
Evangelische
hogeschool

EH

INVESTEREN IN EEN 
NIEUWE GENERATIE



3

Onderscheidend zijn in de markt: 
daar gaat het om in het bedrijfs- 
leven. Niet alleen in je product  
maar ook in de identiteit van je be-
drijf en in je rol als leidinggevende. 
Hoe maak je als christen verschil  
in een maatschappij die gericht is op 
prestaties, status en succes?  
Wat kan je geloof in Jezus Christus 
betekenen in je relaties met  
personeel, klanten, concurrenten  
en medeondernemers? Welke  
keuzes maak je en waarop baseer  
je die? Dat blijft een uitdaging.

DOORGEVEN
Als dit voor u al het geval is, hoe zal 
het dan voor jongeren zijn die hun 
weg in de maatschappij nog moeten 
vinden? Hoe leren zij hun identiteit 

kennen? En wat hebben zij daarvoor 
nodig? Wat vindt u daarin belangrijk 
en wat wilt u aan hen doorgeven? 
Welke mogelijkheden zijn er?

VORMING
De Evangelische Hogeschool (EH) in 
Amersfoort weet al 40 jaar jongeren 
te bereiken in wat hen bezighoudt.  
De rol van ouders en werkgevers is 
van belang, maar hun mogelijkheden 
tot vorming zijn soms beperkt.  
Vanuit Bijbels fundament geeft de  
EH jongeren richting om als christen 
in de samenleving te staan; daarmee 
zullen zij onderscheidend zijn. 
In deze brochure laten wij u zien  
hoe wij samen aan dit fundament
kunnen werken.

ONDERSCHEIDEND

Welke keuzes maak je en  

waarop baseer je die?
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Jongeren groeien op in een wereld waarin de  
mogelijkheden legio zijn. Daarin proberen zij hun 
weg te vinden. Tegelijkertijd zitten zij vol vragen over 
zichzelf, hun relaties met anderen, geloof,  
zingeving en hun toekomst. Recent onderzoek 
spreekt van de ‘flexgeneratie’: jongeren die keuzes 
zo lang mogelijk uitstellen (CBS, maart 2015).  
Het typeert de generatie jongeren van nu en  
christenjongeren zijn daarop geen uitzondering. 

SUCCES EN IDEALEN 
In de fase dat jongeren het voortgezet onderwijs  
afronden en hun vleugels uitslaan richting hbo of  
universiteit, is de verleiding groot om mee te gaan  
met de trends van deze tijd: het najagen van succes, 
carrière en status. Vanzelfsprekend is vakkennis  
nodig voor hun toekomstige baan. Daar zijn voldoende 
beroepsopleidingen voor. Maar wie zijn zij als persoon? 

Hebben zij zicht op hun gaven en talenten?  
Hebben zij idealen en welk doel hebben zij voor ogen?  
Hebben zij geleerd om vanuit het geloof te leven en  
volgeling van Jezus te zijn? Dat is namelijk nodig om  
in werk en samenleving onderscheidend te zijn. 

RESULTAATGERICHT
Bezuinigingen in het reguliere onderwijs leiden tot  
resultaatgerichte prestaties en verschralen de  
vormende aspecten van opleidingen. Echter, een  
vakdiploma alleen is onvoldoende om voorbereid te 
zijn op de maatschappij. Dat onderstreept het belang 
van karakter- en identiteitsvormend onderwijs.
De EH wil talentvolle jongeren de geweldige basis  
meegeven van hun identiteit in Christus. Dan zullen  
zij gestalte kunnen geven aan Gods Koninkrijk op  
elke plek in de maatschappij waar zij komen te staan. 

NIEUWE 
GENERATIE

“Ik ben op de EH enorm gevormd door alle colleges en de gesprekken met 

mijn TUtor en medestudenten. Ik leerde van andere inzichten, ideeEn  

en denkwijzen, waardoor mijn geloof groeide.”

Pieter van den Berg (eigenaar 12GO Biking, student EH-Basisjaar 1999/2000)

:
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UITDAGEND EN LASTIG
De adolescentiefase is zowel uitdagend als lastig.  
Jongeren staan op de drempel van middelbaar onder-
wijs naar hoger onderwijs. Enerzijds gaat een wereld 
voor hen open met veel keuzemogelijkheden. Ander-
zijds vallen veel vertrouwde en veilige kaders weg,  
of vervagen. Hoe bepaal je dan je identiteit?

VORMING EN 
TOERUSTING

STERKE PERSOONLIJKHEID
Toerusting en vorming draagt eraan bij dat jongeren 
stevig in hun schoenen staan. In deze levensfase  
werken aan een sterke persoonlijkheid en geloofs- 
overtuiging, geeft profijt voor het leven. Dat is winst 
voor henzelf, maar ook voor de samenleving en  
het bedrijfsleven.    

“Tijdens mijn jaar op de EH ben ik meer dan ooit gaan beseffen dat God mij 

eerst liefhad. Als respons wil ik nu mijn leven en talenten aan Hem  

beschikbaar stellen.”  Tirza Roor (trainer-coach LEF/Navigators, student EH-Basisjaar 2003/2004)
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“We vinden het belangrijk om als bedrijf in de EH te investeren. Wij hebben mogen zien dat  
studenten daar geleerd hebben om voor hun principes uit te komen en om met twee benen  
op de grond te staan. Ze weten wie ze zijn en ze zijn voorbereid op de maatschappij.”

Aart Bijkerk (eigenaar Bouwbedrijf Bijkerk)
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VINDEN VAN JE ROEPING

Ieder jaar weten meer dan 250 jonge 
mensen hun weg naar de EH te 
vinden. Het laat zien dat er jongeren 
zijn die vanuit Bijbels fundament 
gevormd willen worden. De EH heeft 
diverse onderwijsprogramma’s 
die erop gericht zijn om jongeren 
hun roeping in het leven te helpen 
vinden. Dat gaat verder dan het 
ontdekken van je gaven en talenten. 
Het gaat om het besef dat je niet 
alleen voor jezelf leeft, maar onder-
deel bent van een groter geheel. Wij 
dagen onze studenten uit om als 
christen verantwoordelijkheid in de 
samenleving te nemen, ongeacht 
welke (studie)richting zij later zullen 
kiezen. Zo wordt Gods Koninkrijk 
zichtbaar!

EH-BASISJAAR
Het EH-Basisjaar is een eenjarige 
opleiding die jongeren voorbereidt  
op een hbo- of universitaire studie. 
Het onderwijs is een mix van persoon-

lijke ontwikkeling, geloofstoerusting, 
oriëntatie op cultuur en maatschappij, 
intellectuele ontwikkeling, studie-
vaardigheden en studie- en beroeps-
keuze. Studenten leren zien hoe zij 
zelf in het leven staan, wat zij be-
langrijk vinden en wat hun plek in de 
samenleving is.
 
EH-TRAJECT
Het EH-Traject is een opleiding van 
vijf maanden (van februari tot en met 
juni) voor jongeren die tussentijds  
gestopt zijn met hun studie. Ook is 
het EH-Traject geschikt voor jonge 
mensen die een periode hebben  
gewerkt of gereisd en behoefte  
hebben aan een heroriëntatie op  
hun toekomst. 
Tijdens het EH-Traject is er aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling, ge-
loofstoerusting, oriëntatie op cultuur 
en maatschappij, studievaardigheden 
en studie- en beroepskeuze.
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Het gaat om het besef 

dat je niet alleen voor 

jezelf leeft.
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“Voor mij was het jaar op de EH beslissend voor mijn geloofsleven.  

Ik ontdekte dat het er niet om gaat tot welke kerk je behoort, maar of  

je gelooft in God en de relatie met Hem centraal staat in je leven.”

Theo Krins (regiomanager Legal & General, gemeenteraadslid Gouda, student EH-Basisjaar 1983/1984)

OP EEN RIJ…

•  Gemiddeld 150 studenten doen ieder jaar het EH-Basisjaar;
•  Gemiddeld 115 studenten doen ieder jaar het EH-Traject;
•  Jaarlijks studeren meer dan 250 jongeren aan de Evangelische Hogeschool;
•  Medewerkers, docenten en studenten van de EH zijn afkomstig uit de volle  

breedte van kerkelijk Nederland;
•  De EH biedt geen beroepsopleidingen maar vormend onderwijs. Daarom  

worden onze onderwijsprogramma’s niet gesubsidieerd door de overheid.
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Actie!

Inspireren
Ontspanning

EH BEDRIJVENNETWERK
BEDRIJVENNETWERKDAGEN
Elk jaar organiseert de EH een netwerkdag voor  
mensen uit het bedrijfsleven. Op een bijzondere  
locatie ergens in Nederland staan ontmoeting,  
inspiratie en toerusting centraal. Daarnaast maakt  
u kennis met oud-EH-studenten vanuit verschillende 
studie- en beroepsvelden.

LINKEDIN
Leden van het EH-Bedrijvennetwerk kunnen zich aan-
sluiten bij het EH-ondernemersplatform op LinkedIn. 
Op dit platform kunt u contact leggen met collega- 
ondernemers. Ook oud-studenten die hun studie of 
vakopleiding inmiddels hebben afgerond of aan het  
afronden zijn, zijn lid van dit platform. Voor u een goe-
de manier om met hen nader in contact te komen met 
het oog op vacatures, stageplekken of opdrachten.

CURSUS EN SYMPOSIA
Voor het onderwijs van de EH bestaat vanuit een 
bredere doelgroep belangstelling, ook vanuit het 
bedrijfsleven. Daarom zijn we gestart met een cursus 
‘Persoonlijke ontwikkeling’ waarin we (jong)volwas-
senen begeleiden bij hun geestelijke en persoonlijke 
ontwikkeling. Het cursusprogramma is erop gericht 
dat cursisten steeds meer mensen worden die leven en 
kiezen vanuit een vaste levensvisie, waarin de relatie 
met God centraal staat.

VIDEO VOOR ONDERNEMERS
Wilt u meer weten over de EH? Bekijk dan onze online 
video voor bedrijven op: www.ehdonateurs.nl
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Bedrijfsbezoek
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Ontmoeten

Leren

Netwerken



Als lid van het EH-Bedrijvennetwerk onderschrijft  
u het belang van de missie van de EH voor  
jongeren. U wilt ons onderwijs de komende drie jaar 
financieel mede mogelijk maken, via een  
bijdrage van € 1000,- per jaar. Uiteraard kunt u  
dit basisbedrag aanvullen met extra giften naar  
aanleiding van bijzondere aanvragen voor  
bijvoorbeeld groot onderhoud of de aanschaf van 
meubilair of software.

WORD LID VAN HET 
EH-BEDRIJVEN NETWERK!

 “Als je als bedrijf een missie hebt en een bijdrage wilt leveren aan  

de maatschappij, investeer dan in jongeren. investeer dan in de EH!” 

Pieter van der Kwaak (algemeen directeur Lansigt accountants en belastingadviseurs)
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WAT DE EH VOOR U KAN BETEKENEN
Leden van het EH-Bedrijvennetwerk bieden wij:
•  Toegang tot onze jaarlijkse EH-Bedrijvennetwerk-

dagen, inspirerende bijeenkomsten op bijzondere 
locaties;

•  Toegang tot het LinkedIn-platform van de EH,  
waar u andere netwerkleden kunt ontmoeten,  
maar ook oud-studenten kunt benaderen voor  
stages, opdrachten, vacatures e.d.;

• Toegang tot EH-symposia;
•  Korting op deelname aan onze cursus Persoonlijke 

Ontwikkeling (voor volwassenen);
•  Vermelding van uw bedrijfslogo en website op  

www.ehdonateurs.nl
•  Mogelijkheid tot het geven van gastcolleges of  

workshops over thema’s in uw vakgebied;
• Toezending van ons kwartaalblad EH-Magazine.

HOE WORDT U LID?
U kunt lid worden door het bijgevoegde  
formulier in te vullen en op te sturen naar:
 
Evangelische Hogeschool,  
o.v.v. EH-Bedrijvennetwerk,  
Antwoordnummer 151, 
3800 VB  Amersfoort.  

Bent u het formulier kwijt? Download het  
op: www.eh.nl/bedrijvennetwerk.  
U kunt het ingevulde formulier ook  
scannen en mailen naar Gerard M. Bijkerk,  
uw contactpersoon bij de EH, via:  
g.bijkerk@eh.nl.



Evangelische Hogeschool

Postbus 957 | 3800 AZ Amersfoort
bezoekadres: Drentsestraat 1
Tel. (033) 4604000 
E-mail: info@eh.nl

WWW.EH.NL

           

         

EHEvangelische 
Hogeschool 
Amersfoort

“Jongeren zIJn de toekomst.  Natuurlijk investeer ik daarin!”  
Matthias Lycklama à Nijeholt (Klei - concept, videografie en vormgeving -, student EH-Basisjaar 2011/2012)


