.  

Op dit moment bestaat het team van het Seminarium uit 7 docenten die samen integraal vorm 

geven aan de opleiding. Studeren aan het Seminarium draait om verbinding tussen leer en leven 

en vindt plaats in een leergemeenschap. Op verschillende manieren zijn aan die leergemeenschap 

zo’n 45 studenten, 30 lekenpredikers (via de Sprekersroute), 15 promovendi en 10 gastdocenten 

betrokken.  

Wegens een aantal verschuivingen in het team is het Seminarium op zoek naar een initiatiefrijke 

studiecoördinator die een spilfunctie vervult in de onderwijsorganisatie en de leergemeenschap. 

De studiecoördinator is integraal onderdeel van het team, werkt nauw samen met de rector en de 

andere docenten, en heeft als kerntaak het begeleiden van het onderwijsproces.  

 

PRIMAIRE TAKEN 

Studentenbegeleiding: 

- Studiebegeleiding en -advies van inschrijving tot diplomering 

- Organisatie van events (startdag, slotdag, integratiedag en evt. studiedagen) 

- Cijfer- en financiële administratie 

Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling: 

- De organisatie en ondersteuning van het onderwijs (roostering, vakinschrijvingen, 

studiegids, digitale leeromgeving, etc.) 

- Kwaliteitsborging en (mede-)ontwikkeling van onderwijs- en studentenbeleid  

- Communicatie over het Seminarium naar de leergemeenschap, de kerkelijke achterban 

(Unie-ABC) en een breder publiek 

 



 

FUNCTIE-EISEN 

We zijn op zoek naar iemand die… 

- zich herkent in de onderwijsvisie van het Seminarium. 

- stipt, pro-actief en betrouwbaar is, zelfstandig kan plannen en coördineren, en 

verantwoordelijkheid durft te dragen. 

- minimaal een hbo denk- en werkniveau heeft, bij voorkeur een opleiding in de theologie 

heeft gedaan. 

- goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit 

- makkelijk kan werken met digitale systemen als Office365, Microsoft Teams en het door 

het Seminarium gebruikte Moodle 

- actief betrokken is bij een kerkelijke gemeente 

- beschikbaar is om op vrijdagen in Amsterdam te zijn 

Gezien de huidige samenstelling van ons team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar 

een vrouw. De start van de functie vindt in overleg plaats; bij voorkeur zo snel mogelijk. 

 

WAT BIEDEN WE? 

Het Seminarium biedt je allereerst een inspirerende plek waarin je naast je organisatorische 

werkzaamheden ook zelf bezig kunt zijn met relevante theologie-beoefening. Er is ruimte om te 

kijken of er doorgroei mogelijkheden zijn richting onderwijs of onderzoek, passend bij je gaven en 

talenten. We bieden je een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling. Inschaling vindt plaats 

op basis van de salarisadviezen voorgangers (dit komt neer op een brutosalaris van ongeveer EUR 

3.000 op basis van een fulltime dienstverband). 

 

REAGEREN / HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE? 

Heb je interesse in deze vacature, dan kun je dit kenbaar maken door uiterlijk 18 oktober een 

motivatiebrief met cv te sturen aan Hans Riphagen, rector van het Seminarium 

(hans.riphagen@baptisten.nl). Ook voor vragen over de functie kun je bij hem terecht. De 

sollicitatiegesprekken worden op dinsdag 26 oktober gehouden in het Baptist House, Postjesweg 

150, 1061AX Amsterdam.  

https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Salarisbrief_2021_Unie.pdf

