
 

 

 

 

 

VACATURE: RECTOR BAPTISTEN SEMINARIUM (M/V) 
0.6-0.8 FTE 

Het Baptisten Seminarium bevindt zich op dit moment in een transitietijd door wisselingen 

in de teambezetting en een fusie tussen de kerkgenootschappen Unie van 

Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten. Daarnaast liggen 

er uitdagingen rond de positionering van het Seminarium doordat grenzen tussen 

denominaties vervagen en ook de rol van voorgangers blijvend verandert. 

Het Baptisten Seminarium verzorgt een opleiding voor toekomstige leiders in Baptisten- en CAMA-

gemeenten, en in toenemende mate voor de bredere setting van vrije of evangelische kerken (ook 

wel ‘baptistic churches’ genoemd). Het Seminarium is ‘embedded’ in de faculteit Religie en 

Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkt verder nauw samen met diverse andere 

theologische academische en hbo-opleidingen in Nederland. Internationaal wordt er 

samengewerkt met diverse baptistenopleidingen, zoals het International Baptist Theological Study 

Centre (IBTSC) in Amsterdam.  

De Seminariumopleiding is aanvullend op een hbo- of academische theologiestudie en kan in veel 

gevallen geïntegreerd plaatsvinden. Deze aanvulling betekent: 

• verbreding, met name van praktische en beroepsgerichte kennis en vaardigheden; 

• verdieping, met name van historische, systematische en praktische theologie; 

• verworteling, zowel van de kerkelijke identiteit als van de eigen ontwikkeling van studenten 

als persoon en als gelovige. 

Vanuit de baptistische traditie worden theologen toegerust tot leiders die zowel de huidige cultuur 

als ook de eigen geloofsbronnen kennen en verbinden. Het Seminarium wil een leergemeenschap 

zijn waar docenten, studenten, voorgangers en promovendi samen deel van uitmaken en vorm aan 

geven. Er studeren in het seizoen 2020-2021 44 studenten, komend vanuit de VU, Christelijke 

Hogeschool Ede, Christelijke Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool VIAA en het 

Evangelisch College. 

Bij het Seminarium werken momenteel zeven docenten en de rector. Zij werken in een collegiaal 

verband als één academische staf samen. Voor afstemming over beleidszaken, onderwijsprocessen 

en de werkzaamheden overlegt de rector regelmatig met de afzonderlijke stafleden (bijvoorbeeld 

studentenzaken, vertegenwoordiging in het netwerk, Vrije Universiteit, financiën, enzovoort). De 

rector heeft regelmatig overleg met de Algemeen Secretaris over Seminarium overstijgende zaken 

en ter voorbereiding op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  

  



 

 

 

 

 

De rector legt verantwoording af over het functioneren van het Seminarium aan de Algemeen 

Secretaris. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  
De rector 

• is eindverantwoordelijk voor: 

o het functioneren van het Seminarium in het algemeen 

o het monitoren van onderwijsontwikkeling en het borgen van de kwaliteit van 

onderwijs en onderzoek   

o het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie (benutting)   

• geeft leiding aan het Baptisten Seminarium door: 

o de verbindende schakel te zijn binnen het team  

o het inspireren van de leergemeenschap (teamleden en studenten)  

o het met het team (door)ontwikkelen van de visie voor het Seminarium in 

samenspraak met Unie-ABC-gemeenten 

o actief te participeren in onderwijs, bijvoorbeeld in de begeleiding van scripties en 

het geven van onderwijs 

• verbindt Unie-ABC-gemeenten met het Seminarium door: 

o herkenbaar aanspreekpunt van het Seminarium te zijn voor Unie-ABC-gemeenten 

o het Seminarium te vertegenwoordigen op ledenvergaderingen van Unie-ABC 

o vraagbaak te zijn voor gemeenten rond beroepingswerk 

o het initiëren van regelmatig overleg met de Opleidingsraad; dit orgaan adviseert de 

rector en het bestuur over beleid betreffende het Seminarium 

o het initiëren van een werkveldcommissie, bestaande uit enkele voorgangers, 

waarmee regelmatig het profiel van voorgangers wordt geactualiseerd  

o het bijwonen van vergaderingen van het College van Beroepbaarstellingen (CvB)  

• vertegenwoordigt het Seminarium extern door: 

o deelname aan de Seminariaraad van de VU, bestaande uit rectoren van de 10 

seminaria, en deelname aan het strategisch overleg bij de VU  

o relaties te onderhouden met diverse partnerinstellingen (o.a. CHE, VU, TUK en ETF) 

en uit te breiden om de positie van het Seminarium in een voortdurend 

veranderend onderwijskundig landschap te versterken 

o sparringpartner te zijn voor de director van het IBTSC 

 

  



 

 

 

 

 

FUNCTIE-EISEN 
• communicatief vaardig en verbindend  

• bestuurlijke en onderwijskundige ervaring is een pré 

• flexibel in beschikbaarheid  

• bekend met digitale communicatie 

• lid van een van de bij de Unie-ABC aangesloten gemeenten of bereid dat te worden   

• leergierig en breed georiënteerd op de theologie-ontwikkeling in Nederland 

• bij voorkeur gepromoveerd in de theologie 

• gedegen kennis van en ervaring met de academische wereld in Nederland 

• ervaring als predikant is een pré 

SALARISINDICATIE  
Conform salarisadviezen voorgangers, plus 15%. Inschaling geschiedt op basis van leeftijd en 

ervaring. 

DIENSTVERBAND  
Een contract van 0,6-0,8 fte voor één jaar met de intentie om daarna een contract voor onbepaalde 

tijd aan te gaan.  

MET INGANG VAN  
1 september 2021. 

REAGEREN? 
Indien u interesse hebt in deze vacature, kunt u deze kenbaar maken door een motivatiebrief met 

cv uiterlijk 28 april 2021 te zenden aan Jan Bos, voorzitter van de Selectiecommissie, via 

bosjan2009@gmail.com. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Albrecht 

Boerrigter, Algemeen Secretaris en interim-rector, via albrecht.boerrigter@baptisten.nl of 06-

33588627.   

Gesprekken met de Selectiecommissie en aansluitend de Adviescommissie worden gehouden op 

woensdagochtend 12 mei 2021 in het kantoor van het Seminarium in het Baptist House aan de 

Postjesweg 150 te Amsterdam. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

De te benoemen rector wordt door de Selectiecommissie, gehoord hebbende de Adviescommissie, 

voorgedragen aan het bestuur. De kandidaat wordt door het bestuur benoemd, na beraadslaging 

met de gemeenten in de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC. 

https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Salarisbrief_2021_Unie.pdf
mailto:bosjan2009@gmail.com
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