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Voor onze Opleidingsraad, het adviesorgaan van het Baptisten Seminarium, zijn wij op zoek naar drie a 

vier nieuwe leden, die met hun kennis en kwaliteit willen bijdragen aan (en meegenieten van) een 

inspirerende en hoopvolle theologische opleiding. 

 

Het Baptisten Seminarium 

Het Seminarium is een kleinschalige opleiding, die als kopstudie of geïntegreerd programma gevolgd 

wordt ter voorbereiding op voorgangerschap binnen een Unie-ABC gemeente. Er wordt zowel op hbo 

als universitair niveau lesgegeven in verschillende routes. Naast opleiding is het Seminarium ook een 

kenniscentrum rondom baptistische en evangelische (gemeente)theologie. Er wordt onderzoek gedaan, 

en kennis wordt beschikbaar gesteld aan geloofsgemeenschap. In een leergemeenschap waar jaarlijks 

ongeveer 100 mensen bij betrokken zijn (studenten, promovendi, docenten, gastdocenten, en een groep 

leken die de sprekersroute volgt) wordt er gestudeerd met liefde voor de Bijbel en de gemeente, met 

nieuwsgierigheid, en op zo’n manier dat hart, hoofd en handen, maar ook geleerd en geleefd geloof bij 

elkaar komen. 

 

Wat is de opleidingsraad? 

De opleidingsraad (OLR) is een permanent adviesorgaan binnen de Unie-ABC gemeenschap op het 

gebied van onderwijs en opleidingen. De belangrijkste functie is het adviseren van de rector van het 

Baptisten Seminarium. De rector is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en het onderhouden van 

relaties. Het is daarvoor van belang dat hij advies en daadwerkelijke ondersteuning krijgt van 

deskundige en betrokken mensen. Ook het bestuur van Unie-ABC en de gemeenten zijn gebaat bij een 

onafhankelijk en deskundig advies over de doorgaans complexe zaken op het gebied van onderwijs en 

opleidingen. Als taken heeft de Opleidingsraad: 

• het functioneren van het seminarium te volgen, 

• een deel van de contacten met andere instellingen te onderhouden (onderwijsinstellingen en 

geloofsgemeenschappen), 

• te bezinnen wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen in kerk en maatschappij voor het 

seminarium. 

Hierdoor is de Opleidingsraad een partner die meedenkt, meewerkt, maar ook meekijkt en (indien 

nodig) tegenspraak biedt. De Opleidingsraad vergroot de cirkel van betrokkenen bij het seminarium en 

biedt de UR en AV een waarborg dat het seminarium de door haar aangegeven weg gaat. 

 

Wie zoeken we?  

We zijn op zoek naar drie a vier nieuwe leden (v/m) uit de Unie-ABC gemeenschap, die met hun kennis 

en expertise, en met passie voor theologisch onderwijs, willen meebouwen aan het Baptisten 

Seminarium. We wensen de volgende kwaliteiten en expertises binnen de OLR aanwezig te hebben:  



 

- Een voorzitter, met bestuurlijke ervaring en een mate van onafhankelijkheid binnen Unie-ABC 

(geen deel van andere gremia), zodat rector en voorzitter vertrouwelijk kunnen sparren.  

- Zicht op de kwaliteitsborging van onderwijs binnen het hbo en de universiteit. 

- Visie op innovatie in (theologisch) onderwijs en valorisatie (kennisbenutting). 

- Een goed netwerk binnen de wereld van de theologie en scherp zicht op de ontwikkelingen in 

het landschap (evt. beschikbaarheid om te participeren in bepaalde vertegenwoordigingen). 

- Ervaring (en beschikbaarheid) op het gebied van fondswerving. 

 

De Opleidingsraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar (enkele mogelijk online). Uiteraard worden 

onkosten vergoed en ben je als lid van de OLR welkom op inspirerende activiteiten van het Seminarium.  

 

Vragen of interesse? 

Voor vragen of interesse kun je tot uiterlijk eind februari 2023 contact opnemen met Jan Bos, huidig 

voorzitter van de Opleidingsraad (bosjan2009@gmail.com) of met Hans Riphagen, rector van het 

Seminarium (hans.riphagen@unie-abc.nl). Bij interesse volgt een kennismaking met de rector. Als daarin 

een wederzijdse klik blijkt, zal de Opleidingsraad je als kandidaat voordragen aan het bestuur van de 

Unie-ABC, die de leden van de OLR benoemt. 
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