Fata academica 2020-2021
Op woensdag 11 september 2019 vond de opening van het academisch jaar 2019-2020 plaats als
onderdeel van de viering van het 125-jarig bestaan van de universiteit. We konden toen niet
vermoeden welk een bijzonder jaar voor ons lag met een universiteit die enkele maanden
gesloten was, terwijl tentamens thuis moesten worden gemaakt en de colleges op afstand moest
worden gegeven. De coronacrisis had nogal wat gevolgen. Zo moesten allerlei geplande
bijeenkomsten worden afgelast, werd ook de start van de nieuwe deeltijdmaster ‘Herbronning
Gereformeerde theologie’ uitgesteld naar 2021 en kon er geen officiële opening van het
academisch jaar 2020/2021 plaatsvinden. Hoewel er binnen de TUA-gemeenschap enkelen waren
die het coronavirus kregen, is ons gelukkig niemand door het virus ontvallen en mochten we
elkaar na de zomersluiting in gezondheid weer treffen, zij het op anderhalve meter afstand.
Hieronder kort wat aspecten van het achterliggende studiejaar.
Personeel
- Per 1 september 2019 trad G.M. Bosker MA in dienst als promovendus Kerkgeschiedenis.
- Mw. A.M.J. Buitink trad op 1 september 2019 in dienst als bibliotheekmedewerker.
- Per 31 december namen we om gezondheidsredenen afscheid van dr. J.W. van Pelt, docent
poimeniek en diakoniek.
- Per 1 maart 2020 is dr. A. van der Knijff aangesteld als geassocieerd onderzoeker praktische
theologie.
- Vanaf 16 april is T. Loonstra RA opgevolgd door drs. G. Wolters als lid van de Raad van Toezicht.
- Op 24 april 2020 ontvingen universiteitssecretaris J.W. van der Zande-de Roo en prof. dr. ir. K.
van Breugel, lid van de Raad van Toezicht, een koninklijke onderscheiding.
- Op 1 juli 2020 was mw. van der Mijden-Groenendijk 12½ aan de TUA verbonden als
bibliothecaris, drs. J. van ’t Spijker als docent evangelistiek/missiologie, drs I.D. Haarsma als
docent filosofie en methodologie. Eveneens op 1 juli was het 12½ geleden dat nu prof. dr. M.J.
Kater (praktische theologie) en prof. dr. A. Huijgen (systematische theologie) benoemd werden
als docent aan de TUA.
- Per 1 september 2020 zijn dr. G.A. van den Brink en dr. P.L. Rouwendal benoemd aan de TUA,
respectievelijk als wetenschappelijk medewerker kerkgeschiedenis en docent methodologie.
Studenten
- Er vonden twee promoties plaats in het achterliggende studiejaar:
- Op 5 september 2019 promoveerde Y. Kartawidjaja op het proefschrift ‘Music in Martin
Luther’s theology’.
- Op 21 januari 2020 promoveerde C.P. de Boer. Titel van zijn proefschrift was: ‘Christos
Sunthronos. Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van verwijzingen naar LXXPS
109 in het Nieuwe Testament’.

- In het afgelopen cursusjaar werden 17 bachelordiploma’s uitgereikt en 6 masterdiploma’s. Er
werden 10 studenten beroepbaar gesteld in de Christelijke Gereformeerde Kerken. 6 studenten
ontvingen preekconsent. Het huidige aantal admissiale studenten is 11.
- Voor het nieuwe studiejaar 2020-2021 hebben zich 15 nieuwe voltijdstudenten ingeschreven in
de bachelor. Daarnaast hebben zich 2 studenten gemeld voor een instroomprogramma voor de
nieuwe deeltijdmaster van 60 EC waarmee we in 2021 hopen te starten. Tevens hebben zich 10
nieuwe contractanten aangemeld en 5 studenten die in het kader van een tweede inschrijving
aan de TUA gaan studeren. 7 studenten hebben zich gemeld voor het volgen van meerdere
minoren.
- Het totaal aantal studenten is 137, waarvan 78 als voltijdstudent en 59 als contractant, tweede
inschrijving etc. Daarnaast zijn er 62 promovendi, van wie 23 uit het buitenland. Tellen we alles
bij elkaar op dan gaat het om een totaal van 199 mensen die aan de TUA studeren of begeleid
worden bij een promotieonderzoek.
Studiedagen en andere bijeenkomsten
In het afgelopen studiejaar zijn opnieuw studiedagen, bijeenkomsten, lezingen, conferenties en
symposia gehouden, maar vanwege de coronacrisis minder dan er gepland stonden.
- Op 11 september 1894 werd in Den Haag gestart met de Theologische School van de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit 125-jarig bestaan van de opleiding werd op 11
september 2019 gevierd met workshops waar oud-studenten aan meewerkten, gevolgd door
de opening van het academisch jaar in de Barnabaskerk. Bij de opening van het academisch jaar
hield prof. dr. A. van der Beek een rede onder de titel 'Gereformeerd - bevrijdend en gevaarlijk'.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de universiteit werd een jubileumsbundel
overhandigd met als titel Denken om te dienen, onder redactie van dr. C.M. van Driel.
- De TUA was een van de organisatoren van het Preekfestival in Amersfoort, dat op 17
september plaatsvond.
- Op 30 oktober werd tijdens de studiedag ‘Lezen en laten lezen’ (georganiseerd n.a.v. het
gelijknamige boek van prof. Huijgen) de tweedelige set Calvijn Verzameld gepresenteerd. Aan
dit werk, dat net als Luther Verzameld een Refo500-productie is, hebben meerdere studenten
en docenten van de TUA meegewerkt en het is onder redactie van prof. dr. H.J. Selderhuis tot
stand gekomen.
- Van 11 t/m 15 november werd onder leiding van prof. Van Willigen (bijzonder hoogleraar
vanuit de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk) de ‘Week van de Vroege kerk’ gehouden,
bestaande uit lezingen, colleges etc. rondom het thema ‘Getuigen uit de Vroege Kerk’.
- Op 20 november was er de studiedag ‘Kerk zijn voor iedereen’, georganiseerd door deputaten
diaconaat en evangelisatie CGK, de TUA, de PThU, de CHE, het Missionair en Diaconaal
Steunpunt en Nederland Zoekt.
- Op 2 december vond aan de TUA de studiedag ‘Knellend of knullig? Kerk, recht en kerkrecht’
plaats. Tijdens deze dag werd het Handboek Gereformeerd Kerkrecht gepresenteerd dat onder
redactie van Prof. Selderhuis verscheen en waaraan ook door studenten en docenten van de
TUA is meegewerkt.

- Van 24 -31 augustus vond de jaarlijkse Graduate Week plaats. Dit jaar werden anders dan

gepland, de bijeenkomsten digitaal gehouden. Er waren niet alleen Nederlandse deelnemers
maar ook promovendi uit Amerika, Zuid-Korea en Indonesië namen deel aan de digitale
ontmoetingen..
Oordeel over de TUA
Onderwijs en onderzoek aan de TUA worden voortdurend langs de lat gelegd. Dat gebeurt jaarlijks
door de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegids. De studenten oordelen positief over
de TUA. Evenals voorgaande jaren werden zowel de bachelor- als de masteropleiding beoordeeld
als topopleiding, waarbij de bacheloropleiding zelfs op de eerste plaats eindigde. In de Elsevier
kregen beide opleidingen het predikaat ‘goud’.
Nieuwe master Herbronning Gereformeerde Theologie
Het in begin april geplande visitatiebezoek, in het kader van de accreditatieaanvraag van de
nieuwe deeltijd master Herbronning Gereformeerde Theologie, werd vanwege de
coronamaatregelen uitgesteld. Dankbaarheid was er toen eind juni het bezoek digitaal kon
plaatsvinden en de TUA groen licht kreeg om per 1 februari 2021 te kunnen starten met de nieuwe
master. De ruime belangstelling van studenten die willen starten met deze nieuwe deeltijdmaster
is positief.
Aanpassingen in het curriculum
- De cursus 2019/2020 ging van start met een nieuw curriculum van de bachelor, waarbij de
bachelor meer dan voorheen een afgeronde opleiding is en niet een voortraject van de master.
Opvallende vernieuwingen zijn het laten vallen van de verplichting van het Latijn, een
evenwichtige verdeling van alle theologische disciplines, een uitgebreide praktijkstage in het
tweede studiejaar en een minor van 25 EC in het derde studiejaar.
- In de cursus 2020/2021 is gestart met een nieuw curriculum in de drie-jarige master. De meer
kerkelijke vakken zijn opgenomen in het vaste programma, er is meer integratie tussen de
verschillende disciplines en de student maakt eerder in de opleiding een begin met de
specialisatie. Ondertussen wordt nagedacht over een vernieuwing van deze drie-jarige master,
met name voor studenten die geen predikant willen worden in de CGK.
Samenwerking
- Begin 2020 werd een overeenkomst gesloten tussen de TUA en het Hersteld Hervormd
Seminarie (HHS) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar theologie en geschiedenis
van puritanisme en piëtisme. Beide instellingen richtten daartoe het Research Center
Puritanism and Piety (ReCePP) op dat aan de TUA gevestigd is en waar dr. J. van de Kamp (HHS)
leiding aan geeft.
- Op 1 oktober 2019 is een overeenkomst getekend met de Greenwich School of Theology (GST),
met als doel buitenlandse (buiten)promovendi te begeleiden richting een promotie op de TUA.
Een aantal GST promovendi wordt reeds begeleid door hoogleraren van de TUA.

- De samenwerking met het Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten (PThU, UvH, TUK en

TUA) is in het afgelopen jaar verder geïntensiveerd. Met name op bestuurlijk en stafniveau
vindt er in toenemende mate samenwerking en uitwisseling plaats.
- De TUA nam ook dit jaar weer actief deel aan de Europese onderzoeksprojecten ReIReS en
RESILIENCE. TUA-medewerkers en studenten waren actief betrokken bij enkele bijeenkomsten
en activiteiten binnen deze projecten.
Geve God dat de TUA tot zegen en dienst mag zijn.

