Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 500 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

De opleiding Theologie leidt op voor een breed werkveld. Naast de grondige theologische vorming,
krijgen de studenten ook bredere vaardigheden aangeleerd zoals ondernemerschap en communicatie.
Studenten werken en leren van meet af aan in de praktijk, waar ze mee denken in actuele vragen van
wijkgemeenten, organisaties en nieuwe gemeenschappen.
In een (multireligieuze) samenleving die te maken heeft met eenzaamheid en een nieuwe zoektocht
naar zingeving is het belang van geestelijke begeleiding springlevend.
In verband met pensionering van één van onze docenten zijn we daarom op zoek naar een:

Opleidingsdocent Theologie
met als aandachtsgebied geestelijke begeleiding
Betrekkingsomvang: 0,6 fte (24 uur per week)
Startdatum: bij voorkeur half augustus of begin september 2020
Functie en werkzaamheden
Als Opleidingsdocent Theologie werk je samen met bevlogen collega’s aan het uitvoeren van
onderwijstaken binnen het voltijd- en deeltijdonderwijs. Hierbij ligt je focus op het gesprek rondom
zingeving en geestelijke begeleiding. Aan jou de taak om onze studenten de kennis en vaardigheden
bij te brengen waarmee zij invulling kunnen geven aan geestelijke begeleiding. Dit kan zijn binnen
kerkelijk pastoraat maar ook in een verzorgingshuis bij iemand een boeddhistische achtergrond. Dit
doe je via hoor- en werkcolleges en een online leeromgeving die je samen met je collega’s

ontwikkelt.
Daarnaast heb je als studieloopbaan-/trajectbegeleider een belangrijke rol in de ontwikkeling van
onze studenten waarin jij hen coacht en begeleidt bij hun studievoortgang. Dit kan zowel individueel
als in klein groepsverband.
Er gebeurt op dit moment veel binnen het veld van geestelijke verzorging en dit is ook van betekenis
voor onze opleiding. Jij kan hier vanuit deze rol een belangrijke rol in spelen. Hiervoor is het van
belang dat je contact weet te leggen en te onderhouden in het netwerk binnen de geestelijke
verzorging.
Naast de focus op de geestelijke begeleiding ben je uiteraard ook onderdeel van het volledige
theologieteam waarbij je als volwaardig teamlid betrokken bent bij de verdere ontwikkeling en
professionalisering van de gehele afdeling.
Profiel van de medewerker
Wij zoeken een kandidaat die:
• Meerdere jaren ervaring heeft als geestelijk verzorger en een relevant professioneel netwerk
heeft;
• In het bezit is van een master;
• Ervaring heeft met zingeving in een niet-christelijke context;
• Een stevige persoonlijkheid heeft en vanuit een christelijke identiteit moeiteloos contact kan
maken met studenten, collega’s en partners in het werkveld;
• Met enthousiasme in een team kan samenwerken en goed kan omgaan met pieken in
werkdruk.
Identiteit en Professionaliteit
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee,
maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op
een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus
verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag
dragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen
en vanuit hun overtuiging het verschil maken. Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van
de organisatie. Levende voorbeelden voor studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen
verhaal en achtergrond. Van medewerkers wordt verwacht dat ze op een positieve manier handen
en voeten geven aan de identiteit van de school.
Arbeidsvoorwaarden
De Christelijke Hogeschool Ede is een organisatie in ontwikkeling die met haar onderwijs landelijk
structureel hoog scoort. De betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie is groot. Bij deze
functie hoort een salaris conform de Cao-hbo, schaal 11 (max. €4.892,31 bruto per maand op basis van
een fulltime dienstverband). Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie
Nadere inhoudelijke informatie voor deze functie kun je inwinnen via dhr. Dirk van Schepen
(teamleider Theologie, dvschepen@che.nl), of voor vragen over de procedure via René Janssen (HR
adviseur). Zij zijn telefonisch te bereiken op 0318-696300.
Sollicitaties kun je tot en met maandag 25 mei 2020 o.v.v. ‘Opleidingsdocent Theologie’ richten aan:
Christelijke Hogeschool Ede, t.a.v. mevr. C. Maatjes, Afdeling P&O: werken@che.nl.

