
Fata academica 2018-2019  
 
Op maandag 4 september 2017 vond de opening van het academische 
jaar 2017-2018 plaats en sindsdien is er heel wat gebeurd.  
 
Gezondheid  
(alinea verwijderd i.v.m. privacy) 
 
Personeel  
- Op 19 januari mochten we met een mini-symposium stilstaan bij het 25-
jarig jubileum van prof. Peels als hoogleraar Oude Testament. . 
- In het kader van de nieuwe privacy-wet AVG is dhr. H. Bokhorst 
(tijdelijk) aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Tevens heeft 
hij taken opgepakt ter vervanging van de wegens ziekte afwezige 
beleidsmedewerker.  
- Per 1 april zijn 2 promovendi in dienst van de TUA gekomen (0,5 fte). 
Het gaat om Tineke Boele-Noort en Arjan van den Os. Tineke is bezig 
met een promotieonderzoek over ‘De toepassing van de kerkelijke tucht 
in de kerk van de 21e eeuw’ terwijl Arjan zich bezighoudt met het thema 
‘de wraak van God in het Nieuwe Testament’. 
-  Ook nieuw aan de TUA is mw. K. Boersma, die is aangesteld als ‘work 
package leader’ (projectcoördinator) in het kader van het project ReIReS.  
- Met ingang van vandaag, is ds. P.D.J. Buijs voorzitter van het 
curatorium. Hij volgt drs. C. van Atten op. De nieuwe assessor is ds. 
C.A. den Hertog.  
 
 
Studenten  
Op 22 november promoveerde dr. P.D. Spies op een proefschrift over 
‘De classis van Tiel. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het 
spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke 
veranderingen’.  
In de afgelopen cursus werden 11 bachelordiploma’s uitgereikt en 
bereikten 8 studenten de eindstreep van het masterexamen. Er werden 3 
studenten beroepbaar gesteld in de Christelijke Gereformeerde Kerken. 4 
studenten ontvingen preekconsent. Het huidige aantal 
admissiaalstudenten staat op 22.  
Voor het nieuwe studiejaar 2018-2019 hebben zich 25 nieuwe 
voltijdstudenten ingeschreven. Daarnaast hebben zich nog 2 nieuwe 
contracten aangemeld en 2 studenten die in het kader van een tweede 



inschrijving aan de TUA gaan studeren. Het totaal aantal studenten staat 
nu op 132, waarvan 100 als voltijdstudent en 32 als contractant of tweede 
inschrijving. Daarnaast zijn er 42 promovendi, van wie 13 uit het 
buitenland. Tellen we alles bij elkaar op dan gaat het om een totaal van 
174 mensen die aan de TUA studeren of begeleid worden bij een 
promotieonderzoek.   
 
Afscheid NGP 
In het verlengde van de afspraken over het samenvoegen van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde 
kerken, heeft het bestuur van de Nederlands Gereformeerde 
Predikantenopleiding besloten om per 1 augustus jl. aan te sluiten bij de 
Theologische Universiteit Kampen en dus ook om weg te gaan bij de 
TUA. Vanaf de start van de Theologische Studentenbegeleiding is de 
opleiding van predikanten van de Nederlandse Gereformeerde Kerken 
bijna 50 jaar nauw verbonden geweest aan de TUA. Op 13 juni jl. is 
officieel afscheid genomen van de NGP, zoals de opleiding kortweg 
werd aangeduid. Dr. A. van der Dussen hield een rede waarin hij a.d.h.v.  
het thema ‘bescheiden, vrij, kritisch en vrolijk’ terugblikte op de 
Apeldoornse jaren. Het vertrek van de NGP betekende overigens dat er 
wel docenten maar geen studenten naar Kampen gingen. Wat de twee 
aan de TUA ingeschreven NGP-studenten betreft heeft de ene de studie 
vrijdag jl. afgerond en zal de andere de studie aan de TUA voortzetten.  
 
 
Greep uit gehouden studiedagen, bijeenkomsten, lezingen, symposia (de 
belangrijkste)  
- 6 oktober symposium ‘Kind en geloof’, georganiseerd samen met o.a. 
Driestar educatief. 
- 10 november BEST-conferentie ‘Mijn God geneest. Wonderen van 
genezing en christelijk geloof’ 
- 24 november TUA-themadag over het thema ‘Verbond’ 
- 20-21 december integratiecolleges over het thema ‘Vergeving’ 
- 21 maart studiedag ‘Israël en de kerk’ 
- 22 maart conference ‘Israel as hermeneutical challenge’ 
- 7 april ambassadeursdag. Ambassadeurs zijn belangrijke schakel tussen 
de TUA en de plaatselijke kerken.  
- 5 juni werd in Soesterberg voor de tweede keer een preekseminar 
gehouden met de masterstudenten.    



- 6 juli OERTOER: racefietstocht langs de drie eerste CGK-gemeentes. 
Hiermee is ruim 12.000 euro opgehaald voor de Faculté Jean Calvin in 
Aix-en-Provence. 
- 19-24 augustus Reformierte Sommeruniversität te Münster over 
‘Friedrich Schleiermacher, der reformierte Theologe'. 
- 30 en 31 augustus RTSE-conference ‘Education, Formation and the 
church’ 
 
Oordeel over de TUA  
Net als andere universiteiten wordt ook de tevredenheid over de TUA 
gemeten door Elsevier, de Keuzegids Universiteiten en de Nationale 
studentenenquête. Opvallend is de mate waarin de studenten aangeven 
tevreden zijn over met name de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer 
aan de TUA. Met name dat laatste wordt ook vaak door gasten genoemd 
en geprezen. We mogen ons al jaren ‘top-opleiding’ noemen. Daar zijn 
we dankbaar voor.  
 
Projecten 
In het afgelopen cursusjaar is gewerkt aan de oprichting van het Puritan 
Research Center voor onderzoek, onderwijs en publicaties aan de 
Theologische Universiteit Apeldoorn in samenwerking met het Puritan 
Reformed Theological Seminary in Grand Rapids. Doel van het Puritan 
Research Center is het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk 
onderzoek, uitwisseling in het kader van onderwijs en het verzorgen van 
publicaties in het kader van een nieuw op te richten serie Puritan 
Studies.  
 
ReIReS 
Research Infrastructure on Religious Studies, kortweg ReIReS, is een 
door de Europese Commissie gefinancierd project waarin de bronnen 
over jodendom, christendom, islam en andere godsdiensten, beter 
toegankelijk gemaakt worden met gebruikmaking van de nieuwste 
digitale mogelijkheden. De TUA heeft Europese subsidie ontvangen om 
in dit project trainingen te organiseren in verschillende Europese 
universiteiten om met name jonge wetenschappers te leren met digitale 
bronnen om te gaan.   
 
GTU 
Ingrijpend was het besluit van de generale synode van de CGK op 10 
oktober 2017 het proces van een GTU niet voort te zetten. De reacties 



waren divers, ook omdat van CGK-zijde niet altijd duidelijk werd 
gecommuniceerd dat het niet doorgaan van de GTU ook sterk met 
organisatorische argumenten te maken had en geen afwijzing van 
kerkelijke contacten met GKV en NGK betekende. In verschillende 
gremia werd over het besluit doorgesproken en een periode van 
bezinning brak aan. De contacten tussen Kampen en Apeldoorn hebben 
wel een andere vorm en omvang gekregen maar zijn niet verbroken 
vanuit het besef dat de gezamenlijke grondslag in Schrift en belijdenis 
beide instellingen blijvend verbindt.  Het college van bestuur trok zich 
met het college van hoogleraren trok zich in november en januari enkele 
dagen terug om terug te kijken op het proces en om na te denken over de 
toekomst. In vervolg op deze retraites is een instellingsplan opgesteld 
voor 2018-2023. 
 
Dit plan is opgesteld vanuit ons devies: ‘Denken om te dienen’  en 
schetst een perspectief met realistische ambities: concreet en uitdagend 
qua menskracht en financiën. 
 
De TUA ziet een veranderende wereld waarin de positie van kerk en 
theologie in Nederland in omvang afneemt, in Europa een wisselend 
beeld vertoont maar in andere delen van de wereld sterker wordt, als 
een aantrekkelijke uitdaging. Zo is er naast de blijvende behoefte aan  de 
traditionele gemeentepredikant is er steeds meer vraag naar mensen die 
de boodschap van de kerk naar buiten kunnen uitdragen, die in staat zijn 
gemeenten te stichten en die de capaciteiten hebben actief deel te nemen 
aan wetenschappelijke en maatschappelijke discussies.  
 

Het plan is nog in bespreking maar een aantal zaken daaruit: 

1. Uitbreiding van het opleidingsaanbod  

2. Verhogen van de academische output 

3. Internationalisering van onderwijs en onderzoek 

4. Versterken contact met plaatselijke kerken in en buiten de CGK 

5. Optimaliseren van de organisatiestructuur 

6. Herinrichting van de gebouwen 

7. Actieve fondswerving 

 

 



Kortom: De lijn: 1517-1618-2019:  traditiebewust en toekomstgericht – 

wetenschappelijke theologie: 

- in afhankelijkheid van de HERE,  

- in trouw aan Zijn Woord,  

- in toewijding aan Christus´ kerk  

- en in dienstbaarheid aan deze wereld 


