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Vanaf haar oprichting is de Evangelische
Hogeschool (EH) een samenwerkingsverband
tussen reformatorische en evangelische christenen.
Zo ongeveer de volle breedte van kerkelijk
Nederland is op de EH vertegenwoordigd. Deze
kerkelijke veelkleurigheid zien wij niet als een
bedreiging, maar vormt juist onze kracht. Het
noopt ons om vast te houden aan de kern van het
Evangelie en de onverkorte kracht van het Woord
van God. We erkennen de theologische verschillen
die er onder christenen zijn, maar achten het als
onze plicht om daar waardig en respectvol mee om
te gaan. De verschillen zijn er niet om ze weg te
werken maar om er samen mee te werken.
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Het samenwerkingsverband is gezocht om
jonge mensen toe te rusten tot weerbare en
getuigende christenen door middel van onderwijs
en vorming. De EH is een plaats waar volop
ruimte is om in een veilige omgeving (diepe)

levensvragen te doordenken, aan de slag te gaan
met zingevingsvragen, maar ook met vragen rond
persoonlijke ontwikkeling en (geestelijke) identiteit
in de context van de wereld waarin wij leven, zodat
studenten goed voorbereid de volgende stap in hun
toekomst kunnen zetten (en voor de meeste van
hen is dat studie in het hbo of aan de universiteit).
In het onderwijs gaan wij uit van het normatieve
gezag van de Bijbel als het betrouwbare en
geïnspireerde maar ook inspirerende Woord van
God dat richting geeft aan ons denken over en
het gestalte geven van het onderwijs. De Bijbel
spreekt met gezag over oorsprong, doel en zin
van mens en wereld. Dit uitgangspunt raakt
zozeer de bestaansvragen en vormt zozeer de
levensovertuiging van medewerkers van de EH dat
het bepalend is voor de koers en inhoud van onze
onderwijsprogramma’s. Concreet leidt dit alles tot
de volgende formulering van de missie:

De missie van de EH is christenen en m.n.
jongeren met een VWO- , HAVO- of MBOdiploma een zodanige toerusting te geven
dat zij vanuit een persoonlijke, levende
relatie met God in staat zijn zelfstandig en
positief-kritisch als christen te functioneren
in studie, studentenleven, maatschappij en
kerk; dat zij op bijbelgetrouwe wijze hun
houding en handelen kunnen bepalen binnen
hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, en

Het gaat in ons onderwijs om toerusting en vorming
op bijbels fundament tot (maatschappelijk)
weerbare, open en bewogen (jonge) mensen,
die zicht hebben op (actuele) ontwikkelingen en
denkwijzen in samenleving en wetenschap en die
daar bijbelse denkkaders naast kunnen plaatsen.
Niet reactief, maar pro-actief. Wij denken dat
deze wereld (jonge) mensen nodig heeft die het
koninkrijk van God gestalte willen geven op de
plaats waar zij gesteld zijn om de opdracht die Jezus
ons Zelf gegeven heeft heel serieus te nemen: licht
verspreiden in deze wereld en het zout der aarde
zijn. We zijn niet tegen de wereld, maar vóór Jezus
en Zijn koninkrijk. Het leven met en voor Hem willen
we vieren en uitdragen en onze studenten daarvoor
toerusten.

hun geloof en overtuigingen op een betrokken
manier kunnen delen met hun omgeving.
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DE MISSIE
IN DE CONTEXT
VAN DE WERELD
WAARIN WIJ LEVEN
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Op de EH vinden we het een voorrecht om met
jongeren te mogen werken. Deze tijd biedt meer
dan ooit kansen om op een open manier met
jongeren het gesprek aan te gaan. Zij staan
open voor de verbindingen met volwassenen
en hebben behoefte aan identificatiefiguren die
hen mee kunnen nemen de volwassenheid in.
Juist in een wereld die er niet gemakkelijker op
wordt, verloopt het proces van volwassen worden
namelijk niet vanzelfsprekend.
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Er is veel te doen over kinderen en jongeren en
de cultuur waarin zij leven en welke uitwerking

dat heeft op hun ontwikkeling. Daar worden heel
wat onderzoeken over gedaan en er verschijnen
veel publicaties over. Daaruit (en ook uit onze
eigen ervaring) blijkt dat jongeren steeds meer
moeite te hebben met zelfontplooiing in een
geïndividualiseerde wereld die is doorgeschoten
in vrijblijvendheid die zij niet als bevrijdend maar
als benauwend ervaren. We noemen een aantal
zaken die o.a. invloed hebben op dit proces en deze
ontwikkeling. Daarmee zeggen we niet dat elk punt
dat we noemen ook elke jongere treft (gelukkig
niet!), maar we signaleren wel een aantal trends die
– zo merken we – voor velen zeer herkenbaar zijn:

	De beïnvloeding vanuit ouders en familie is nog
slechts een fractie van wat die ooit geweest is.
Invloeden buiten het gezin, o.a. door (social) media
zijn groter dan ooit. In de meeste gevallen zijn ouders
gelukkig wel heel belangrijk voor jongeren, maar er
komen veel indrukken buiten het gezin op hen af;
n 	In onze veranderende maatschappij komt mede
daardoor de pedagogische vorming sterk in het
gedrang;
n 	Nog slechts weinig jongeren is een stabiele
en voorspelbare omgeving gegeven. Veel
jongeren worden al vroeg geconfronteerd
met relatieproblematiek en gebrek aan
verbindingsmogelijkheden;
n 	De autoriteitsfunctie van ouders en andere
opvoeders/begeleiders verdwijnt meer en meer;
n 	Reclame-gestuurde media brengen voortdurend de
boodschap dat er voor elk verlangen een antwoord
bestaat, op voorwaarde dat je het juiste product
koopt. In het ‘echte leven’ blijkt dit bitter tegen te
vallen;
n 	Vragen over de zin van het leven (als die al gesteld
worden) blijven open staan;
n 	Verlangen naar een betere wereld, waarin
vrede en gerechtigheid wonen, is door de
informatiemaatschappij dicht geslibd; mensen lijken
meer te overleven dan dat zij met passie en idealen
hoge doelen nastreven;
n 	Verlangen naar de grote Zingever, verlangen naar een
leven in verbondenheid met en gehoorzaamheid aan
de God van ons leven komt door de nadruk op allerlei
dagelijkse dingen in het gedrang;
n 	Jongeren zijn onder de druk van social media beland
in de periode van het grote vergelijken met anderen,
maar dan wel in een schijnwerkelijkheid die door
genoemde media gecreëerd wordt.
n

Dit alles heeft grote gevolgen voor de identiteitsontwikkeling van jongeren. In een wereld die
doorgeschoten is in vrijblijvendheid en waar alles
kan en alles mag, is deze ontwikkelingstaak van
de adolescent, namelijk het ontwikkelen van een
eigen identiteit, een behoorlijk moeilijke opgave
geworden.
Zoals in de inleiding van deze paragraaf is gezegd,
biedt deze tijd ook allerlei nieuwe kansen. Die
kansen benutten we namelijk in de vormgeving
van ons onderwijs.
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ONTWIKKELINGEN
IN HET ONDERWIJS
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In het onderwijs werken over het algemeen
gepassioneerde mensen, maar de wet- en regelgeving rond het onderwijs en de overheidsbemoeienis
stemt niet iedereen even vrolijk. In actuele onderwijsbladen valt te lezen dat bijna niemand twijfelt
meer aan het failliet van de Tweede Fase en het
studiehuis. Er wordt geconstateerd dat leerlingen
grote hiaten oplopen in hun basiskennis van rekenen,
taal en geschiedenis en we zien dat de overheid de
oplossing hiervoor zoekt in de instrumentalisering
en functionalisering van het onderwijs. De overheid
dringt steeds meer aan op opbrengstgericht werken
en scholen worden steeds meer afgerekend op
resultaten. Terwijl wij denken dat misschien wel
de belangrijkste opbrengsten van onderwijs niet te
vatten zijn in kengetallen en dergelijke. Toch wordt
het heil gezocht in methodieken, protocollen en
systemen. De pestproblematiek is daar een goed
voorbeeld van.

Er bestaat ook verwarring over de rol van de docent
in het onderwijs. Die is minder centraal dan vroeger.
De zelfwerkzaamheid van de leerlingen neemt toe,
waardoor de voorbeeldfunctie van de docent en zijn
rol als identificatiefiguur minder zichtbaar is. De
verantwoordelijkheid voor het leerproces komt door
deze ontwikkeling meer en meer bij de leerling te
liggen en het is onze overtuiging dat we hem daarmee
overvragen.
Daarnaast hebben we van doen met de visie van
bepaalde onderwijsvernieuwers die menen dat ICT
de belangrijkste sleutel is naar beter onderwijs.
Kennisoverdracht door docenten werkt niet meer
en kennis is sowieso onvoldoende om jongeren voor
te bereiden op een ingewikkelde en voortdurend
veranderende maatschappij. Hun opvatting is dat het
juist de jongere zelf moet zijn die zijn eigen leerroute
en levenspad kiest. Waarheid is een sociale constructie
die elk mens dankzij zijn eigen denkvermogen bepaalt.

VISIE VAN DE EH
OP ONDERWIJS
Op de EH onderkennen we het belang van
kennisoverdracht, maar we geloven dat onderwijs
zoveel meer inhoudt dan dat. In onderwijs gaat het
ook om waarden als: geborgenheid, perspectief,
verlangen, zelfstandig kunnen denken, geloof,
vertrouwen. Architect zijn van hun eigen leven is
voor jongeren een onmogelijke opgave en als dat
ook nog moet plaatsvinden in een maatschappij
waarin het individualisme is doorgeschoten, levert
dat alleen maar angst en onzekerheid op.
Wij gaan er vanuit dat waarheid een gegeven is
en dat onderwijs bedoeld is om jongeren uit te
nodigen die te ontdekken. Onderwijs moet niet
steeds meer een technische omgeving worden waar
levenswijsheid versmald wordt tot informatie. De
docent als drager van de identiteit van de school,
als identificatiefiguur en rolmodel is essentieel
in ons onderwijs. Als een docent geen autoriteit
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meer is, geen hoeder van wijsheid maar wordt tot
een begeleider die jongeren de ruimte geeft om
hun eigen leerweg te kiezen, voldoen we niet aan
onze pedagogische opdracht. We moeten jongeren
niet dwingen volgens de eisen van een systeem,
maar uitnodigen tot nieuwe mogelijkheden,
hen meenemen naar nieuwe vergezichten, hen
uitnodigen tot persoonlijke groei. Leren gaat niet
alleen om de vraag wat je allemaal kunt, maar ook
om de ontdekking van wie je bent.
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Wij vinden het belangrijk om in ons onderwijs
aandacht te besteden aan brede vorming, aan
identiteitsontwikkeling en Bildung en duiding van
de werkelijkheid. De economie en de samenleving
denken op korte termijn (opbrengstgericht), terwijl
vorming veel tijd nodig heeft omdat het om de
ontwikkeling van karakters gaat, om mensvorming.

Vorming laat zich niet leiden door concurrentie,
prestatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en
werkdruk. Juist omdat vorming niet onder druk
mag komen te staan is het nodig een goede
pedagogische relatie te onderhouden met
studenten. Daarom voelen wij ons thuis bij Martin
Buber die het wezenlijke ziet in de ontmoeting, in de
Ik-Gij verhouding, in het dialogische principe. Kern
is niet dat een mens (de volwassene) een mens (de
jongere) leidt, of vormt, of stimuleert, of zich laat
ontwikkelen, maar dat een mens een mens tegen
komt. Ontmoetingsrelaties zijn wederkerig. Dat lukt
alleen in een context van aandacht, vertrouwen,
veiligheid met het oog op perspectief dat geboden
wordt. De docent is niet de machtsmens die
traditionele waarden doorgeeft of opdringt, maar
iemand die met gezag de student meeneemt en op
die manier inleidt in betekenissen. We merken dat

juist in deze tijd jongeren hier heel erg ontvankelijk
voor zijn en er ook echt behoefte aan hebben.
De EH wil een plaats zijn waar mensen met het
hart kijken en waar ruimte is voor ontmoeting,
gemeenschap. Geen prestatie zonder relatie. Wij
staan een pedagogiek van het hart voor, waarin het
gaat om een verbindende manier van omgaan tussen
volwassenen en studenten. Een pedagogiek die
studenten wil waarderen en stimuleren vanuit hun
eigenheid. Deze pedagogiek richt zich op de gehele
mens, op zijn gehele ontwikkeling. We willen de
beperkende opvatting van leren waarin alleen kennis
wordt overgedragen, overstijgen. Naast de aandacht
voor de cognitieve vorming leggen we daarom ook
de nadruk op geestelijke, persoonlijke, sociale en
praktische vorming. Het is de bedoeling dat de hele
persoon wordt aangesproken en uitgenodigd.

De pedagogiek van de aandacht is ontwikkeld op
basis van het motto ora et labora, bid en werk.
Het is de afwisseling van rust en activiteit, van
afzondering en deelnemen aan de gemeenschap,
van stilte en gesprek, van rust en beweging. De
verschillende elementen van hoofd, hart en handen
krijgen allemaal een plaats en moeten met elkaar in
evenwicht zijn.
Het concept grijpt ook terug op het beeld van het
lichaam van Christus. Dat beeld laat zien dat een
gemeenschap uit verschillende mensen bestaat die
er allemaal op een unieke manier deel van uitmaken
en er een eigen kleur aan geven. Maar die ook geen
van allen gemist kunnen worden. De verschillende
delen en functies hebben elkaar ook nodig.
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LEENSTELSEL
EN STUDIEKEUZE
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Een essentieel onderdeel van het EH-curriculum
is dat wij studenten voorbereiden op een goede
en doordachte studiekeuze. Dat doen we door
een praktische voorbereiding op een studie in het
hoger onderwijs maar ook door een specialistische
en inhoudelijke begeleiding te geven om tot een
goede studiekeuze te komen. Nu a.s. studenten te
maken hebben met de wet op het studievoorschot
(het zogenaamde leenstelsel) is het meer dan ooit
belangrijk om goed voorbereid aan een studie te
beginnen. Het oplopen van studievertraging kost
in de meeste gevallen meer dan het volgen van
een tussenjaar zoals de EH biedt. Op dit moment
is de praktijk nog zo dat veel jongeren stoppen
met hun studie of dat zij studievertraging oplopen.
De EH kan ook deze studenten vanuit een Bijbels
mensbeeld begeleiden om zo studenten tot hun
doel te brengen en hen te begeleiden in de nieuwe
keuzes die zij kunnen maken.

DE OPLEIDINGEN
VAN DE EH
EH-BASISJAAR
Sinds haar ontstaan in 1977 biedt de EH het EHBasisjaar aan: een fulltime opleiding van een jaar,
voor jongeren met een mbo-, havo- of vwo-diploma.
Deze opleiding is bedoeld voor jongeren die sterker
in het (geloofs)leven willen staan, voordat ze aan
een vervolgopleiding beginnen. Vaak weten ze
ook nog niet wat ze na de EH willen gaan doen,
dus ook studiekeuzebegeleiding is een belangrijk
item, uiteraard gestoeld op geloofstoerusting en
persoonlijkheidsontwikkeling.
EH-TRAJECT
Sinds 2006 wordt ook een parttime opleiding
(3 dagen per week) van een half jaar aangeboden
(februari-juni), het EH-Traject. Deze opleiding is
speciaal bedoeld voor jongeren die zijn vastgelopen
in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Het
Traject helpt hen te analyseren wat er is misgegaan

en een nieuwe keuze te maken. Natuurlijk staat dit
proces op het fundament van geloofstoerusting en
persoonlijkheidsontwikkeling. Het EH-Traject is
ook toegankelijk voor jongeren die om andere dan
bovengenoemde redenen behoefte hebben aan een
half jaar bezinning.
CURSUS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Sinds najaar 2007 biedt de EH ook een cursus
en een persoonlijk begeleidingstraject aan voor
(jong)volwassenen. Uit de vele vragen die de EH
krijgt van volwassenen die wel een deel van ons
onderwijsprogramma zouden willen volgen, en van
ouders die met hun kinderen mee studeren, blijkt
dat volwassenen bezig kunnen zijn met dezelfde
thema’s die bij jongeren leven. Op kruispunten in
het leven spelen vaak weer dezelfde keuzevragen
als die jongeren bij hun studiekeuze hebben.
En dan komen vanzelfsprekend de vragen rond
persoonlijkheid en geloof ook weer boven.
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SAMENGEVAT

Daarom wenden we de ervaring die we hebben en de
expertise die wij ontwikkeld hebben, ook aan voor
een breder publiek: (jong) volwassenen.
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We doen dat in een cursus Persoonlijke Ontwikkeling
(zie voor concrete invulling hiervan ook onze
website) , en in een traject voor persoonlijke
begeleiding (de Persoonlijk-adviespraktijk).
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PERSOONLIJKE ADVIESPRAKTIJK
Bij persoonlijke adviesgesprekken leggen wij er
de nadruk op dat wij niét een bepaalde therapie
aanbieden maar dat we adviesgesprekken willen
voeren met mensen die daar behoefte aan hebben.
Daarbij gaat het om die onderwerpen waar wij in
ons onderwijsprogramma ook mee bezig gaan en
die zich begeven op het snijvlak van persoonlijke
ontwikkeling en geloofstoerusting.
Bij dit aanbod is het onze missie mensen te helpen
zich te ontplooien en te ontwikkelen op de manier die

het beste bij hen past. Of, om het bijbels te duiden,
de mens te worden die hij bedoeld is te zijn.
We gaan er niet vanuit dat we de perfecte oplossing
kunnen bieden, maar dat we even samen kunnen
optrekken met de bedoeling vooruitgang te boeken
en de ander zoveel handreikingen te bieden dat deze
daarmee zelf verder kan.
SYMPOSIA
Jaarlijks organiseert de EH (al dan niet in
samenwerking met andere organisaties) één of
meerdere symposia over een thema dat dichtbij
onze onderwijsprogramma’s ligt en dat actueel is.
Daarmee (be)dienen wij een groter publiek dan onze
eigen studenten en laten we ook anderen zien wat
ons bezighoudt. Op deze manier hopen we bij te
dragen aan samenwerking tussen christenen met
verschillende achtergronden en aan doordenking van
relevante thema’s voor christenen vandaag.

Ons onderwijs kent een combinatie van geestelijke,
persoonlijke, maatschappelijke, intellectuele, en
praktische voorbereiding op een vervolgstudie, met
veel aandacht voor studiekeuze (m.u.v. de cursus
voor volwassenen) en persoonlijkheidsontwikkeling.
Bij elke opleiding speelt de persoonlijke begeleiding
en studenten en cursisten een grote rol. Studenten
worden verdeeld over tutorgroepen waar een
combinatie van mentoraat en tutoraat plaatsvindt.
Vanuit onze missie is het onze overtuiging dat elke
student persoonlijk gekend moet zijn, zodat vanuit
de persoonlijke ontmoeting begeleiding op de
diverse terreinen van het leven mogelijk is. De tutor
is bij ons veel meer dan een coach; hij fungeert ook
als raadsman en geestelijk leider. Dit bijzondere
tutoraat is heel eigen aan en handelskenmerk van
de EH.
Geen andere opleiding heeft zo’n veelzijdig aanbod:
of men richt zich voornamelijk op de bewustwording
en ontplooiing van de menselijke mogelijkheden,
of de opleiding richt zich voornamelijk op het
studiekeuze- en beroepskeuzetraject, terwijl een
jaar bijbelschool zich voornamelijk richt op de
geestelijke en theologische vorming van de student.
Het concept van onze opleidingen is uniek.
Voor de doorvertaling van onze onderwijsvisie in
de speerpunten van onze onderwijsprogramma’s
en curricula verwijzen wij naar onze website
(www.eh.nl).
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DE FINANCIERING
VAN DE EH
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Vanaf de oprichting is de EH niet erkend en niet
gesubsidieerd. Dat betekent dat wij financieel in
een afhankelijke positie verkeren. Dat maakt ons elk
jaar voorzichtig in het opstellen van de begroting,
waarbij wij overigens het uitgangspunt hanteren
dat wij niet met een begrotingstekort willen werken.
De huidige economische omstandigheden vragen
echter wel om een voorzichtige prognose voor wat
betreft de te verwachten giftenstroom. Dit kan tot
gevolg hebben dat een begrotingstekort ontstaat.
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De kosten van de EH worden op de volgende manier
gedekt:
n de inning van collegegeld
n donaties:
• giften van donateurs
• fondswerving door studenten
• giften ouders als bijdrage aan de missie
• bijdragen van kerken en gemeenten
• bijdragen vanuit het bedrijfsleven
• bijzondere giften, legaten en nalatenschappen

TEN SLOTTE
Wij zijn dankbaar dat we al zovele jaren jonge mensen mogen
toerusten. We zien het als een opdracht van onze God en
we zien ook al die jaren Zijn zegenende handen over ons en
onze studenten uitgestrekt. Als we de ontwikkelingen in de
wereld om ons heen bezien, achten we het van steeds groter
belang dat er een plaats is waar jongeren in de veiligheid
van een gemeenschap zich bezig kunnen houden met de
essentiële vragen van het leven en met de ontwikkeling
van een evenwichtig geloofsleven. De economische
ontwikkelingen van dit moment lijken daar haaks op te staan
terwijl ook de ontwikkelingen in het reguliere onderwijs een
bedreiging kunnen vormen. Toch denken wij dat wij door
deze ontwikkelingen ons niet moeten laten aﬂeiden van onze
missie en derhalve blijvend moeten zoeken naar kansen om
die uit te voeren. In de wetenschap dat niet wij het zijn die
het huis bouwen, maar dat God bezig is met de komst van Zijn
Koninkrijk. Hier en nu. Daarom zien we uit naar het werk dat Hij
ons te doen geeft, maar nog veel meer naar wat Hij doet en zal
doen. Juist onder jonge mensen!
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