
 

 
Veelzijdige en ondernemende (junior) onderzoeker  
We zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en ondernemende onderzoeker die zich thuis voelt in 
de wereld van de theologie met een open oog voor de werkelijkheid van kerkzijn. Iemand die in nauwe 
verbinding met lokale kerken onderzoek doet naar vernieuwende praktijken van kerkzijn. 
 
 
De Theologische Universiteit werkt als wetenschappelijk theologische instelling in dienst van het 
evangelie van Jezus Christus. De Theologische Universiteit heeft met 150 studenten, ongeveer 20 
docenten en 30 andere medewerkers de schaal en sfeer van een faculteit. Binnen de vakgroep 
Praktische Theologie, onderdeel van het ‘Centre for Church and Mission in the West’, zijn we op 
zoek naar een (junior) onderzoeker die zich richt op contextuele praktijken van kerkzijn met het oog 
op de transformatie van dat kerkzijn. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de 
kerkvernieuwingsbeweging Kerk2030.  
 
Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een warm hart voor Christus Kerk. 
Ze willen Christus volgen en samen op een vernieuwende manier kerkzijn in onze tijd. Kerk2030 
werkt vanaf 2018 met plaatselijke kerken aan lokale kerkvernieuwingstrajecten. Deelnemende 
kerken leggen daarbij hun eigen accent, passend bij hun lokale context. Deze lokale 
kerkvernieuwingstrajecten vormen het onderzoeksveld voor de (junior) onderzoeker die we zoeken.  
 
Wat we zoeken: 
● Je bent een christen die in levende relatie staat met de drie-enig God, verbonden aan een 

gemeenschap waar de Bijbel als het woord van God wordt beschouwd. 
● Je voelt je betrokken bij de Kerk van Christus. 
● Je bent een verbinder en hebt (bij voorkeur) al een netwerk binnen het veld van toerusting van 

lokale kerken. 
● Je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler.  
● Je hebt bovengemiddelde onderzoekskwaliteiten. 
● Je bent organisatorisch sterk, ondernemend ingesteld en weet in overleg met de hoogleraar 

Praktische Theologie een eigen onderzoeksveld vorm te geven. 
● Je kunt je goed verplaatsen in de denk- en leefwereld van lokale kerken. 
● Je hebt een Master-diploma in de theologie of aanverwante studie behaald. 
 
Wat we bieden: 
● Het samen met de hoogleraar Praktische Theologie en de directeur Kerk2030 uitbouwen van het 

een onderzoeksveld ‘contextuele en transformatieve praktijken van kerkzijn’. 
● Intensieve samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Church and Mission in the West’ (prof. dr. 

Stefan Paas, prof. dr. Leon van den Broeke, prof. dr. Gert Noort, prof. dr. Hans Schaeffer e.a.) 
waarin onderzoek naar praktijken van ‘heil’ voor kerk en wereld centraal staan 
(www.churchandmission.nl).  

● Daardoor bijdragen aan de ontwikkeling van lokale kerken als huizen voor de ziel en vormende 
gemeenschappen waar gemeenteleden individueel en gezamenlijk op eigen wijze tot bloei 
komen. 



 
● Een overeenkomst voor 20-32 uur per week, in eerste instantie voor een jaar en met uitzicht op 

een promotie- of postdoc-traject.  
● Honorering van deze functie vindt plaats conform CAO Nederlandse Universiteiten en 

afhankelijk van kennis, expertise en ervaring. 
 
Meer informatie: 
Nadere informatie over vacature, vakgroep Praktische Theologie en of Kerk2030 kan verkregen 
worden door te bellen met Hans Schaeffer, hoogleraar Praktische Theologie, 038-4471710 of Klaas 
Koelewijn, directeur Kerk2030, 06-36419417.  

Heb je interesse in deze vacature, reageer dan door een motivatiebrief + CV uiterlijk 23 april 2021 
te sturen naar secretariaat@tukampen.nl. 


