
 

 

Fata academica 2021-2022 

 

Het achter ons liggende studiejaar was getekend door Covid19 en de daarbij behorende maatregelen. 

Om die reden kon er vorig jaar geen officiële bijeenkomst rond de opening van het academisch jaar 

gehouden worden. We zijn dankbaar dat de colleges wel door konden gaan, zij het voor een deel online. 

Ook de rest van het werk mocht goede voortgang vinden, hoewel verschillende activiteiten niet door 

konden gaan of online plaats moesten vinden. 

 

Personeel  

- In januari 2021 vestigde de RMU een leerstoel ‘Kerk, recht en samenleving’ aan de TUA, die bezet 

wordt door prof. dr. W.A. Zondag. De inauguratie vindt plaats op D.V. 22 september a.s.  

- De bijzondere leerstoel ‘Christelijke Pedagogiek’, die sinds 2016 door Driestar educatief aan de TUA 

was gevestigd en bemand werd door prof. dr. A. de Muynck, gaat per 1 september 2021 over naar 

een gewone leerstoel aan de TUA. Prof. de Muynck wordt daarmee de eerste niet-ambtelijke regulier 

hoogleraar aan de TUA.  

- Per 1 september start tevens de leerstoel ‘Theologie en Muziek’. Deze wordt bekleed door prof. dr. 

A.A. Clement die deze functie zal vervullen naast zijn hoogleraarschap Muziekwetenschap aan de 

Universiteit Utrecht, binnen welk kader hij werkzaam is aan het University College Roosevelt. 

- Drs. J. van ’t Spijker is per 1 september aangesteld als studentenpastor/mentor met het oog op de 

geestelijke en pastorale begeleiding van de studenten.  

 

Prof. Dr. W. van ’t Spijker  

- Op 23 juli 2021 overleed onze emeritus hoogleraar prof. dr. W. van ’t Spijker op de leeftijd van 94 

jaar. Hij heeft de Theologische Universiteit in de periode van 1972 tot 1997 met grote toewijding 

mogen dienen. Hij doceerde de kerkhistorische vakken, kerkrecht en inleiding theologie. Met zijn 

kennis en ervaring heeft hij velen die aan de Theologische Universiteit Apeldoorn studeerden 

gevormd. Prof. Van ’t Spijker wist zijn werk als wetenschapper en zijn dienst aan de kerken op 

buitengewone wijze te verbinden. Wij zijn dankbaar voor wat de HEERE ons in hem geschonken 

heeft. 

 

Studenten  

- Er vonden 6 promoties plaats in het achterliggende studiejaar. Er werden 9 bachelordiploma’s 

behaald en 6 masterdiploma’s. Er werden 3 studenten beroepbaar gesteld in de Christelijke 

Gereformeerde Kerken. 1 student ontving preekconsent. Het huidige aantal admissiale studenten is 

14. 

- Voor het nieuwe studiejaar 2021-2022 hebben zich 13 nieuwe voltijdstudenten ingeschreven in de 

bachelor en 3 in de driejarige master. De 60 EC-master Herbronning Gereformeerde Theologie start 

met 16 studenten. Tevens hebben zich 5 nieuwe contractanten aangemeld en 6 studenten die in het 

kader van een tweede inschrijving aan de TUA gaan studeren.  

- Het totaal aantal studenten is  daarmee 156, waarvan 99 als voltijdstudent en 57 als contractant, 

tweede inschrijving etc. Daarnaast zijn er 76 promovendi, van wie 34 uit het buitenland. Tellen we 

alles bij elkaar op dan gaat het om een totaal van 232 mensen die aan de TUA studeren of begeleid 

worden bij een promotieonderzoek.   



Studiedagen en andere bijeenkomsten 

In het afgelopen studiejaar zijn opnieuw studiedagen, conferenties etc. gehouden, maar vanwege de 

coronacrisis minder dan er gepland stonden. Sommige bijeenkomsten konden (grotendeels) online 

gehouden worden, zoals de Week van de Vroege Kerk, het startsymposium van het Research Center 

Puritanism and Piety (ReCePP), het Ambrosius Congres, de conferentie ‘Logic of Love’ van de 

onderzoeksgroep BEST en het symposium ‘Passie voor Psalmzang’.  

 

Oordeel over de TUA  

Elsevier, Keuzegids en Nationale Studenten Enquête oordelen al jaren zeer positief over onze 

opleidingen van de TUA. De driejarige master theologie haalde dit jaar zelfs de Top 10 van meest door 

studenten aangeraden masters van Nederland. 

 

Bibliotheek 

In januari ontving de TUA de bibliotheek (450 dozen boeken) van wijlen prof. dr. Peter Walter, die 

hoogleraar systematische theologie aan de universiteit Freiburg was en specialist in de theologie en 

filosofie van de Middeleeuwen en de Reformatie, en van de katholieke theologie van de twintigste 

eeuw. De TUA is dankbaar dat deze bijzondere en omvangrijke collectie naar Apeldoorn is gekomen. Een 

groot deel van de boeken hebben inmiddels een plek gekregen in de meegekomen kasten in de 

senaatskamer.  

 

Start nieuwe master Herbronning Gereformeerde Theologie 

De start van de master Herbronning Gereformeerde Theologie moest helaas uitgesteld worden. We zijn 

blij dat we vandaag (1 september 2021) ook officieel kunnen beginnen met deze master. Studenten 

kunnen in een korte master van 60 EC in deeltijd een diepteboring doen in de gereformeerde theologie.  

 

Samenwerking 

- De TUA is afgelopen 3 jaar partner geweest in het Europese onderzoeksprogramma ReIReS, 

waarvoor de TUA o.a. trainingen organiseerde. Dit programma is afgerond, maar het werk zeker 

niet! Dat wordt voortgezet in onderzoeksinfrastructuur RESILIENCE, waarin 13 Europese 

academische instellingen, waaronder de TUA, samenwerken.  

- Op nationaal niveau wordt o.a. samengewerkt in de in juli opgerichte Levensbeschouwelijke 

Educatieve Alliantie (ELA), waarin 3 christelijke hogescholen samen met 5 universiteiten, waaronder 

de TUA, de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van 

lerarenopleidingen. 

 

Een nieuw jaar 

In de afgelopen weken sprak ik verschillende predikanten die tegen het nieuwe seizoen opzagen omdat 

ze onzeker waren of ze wel echt predikant, catecheet en pastor konden zijn zoals de HERE dat van hen 

vraagt en zoals de gemeente van Christus dat zo nodig heeft. Die moeite hebben velen zo niet allen die 

in de kerk werkzaam zijn en de gemeente liefhebben en willen dienen. Wij als TUA kunnen daarin niet 

alles maar wel veel betekenen. Wij hebben beperkte menskracht maar wel heel enthousiaste mensen. 

Wij hebben beperkte financiële middelen maar wel kerken en mensen die ons van harte van die 

middelen voorzien. Wij hebben bovenal een machtige en genadige God en Zijn heldere Woord. Bij alles 

wat onzeker is, geldt dat zeker niet voor Zijn trouw. Daarom beginnen we toch goedsmoeds en zelfs met 

vreugde aan een nieuw academisch jaar. Soli Deo gloria. Ik heb gezegd. 

https://www.tua.nl/nl/onderzoek/research-center-puritanism-and-piety

