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Woord vooraf

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland, biedt hierbij het jaarverslag 2014 aan. Hierin legt zij verantwoording af over het
gegeven onderwijs, het gedane onderzoek en de besteding van de financiële middelen.
De universiteit wil vanuit een christelijke levensovertuiging meebouwen aan een gezonde en goed
functionerende samenleving. Om dat te bereiken, worden aan de universiteit mensen opgeleid en
gevormd die een plaats kunnen innemen in kerkelijke gemeenten, scholen en maatschappelijke
instellingen.
Op 11 september 1894 is de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken opgericht, met twee docenten en één student. In haar 120e levensjaar telde de TUA per 1 september
2014 zes fulltime en negen parttime docenten, met een topaantal studenten van 147 (de promotiestudenten niet meegerekend).
Voor het eerst werd aan de TUA een bijzondere hoogleraar benoemd: op 1 oktober inaugureerde
prof. dr. J. Dekker op de door het bestuur van de Nederlands Gereformeerd Predikantenopleiding
(NGP) ingestelde ‘Henk de Jong-leerstoel’. Als zijn leeropdracht werd geformuleerd
‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’. Zijn onderzoekfocus zal met
name liggen op het Bijbelboek Jesaja. Als TUA zijn we blij met deze benoeming.
Nadat in de zomer het Kabinet van de commissaris van de Koning van Gelderland de TUA bezocht
had, vereerde op 5 december commissaris C.G.A. Cornielje ons zelf met een bezoek. Hij was onder
andere geïnteresseerd in hoe de TUA-gemeenschap aankijkt tegen bestuurlijke integriteit. In een
open sfeer hebben hoogleraren en studenten daarover met hem van gedachten gewisseld.
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde kerken heeft in het najaar van 2013 het
college van bestuur de opdracht gegeven samen met alle betrokken gremia voortvarend onderzoek
te doen naar de realisering van een breed gereformeerd-theologisch instituut. Hierover is contact
opgenomen met vertegenwoordigers van andere theologische instellingen en kerken, om met
elkaar de mogelijkheden grondig te verkennen. In gezamenlijkheid is gezocht naar een
onafhankelijke voorzitter, zegge een kwartiermaker, die het proces kan aansturen en begeleiden.
In de persoon van prof. dr. ir. G. van Dijk werd deze ook gevonden. Er is een conceptwerkmodel
ontworpen dat om implementering en concretisering vraagt in de richting van coöperatie. In de
zomer van 2014 werd duidelijk dat deze koers eerst om een nadere bezinning binnen de TUAgremia vroeg. Als vrucht daarvan werd besloten om de generale synode hierover om een uitspraak
te vragen.
Al met al mogen we terugzien op een vruchtbaar en gezegend jaar waarin de werkzaamheden op
het terrein van onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de TUA goede voortgang mochten vinden.
19 mei 2015,
het college van bestuur,

ir. W.J.A. Hanekamp,
voorzitter college van bestuur

prof. dr. H.G.L. Peels,
rector/bestuurder
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Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegdheden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de
verantwoordelijkheid van deze raad behoren. De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland benoemt de leden van de raad van toezicht.
De samenstelling van de raad van toezicht was in 2014 als volgt:
Drs. R.W.J. Soeters (voorzitter)
Prof. dr. ir. K. van Breugel
Mw. drs. E.J. van Dijk (secretaris)
P.J. Klumpenaar, RA
Mr. H.M. Oevermans
Leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten (zie het overzicht
op pagina 55).
In het verslagjaar heeft de raad van toezicht zesmaal vergaderd in aanwezigheid van het college
van bestuur. Belangrijke besluiten die genomen zijn:
-

handhaving huidig beleid omtrent eigen bijdrage pensioenpremie zittende hoogleraren
goedkeuring treasury statuut
goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2013
goedkeuring begroting 2015
goedkeuring investering uitbreiding parkeerplaatsen

Tijdens elke vergadering is uitvoerig aandacht besteed aan de voortgang van het proces inzake de
toekomst van de TUA (zie hoofdstuk 4.5).
Verder is er gesproken over:
- alternatieven na beëindigen vrouwenactie bibliotheek TUA; onderzoek naar mogelijkheden van
fondswerving
- aanvulling secundi leden raad van toezicht
- effecten van hogere studentenaantallen op meerjarenbegroting
- invulling onderwijs- en onderzoektaak van de in het afgelopen jaar geëmeriteerde hoogleraren
- functioneren leden college van bestuur
De raad van toezicht heeft geen apart overleg met de universiteitsraad gevoerd. Wel is er contact
geweest met het moderamen van de raad van toezicht van de Theologische Universiteit Kampen.
Daarnaast heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie gehouden in overeenstemming met de code
van goed bestuur universiteiten.
De raad van toezicht stelt vast dat het college van bestuur naar behoren heeft gefunctioneerd en
dat het principe van onafhankelijkheid wordt geëerbiedigd.
Het college van bestuur heeft de raad van toezicht nadrukkelijk betrokken bij het proces om te
komen tot een Gereformeerde Theologische Universiteit. De voortgang daarvan komt aan de orde
in paragraaf 4.5.
Algeheel oordeel
De raad van toezicht constateert dat het onderwijs en onderzoek aan de Theologische Universiteit
Apeldoorn in 2014 goede voortgang mochten hebben. Zij spreekt de wens uit dat de activiteiten
van de universiteit, waarbij het gedachtegoed van de gereformeerde theologie centraal staat,
mogen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van onze maatschappij en het welzijn van de
mensen daarin.
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19 mei 2015,
namens de raad van toezicht,

drs. R.W.J. Soeters,
voorzitter

mw. drs. E.J. van Dijk
secretaris
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Algemeen

‘Denken om te dienen’, dat is waar de TUA voor staat. De uitwerking daarvan wordt zichtbaar in
het profiel van de TUA, dat beknopt verwoord is in onderstaande tabel.
Tabel 1
Profiel in steekwoorden.

Hoger doel

Gewaagd doel

Kernkwaliteiten

Kernwaarden

Waarvoor bestaat de
TUA?

Waarheen gaat de
TUA?

Waarin blinkt de TUA
uit?

Waarvoor staat de TUA?

academische vorming
van theologen, met
name predikanten

breed gereformeerd
theologisch instituut
met internationale
verbindingen en
uitstraling

Bijbelonderzoek en
kennis van de
Reformatie en haar
geschiedenis met
concentratie op
studie van de
bronteksten

wetenschappelijke
kwaliteit

denktank voor
gereformeerde visie
op cultuur en
samenleving

een context waarin
wetenschap en
persoonlijke gelovige
betrokkenheid
samengaan

dienst aan kerk en
samenleving
confessionele grondslag
én oecumenische
openheid

4.1 Organisatiestructuur
In het onderstaande organogram worden de relaties en verantwoordelijkheden tussen de verschillende geledingen van de TUA zichtbaar gemaakt.
Generale synode
De generale synode is de breedste kerkelijke vergadering van de Christelijke Gereformeerde
Kerken (CGK) in Nederland. Zij houdt onder andere het finale toezicht op de TUA. Eens in de drie
jaar komt de generale synode bijeen. In deze structuur leggen de raad van toezicht en het
curatorium verantwoording af aan de generale synode van de CGK. De raad van toezicht benoemt
het college van bestuur, bestaande uit twee personen: een algemeen bestuurder (tevens
voorzitter) en een rector-bestuurder.
De benoeming van de hoogleraren geschiedt door de generale synode op voordracht van het
curatorium. De universitair-kerkelijk docenten worden benoemd door het curatorium, waarna
achteraf goedkeuring gevraagd wordt aan de generale synode.
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Figuur 1
Organogram TUA.

Curatorium
Het toezicht op het gereformeerd-confessionele karakter van de opleiding en op het onderwijs van
de hoogleraren en docenten is in handen van het curatorium. De curatoren bezoeken jaarlijks
verschillende colleges waarover zij naderhand met de docent of hoogleraar doorspreken en
rapporteren aan het curatorium. Ook is bij een deel van de examens een afvaardiging van het
curatorium aanwezig. De werkzaamheden van de curatoren betreffen verder het toelaten van
studenten die predikant willen worden tot het ambt (admissie-examen) en het begeleiden van de
studenten die via dit examen zijn toegelaten tot de opleiding voor predikant in de CGK. Daarnaast
verlenen zij aan studenten preekconsent en beroepbaarstelling in de CGK. Het curatorium
vergadert acht tot tien keer per jaar gedurende een of meer dagdelen. Contacten met de studenten
worden onderhouden in de wandelgangen, via de mail en tijdens de huisbezoeken die curatoren
afleggen bij hen die zich voorbereiden om predikant te worden in de CGK.
Het curatorium bestaat uit negen predikanten uit de CGK, waarvan acht benoemd door de vier
particuliere synoden en één door de generale synode. Het curatorium rapporteert jaarlijks in een
verslag aan de particuliere synoden en driejaarlijks aan de generale synode.
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die benoemd worden door de generale synode en komt
ongeveer vijf keer per jaar bijeen. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de generale
synode.
College van bestuur
Het college van bestuur bestaat uit een algemeen bestuurder (tevens voorzitter) en de rector. De
raad van toezicht benoemt, op voordracht van het college van hoogleraren, de rector. Invulling van
het rectoraat gebeurt in principe bij toerbeurt. Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk
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voor de gehele organisatie, maar binnen deze integrale verantwoordelijkheid dragen zij afzonderlijk
de eerst verantwoordelijkheid voor bepaalde taken. Voor de rector betreft dat alle zaken die
betrekking hebben op identiteit, onderwijs en onderzoek. Hij voert deze taak uit in overleg en in
nauwe samenwerking met het college van hoogleraren. De algemeen bestuurder is
verantwoordelijk voor alle overige zaken, zoals onderwijsondersteuning, facilitair beleid en
financiën. Het college van bestuur vergadert in de regel tweewekelijks.
College van hoogleraren en universitaire hoofddocenten
Het college van hoogleraren en universitaire hoofddocenten (hierna te noemen college van
hoogleraren en UHD’s) komt circa acht keer per jaar bijeen onder leiding van de rector. Het college
van hoogleraren en UHD’s is verantwoording schuldig aan het college van bestuur en het
curatorium en brengt adviezen uit aan deze gremia. Het college van hoogleraren en UHD’s is belast
met
a) de dagelijkse leiding van het onderwijs en het onderzoek aan de universiteit;
b) de coördinatie en onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de hoogleraren;
c) het gevraagd en ongevraagd adviseren van en functioneren als klankbord voor het college van
bestuur met betrekking tot de aangelegenheden van onderwijs en onderzoek;
d) de vaststelling van uitvoeringsregels ten aanzien van onderwijs en onderzoek.
Elke hoogleraar en universitair hoofddocent is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hem
toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat terrein. De
hoogleraren vormen het college voor promoties in de zin van de Wet Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Examencommissie
De examencommissie wordt gevormd door een hoogleraar, een universitair hoofddocent, de
bijzonder hoogleraar vanuit de NGP, een externe deskundige en de studieadviseur, aangevuld met
een ambtelijk secretaris. De examencommissie is bevoegd om getuigschriften en vrijstellingen te
geven. Zij behandelt instroomverzoeken van (buitenlandse) studenten, klachten over toetsen en is
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van examens en toetsen. De examencommissie komt
vier tot vijf keer per jaar in vergadering bijeen en heeft daarnaast veelvuldig overleg per mail. De
examencommissie rapporteert jaarlijks in een verslag aan het college van bestuur over de
werkzaamheden.
Opleidingscommissie
De opleidingscommissie evalueert het onderwijs en doet voorstellen voor verbetering van
structuur, kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding. Zij adviseert met betrekking tot de
onderwijs- en examenregeling (OER) en de jaarlijkse controle hierop. Zij adviseert het college van
hoogleraren en is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. De opleidingscommissie telt vier studenten, twee leden van het onderwijsgevend personeel, de beleidsmedewerker
onderwijs en de studieadviseur. De rector is bevoegd de vergaderingen bij te wonen. De
opleidingscommissie komt in principe vier keer per jaar bij elkaar.
Universiteitsraad
De TUA heeft een medezeggenschapsraad (universiteitsraad) die functioneert volgens de richtlijnen
in de WHW. De universiteitsraad adviseert het college van bestuur over bijvoorbeeld samenwerking
met andere instellingen of het onderwijskundig beleid. De universiteitsraad heeft instemmingsrecht
als het gaat om bijvoorbeeld het profileringsfonds of het kwaliteitsbeleid en kan wijzigingen vaststellen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De universiteitsraad rapporteert jaarlijks in
een verslag aan het college van bestuur over de werkzaamheden. De raad vergadert ongeveer vier
keer per jaar.
College van beroep voor examens
Klachten die te maken hebben met beslissingen over tentamens en examens, toekenning van
studiepunten en toelating tot examens kunnen bij het college van beroep voor examens worden
neergelegd. Het college heeft in 2014 niet hoeven te vergaderen.
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Regeling wetenschappelijke integriteit
Binnen de TUA rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van
professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.
In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2005, aangepast in 2012) is een
uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de TUA worden onderschreven en gelden als
richtlijnen voor de universiteit.
De TUA onderschrijft tevens de Notitie Wetenschappelijke Integriteit, Over normen van
wetenschappelijk onderzoek en een Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke lntegriteit (LOWl)
door VSNU, KNAW en NWO in 2001 gezamenlijk uitgebracht.
Het onderschrijven door de TUA van genoemde beginselen en richtlijnen vergt de inrichting van
een structuur waarbinnen in voorkomende gevallen op onafhankelijke wijze getoetst kan worden of
de als maatstaf geldende beginselen en richtlijnen voor integer wetenschappelijk handelen op
voldoende wijze zijn nageleefd. Deze structuur is in 2014 binnen de universiteit opgezet naast de
interne systematiek van onderzoekskwaliteitszorg.
Met het oog op bundeling van expertise heeft de TUA besloten tot samenwerking over te gaan
binnen het Netwerk van Levensbeschouwelijke Universiteiten, waarin de TU Kampen, de TUA, de
Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek samenwerken. Elk van
de levensbeschouwelijke universiteiten heeft een Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit
vastgesteld. Deze regelingen voorzien naast een vertrouwenspersoon per universiteit in een
procedure die zodanig is ingericht dat een klacht wordt voorgelegd aan een commissie voor
wetenschappelijke integriteit. De levensbeschouwelijke univer-siteiten hebben daartoe in
gezamenlijkheid een commissie geïnstalleerd, die is samengesteld uit hoogleraren van de vier
levensbeschouwelijke universiteiten. De commissie stelt naar aanleiding van de klacht een
onderzoek in en adviseert het college van bestuur van de instelling waarbinnen de klacht aan de
orde is gesteld.
Binnen de klachtenprocedure wordt de mogelijkheid geopend dat – ingeval een klager of beklaagde
het niet eens is met (een voornemen tot) een besluit van het college van bestuur op grond van een
advies aan het bestuur van de gezamenlijk ingestelde commissie wetenschappelijke integriteit – de
klager of beklaagde een klacht kan indienen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
(LOWI). Het LOWI brengt daarop advies uit aan het college van bestuur van de betreffende
instelling.
Klachtenregeling
De student die zich in zijn belangen benadeeld acht, heeft diverse rechtsbeschermingsmogelijkheden. De student kan een klacht indienen, bezwaar maken of in beroep gaan tegen een genomen
beslissing van een orgaan van de universiteit dan wel het ontbreken ervan. Dat kan op grond van
de WHW en daarop gebaseerde regelingen. De TUA heeft een klachtenloket in de vorm van een
emailadres ingericht waar studenten een kwestie schriftelijk kunnen voorleggen. Afhankelijk van
aard en inhoud van het geschil of de klacht, wordt deze behandeld door het orgaan dat daartoe
bevoegd is. Zie voor verdere informatie over de klachtenregeling hoofdstuk 4.4.

4.2 Overleg
Met het oog op de aansturing en monitoring van de werkzaamheden die nodig zijn om uitvoering te
geven aan het profiel, vindt er het nodige overleg plaats. Onderstaand een impressie van items die
op verschillende tafels aan de orde gekomen zijn. De samenstelling van het curatorium staat in
bijlage 1, terwijl die van de opleidingscommissie, de examencommissie en de universiteitsraad in
bijlage 3 te vinden is.
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Tabel 2
Aantal vergaderingen in 2014 per gremium.

Gremia

Aantal
vergaderingen

Raad van toezicht
Curatorium

6
10

College van bestuur

21

College van hoogleraren

8

College van docenten

2

Examencommissie

4

Opleidingscommissie

4

Universiteitsraad

5

Overige vergaderingen
(met bestuur NGP en
TUK en met NLU)

8

Curatorium
De gesprekken met studenten die opgaan voor een admissie-examen en het verlenen van
preekconsent en beroepbaarstelling zijn een belangrijk onderdeel van de taken van het curatorium.
Verder is het curatorium intensief betrokken bij de begeleiding van de admissiale studenten. In
2014 heeft het curatorium zich bezonnen op het niveau van de preekvoorstellen van admissiale
studenten en op de praktijk van het proponentsexamen.
College van bestuur
De aard van de onderwerpen op de agenda van het college van bestuur is zeer divers: van
operationeel over personele invulling van colleges tot strategisch over toekomstige samenwerking
met anderen. De agenda is onderverdeeld in primaire processen, organisatie & beheerszaken en
externe contacten. Dit jaar heeft het college van bestuur een besluitenlijst bijgehouden.
College van hoogleraren en UHD’s
Belangrijkste agendapunten zijn de bespreking van (onderzoeksvoorstellen van) scripties en (de
voorbereidingen op) promoties en zaken die betrekking hebben op (de aanvraag van) het
preekconsent of de beroepbaarstelling. Andere onderwerpen die de aandacht van het college
vragen zijn de invulling van de integratiecolleges, themadagen, TUA-dagen en conferenties,
samenwerking met andere (buitenlandse) theologische instellingen en de vorm en inhoud van
onderwijs en onderzoek. In 2014 is daarnaast gesproken over de personele invulling van het vak
Nieuwe Testament, de opzet en invulling van een bijzondere leerstoel vanuit de NGP en de plannen
voor een gereformeerde theologische universiteit in samenwerking met andere gereformeerde
theologische opleidingen in Nederland. Eenmaal per jaar wordt gezamenlijk vergaderd met de
kerndocenten van de NGP over het onderwijs en de studievoortgang van de studenten.
College van docenten
Tijdens de bijeenkomsten met alle docenten kwam aan de orde: de gewenste output in het kader
van de prestatieafspraak, de aanbevelingen van de onderwijs- en de onderzoeksvisitatie,
wijzigingen in het scriptiereglement, evaluaties, uitreiking BKO-certificaten, omgangsnormen met
betrekking tot laptop- en smartphonegebruik tijdens colleges en de plannen ten aanzien van een
gereformeerde theologische universiteit.
Examencommissie
In totaal werden bij de commissie in het afgelopen jaar 86 verzoeken ter behandeling ingediend.
Daarvan had meer dan de helft (48) betrekking op aanvragen voor vrijstelling van vakken, colleges
of themadagen. Daarnaast werden instroompakketten goedgekeurd (2) en vakkenpakketten voor
de masterfase (9). Eenmaal werd een voortraject voor instroom in de promotiestudie goedgekeurd.
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De overige verzoeken hadden betrekking op vragen rond tentamens of de beoordeling daarvan, het
Bindend Studie Advies (BSA) en de planning van de studie. Wat dit laatste punt betreft kwam ook
enkele keren de vraag binnen van bachelorstudenten om een vak te mogen volgen in de masterfase.
Naast de beoordeling van de ingekomen verzoeken heeft de commissie in 2014 de nieuwe
beoordelingsformulieren voor scripties en werkstukken vastgesteld, alsook het Onderwijs- en
Examenreglement 2014-2015 en de richtlijn voor instroompakketten.
De controlerende werkzaamheden van de commissie bestonden uit het nagaan van de
presentiepercentages van de colleges, het steekproefsgewijs beoordelen van tentamens en de
becijfering daarvan, alsook van scripties en werkstukken.
Opleidingscommissie
De opleidingscommissie heeft onder andere aandacht besteed aan de aanpak van de aanbevelingen
van de onderwijsvisitatie, het aanbod van keuzevakken, de plek van praktijkgericht onderzoek in
de opleiding, de leerlijnen. Jaarlijks terugkomende agendapunten zijn de wijzigingsvoorstellen van
het onderwijs- en examenreglement (OER) en studentenstatuut, vergelijking met andere
theologische instellingen en de uitkomst van evaluaties als de vakevaluaties en jaargesprekken.
Universiteitsraad
Begin dit jaar hebben de universiteitsraad en het college van bestuur gezamenlijk een training
gehad van mr. K. Jansen van de Besturenraad over de invulling van de medezeggenschap op de
TUA. Alle deelnemers hebben dit als leerzaam ervaren.
De voorzitter van het college van bestuur heeft met de universiteitsraad gesproken over de
begroting, het OER en studentenstatuut, de verschillende regelingen rondom rechtsbescherming
van studenten en docenten, het reglement voor de universiteitsraad en de invulling van het
mentoraat. De universiteitsraad is vertrouwelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de
besprekingen rondom de gereformeerde theologische universiteit. Een vertegenwoordiging van de
universiteitsraad heeft hierover ook een gesprek gehad met de synodecommissie.
De lijnen met de universiteitsraad zijn kort en overleg verloopt in een plezierige sfeer. Wel is er zo
nu en dan sprake van een aftasten welke plaats de universiteitsraad exact inneemt in de organisatievorm van de universiteit, omdat als het om samenwerking gaat de beslissingsbevoegdheid
vanwege het kerkelijke karakter van de universiteit bij de generale synode ligt.
Nederlands Gereformeerde Predikantsopleiding (NGP)
Het college van bestuur van de TUA heeft in het afgelopen jaar niet formeel vergaderd met het
bestuur van de NGP. Wel is er een- en andermaal overleg geweest over de benoeming en
inauguratie van een bijzonder hoogleraar. De samenwerking met de NGP verloopt overigens goed.
Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen het college van hoogleraren en de kerndocenten van de
NGP.
Combi-CvB met Theologische Universiteit Kampen (TUK)
Regelmatig ontmoeten de colleges van bestuur van de TUA en de TUK elkaar formeel om zaken
van gemeenschappelijk belang door te spreken en elkaar te informeren over activiteiten binnen de
eigen universiteit. De gang van zaken rondom het proces om met meerdere partners te komen tot
een gereformeerde theologische universiteit kwam uiteraard regelmatig aan de orde. Daarin speelt
ook landelijk overleg over de positionering van het theologisch onderwijs in Nederland een rol. Er is
meer dan enkel de economie van BV Nederland en de vraag hoe we jonge mensen kunnen
enthousiasmeren om een theologiestudie te volgen. Hoe daar als TUA en TUK op in te steken is
bespreekpunt voor de combi-CvB. Verder is gesproken over de verwerking van de aanbevelingen
van de onderzoekvisitatie.
Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU)
Naast de TUA maken ook de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) deel uit van dit netwerk. Afstemming
vond plaats wat betreft de regeling rondom wetenschappelijke integriteit. Verder was er een
gezamenlijk kennismakingsoverleg met de nieuwe directeur van de VSNU.
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4.3 Relatie kerken en werkveld
De opleiding bereidt studenten voor op het predikantschap, met name – maar niet uitsluitend –
binnen de CGK en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Daarnaast zijn afgestudeerden
werkzaam op andere plekken in de samenleving. Dit betreffen functies in bijvoorbeeld het
(godsdienst)onderwijs, de zending, het Bijbelvertaalwerk, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk.
De universiteit rekent het tot haar verantwoordelijkheid deze toekomstige beroepskrachten in de
gelegenheid te stellen een academische opleiding te volgen, gevoed door fundamenteel theologisch
onderzoek.
Relatie met de kerken
Met name met de Christelijke Gereformeerde Kerken bestaat een langdurige relatie. Er is een
sterke verbondenheid tussen kerk en universiteit. Dit wordt onder andere zichtbaar in een
structurele financiële bijdrage van het kerkverband. Binnen de achterban van deze kerken is grote
bereidheid om bij te dragen. Bijdragen vanuit de kerken worden gedeeltelijk aangewend voor
specifiek kerkelijke uitgaven. Het surplus wordt toegevoegd aan het private deel van het eigen
vermogen. In het afgelopen jaar is een aanzet gegeven om te komen tot een vriendenkring voor de
TUA en om de kerkenraden te vragen een ambassadeur te zoeken die kan fungeren als ‘linking pin’
tussen de lokale gemeente en de TUA.
Relatie met het werkveld
Er wordt een hartelijke relatie onderhouden met het werkveld. Het werkveld wordt betrokken bij
het onderwijs wanneer de studenten het land in gaan om voor te gaan in kerkdiensten en wanneer
zij een catechese- of gemeentestage doen in een van de kerkelijke gemeenten of een korte,
oriënterende stage doen gericht op de beroepspraktijk. De handleiding gemeenstage is nog eens
tegen het licht gehouden, evenals het formulier waarop kerkenraden een terugkoppeling kunnen
geven over het voorgaan van studenten in de kerkdienst. Indien relevant, wordt deskundigen
gevraagd een bijdrage te leveren aan de colleges vanuit hun eigen praktijk.
Alumni
De universiteit onderhoudt goede contacten met haar alumni. Zij blijven o.a. betrokken bij de
universiteit via de maandelijkse nieuwsbrief die zij ontvangen. Daarin worden zij geïnformeerd over
activiteiten aan de TUA en uitgenodigd voor congressen en symposia die aan de TUA worden
gehouden. Ook worden ze uitgenodigd voor de cursussen en studiedagen die georganiseerd worden
door AKZ+, het Kennisplein voor geloof, kerk en theologie dat uitgaat van de Theologische
Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en VIAA (voorheen de Gereformeerde Hogeschool) in
Zwolle. Verder organiseert de TUA samen met de TUK zogenaamde PEP-cursussen (Permanente
Educatie Predikanten) voor de predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken en
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

4.4 Klachtenregeling
De student die zich in zijn belangen benadeeld acht, heeft diverse rechtsbeschermingsmogelijkheden. Deze zijn samengevat in één document dat op de website staat. In een covernotitie is de
procedure rondom een klacht kort toegelicht. De student kan een klacht indienen, bezwaar maken
of in beroep gaan tegen een genomen beslissing van een orgaan van de universiteit dan wel het
ontbreken ervan. Dat kan op grond van de WHW en daarop gebaseerde regelingen. De TUA heeft
een klachtenloket in de vorm van een e-mailadres ingericht waar studenten een kwestie schriftelijk
kunnen voorleggen.
Klachten die te maken hebben met beslissingen over tentamens en examens, toekenning van
studiepunten en toelating tot examens kunnen bij het college van beroep voor examens worden
neergelegd. Het college heeft in 2014 niet hoeven te vergaderen.
De geschillencommissie van de TUA heeft vastgesteld dat zich over het afgelopen kalenderjaar
2014 geen geschillen hebben voorgedaan.
Ook de klachtencommissie seksuele intimidatie hoefde niet bij elkaar te komen. Bij de
vertrouwenspersoon zijn eveneens geen meldingen binnengekomen.
We zijn blij dat er geen aanleiding was om van de klachtenregeling gebruik te maken.
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4.5 Toekomst TUA
Nadat de generale synode van de CGK in 2013 het besluit had genomen om voortvarend onderzoek
te (laten) doen naar de totstandkoming van een breder Gereformeerd Theologisch Instituut, heeft
een verkenningscommissie, bestaande uit dr. R. Bisschop, drs. I.A. Kole en prof. dr. A. de Reuver,
potentiële partners gepolst voor deelname aan de planvorming. De Gereformeerde Bond (GB), het
Hersteld Hervormd Seminarie (HHS), de NGP, de TUK en de TUA zijn op deze uitnodiging ingegaan.
Uit gesprekken met potentiële kwartiermakers werd duidelijk dat in plaats van een institutioneel
samengaan (fusie) het verstandiger zou zijn om in te steken op het model van een optimale
coöperatie. Binnen een dergelijke Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) zou enerzijds de
bachelor gezamenlijk opgezet kunnen worden, terwijl anderzijds de deelnemende kerken hun eigen
predikantsopleiding (master) daaraan kunnen koppelen. Gedurende de besprekingen werd duidelijk
dat GB en HHS geen directe verantwoordelijkheid in dit proces kunnen nemen, maar wel graag
betrokken willen blijven, het HHS in de vorm van een waarnemersstatus. Het coöperatiemodel
biedt overigens mogelijkheden voor anderen om later alsnog hierbij aan te sluiten.
Deze ontwikkeling leidde binnen de TUA tot een discussie of deze beperkte samenwerking past
binnen het besluit van de generale synode van oktober 2013. Deputaten vertegenwoordiging (het
moderamen van de generale synode) vond dat naar de letter gezien deze uitwerking van het
besluit weliswaar te verdedigen was, maar achtte het gezien de geest van de bespreking ter
synode toch verstandig om eerst de generale synode hierover expliciet om een uitspraak te vragen.
Het college van bestuur heeft het proces vervolgens ‘on hold’ gezet.
Direct na de zomer heeft het college van bestuur een uitvoerig concept-rapport voor de generale
synode opgesteld. Na interne besprekingen hiervan is medio oktober dit gezamenlijke rapport van
college van bestuur, raad van toezicht en curatorium aangeboden aan deputaten
vertegenwoordiging met het verzoek om de generale synode bijeen te roepen.
Ondertussen realiseren we ons dat we in een spannend veld opereren. Er worden van verschillende
kanten grote vragen gesteld over de toekomst van de theologiebeoefening in Nederland. Processen
van inkrimping en afkalving zijn evident, theologische faculteiten worden gesloten of gaan op in
een faculteit geesteswetenschappen, theologie kan zomaar overvleugeld worden door godsdienstwetenschappen. Een door de KNAW benoemde commissie heeft het gehele veld in kaart gebracht,
en kwam onlangs met het voorstel voor de oprichting van een Netherlands Academy of Religion.
Een en ander stimuleert de TUA des te meer om samen met andere gereformeerde theologieopleidingen een gezamenlijk plan voor coöperatie in de nabije toekomst uit te werken.
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5

Personeel

Personeelsbestand
In de personeelsformatie aan de TUA zijn over 2014 enkele wijzigingen te vermelden.
Overgang naar een vast dienstverband:
- dr. M.C. Mulder (per 1 januari, 0,15 fte, docent)
Een reductie in omvang van de vaste aanstelling:
- mw. N. Duijzer-Algra (per 1 september, logopedist, van 0,05 naar 0,035 fte, logopedist)
Tijdelijke aanstellingen:
- P.D. Baarda, MA (per 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2018 voor 0,1 fte als
wetenschappelijk medewerker)
- B.J.B. Brunsveld (per 1 januari tot en met 31 december 2014 voor 0,5 fte in kader van wajongregeling)
- dr. A. Huijgen (per 1 januari tot en met 31 december 2016 voor 1,0 fte als universitair
hoofddocent Systematische Theologie) (daarmee vervalt de aanstelling van 0,4 fte als
universitair docent)
- dr. M.J. Kater (per 1 december 2013 tot en met 31 december 2016 voor 1,0 fte als universitair
hoofddocent (gereformeerde) Praktische Theologie (daarmee vervalt de aanstelling van 0,4 fte
als universitair docent)
- mw. E.L. Maljaars-de Pagter, MA (per 18 augustus tot en met 31 december 2014 voor 0,4 fte
als vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort)
- dr. M.C. Mulder (per 1 augustus tot 31 december 2016 voor 0,3 fte als universitair docent
Nieuwe Testament)
Een verlenging van de tijdelijke aanstelling:
- mw. J.A.E. de Groot, MA (tot 31 augustus 2015; per 1 september 2014 van 0,36 naar 0,17 fte,
docent Latijn)
- N.C. Smits, MA (tot 31 december 2016 voor 0,6 fte, wetenschappelijk medewerker
Systematische Theologie)
- H. de Waard, MA (tot 31 december 2016 voor 0,6 fte, wetenschappelijk medewerker Oude
Testament)
Emeritering van hoogleraren per 1 februari:
- prof. dr. A. Baars
- prof. dr. T.M. Hofman
Per 1 oktober als bijzonder hoogleraar in dienst van het Bestuur Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding:
- prof. dr. J. Dekker
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Op 1 oktober 2014 bedroeg de totale personeelsformatie 16,16 fte.
Tabel 3
Personeelsformatie in fte’s per 1 oktober.
2014

2013

M

V

Totaal
fte

%

Totaal
fte

Hoogleraren

3,0

0,0

3,0

18,6

4,75

Universitair
hoofddocenten

2,0

0,0

2,0

12,4

0,0

1,89

1,59

3,48

21,5

4,24

Aio’s

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wetenschappelijk
medewerkers

1,2

0,1

1,3

8,0

1,2

Student-assistenten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,79

3,59

6,38

39,5

5,79

10,88

5,28

16,16

100

15,98

Universitair docenten

Ondersteunend
personeel
Totale formatie

In vergelijking met 2013 is de personele omvang met 0,18 fte licht toegenomen. Het aantal
personen dat werkzaam is binnen de TUA, is met 1 toegenomen. Tegenover een emeritering van 2
hoogleraren stond het aantrekken van 3 tijdelijke medewerkers.
Naast de universitair docenten maakt de universiteit voor onderdelen van de studie die specifieke
vakkennis vragen, gebruik van gastdocenten. In totaal gaat het daarbij om 3 personen.
De leeftijdsopbouw van het personeel zag er in 2014 als volgt uit:
Tabel 4
Leeftijdsopbouw personeel per 1 oktober 2014.
20-30
M

V

31-40
M

V

41-50
M

V

51-60
M

V

2

Hoogleraren
Universitair hoofddocenten

1

V

1

1

Totaal
M

V

3

1

1

Universitair docenten

61 e.o.
M

2

5

3

5

5

2

1

4

5

Aio’s
Wetensch. medewerkers

1

1

1

3

1

Student-assistenten
Ondersteunend personeel
Totaal

7

1
3

2
1

2
15

1

27

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 42,9 jaar.
Werkdruk
De generale synode 2010 heeft er nadrukkelijk op aangedrongen om de werkdruk voor hoogleraren
te verlichten.
Naast het beschikbaar stellen van extra menskracht is ook meer dan eens een beroep gedaan op
de hoogleraren om prioriteiten te stellen wat betreft hun werkzaamheden.
De generale synode heeft de raad van toezicht verzocht om inzicht te geven in ‘het terugbrengen
van het aantal nevenfuncties per hoogleraar’.
In tabel 5 staat een overzicht van deze nevenactiviteiten op basis van de ontvangen gegevens ten
behoeve van het jaarverslag 2014. Begin 2014 zijn er twee hoogleraren met emeritaat gegaan.
Deze zijn niet meegenomen in onderstaande telling voor 2014. De twee nieuwe universitaire
hoofddocenten zijn daar vanaf 2014 wel in opgenomen.
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Tabel 5
Nevenactiviteiten hoogleraren en universitair hoofddocenten.

Nevenactiviteiten
hoogleraren
1
Nevenfuncties
2
Lidmaatschappen
Redactielidmaat3
schappen
Totaal

2012

2013

2014

35
8
20

39
8
18

32
16
15

63

65

63

Het blijft lastig om nevenactiviteiten goed te wegen. Er is immers een verschil in tijdsbeslag tussen
de verschillende activiteiten. Bovendien maken de hoogleraren werkweken van meer dan 40 uur.
In sommige gevallen is sprake van een betaalde nevenfunctie. Het totaal aantal nevenactiviteiten
blijft stabiel.
Een overzicht van de nevenactiviteiten is opgenomen in bijlage 8. Als het om een bezoldigde
nevenactiviteit gaat, is dit expliciet aangegeven.
De raad van toezicht heeft het overzicht van nevenactiviteiten besproken en het college van
bestuur gevraagd om een kaderstellende regeling op te stellen. In overleg met het college van
hoogleraren heeft het college van bestuur inmiddels een kader nevenwerkzaamheden voor fulltime
medewerkers vastgesteld.
Ontwikkelgesprekken
Vanaf najaar 2012 houdt het college van bestuur jaarlijks individuele ontwikkelgesprekken met alle
docenten en hoogleraren. Inzet daarvan is om in overleg concrete en haalbare afspraken te
formuleren wat betreft de bijdrage aan onderwijs, onderzoek, valorisatie en algemene taken binnen
de TUA. Ook in november 2014 zijn deze gesprekken gevoerd.
Jaarlijks worden eveneens met het onderwijsondersteunend personeel ontwikkelgesprekken
gehouden; deze vonden in november jl. plaats.
Ziekteverzuim
In het algemeen is het ziekteverzuim incidenteel en beperkt qua omvang. Enkele cijfers staan in
tabel 6, waarbij het percentage wordt berekend door het aantal verzuimde kalenderdagen te delen
door het aantal beschikbare kalenderdagen. Daarop vindt een correctie plaats als de
werkzaamheden gedeeltelijk hervat zijn.
Tabel 6
Verzuimoverzicht.

Jaar
2013
2014

Percentage
0,49
0,25

Het afgelopen jaar was er slechts incidenteel en kort sprake van verzuim, waardoor het percentage
bijzonder laag is.
Vanwege gezondheidsredenen is aan een van de hoogleraren per 1 februari emeritaat verleend. Dit
verzuim is in bovenstaande cijfers niet meegenomen. Bij de andere hoogleraren heeft geen ziekmelding plaatsgevonden.

Onder 'nevenfunctie' is te verstaan dat iemand echt 'in functie' is, m.a.w. dat er diensten verwacht worden in de zin van advisering,
organisatie, input schriftelijk werk, etc. Dit geldt ook als de nevenfunctie 'slapend' is (bijv. maar één vergadering per jaar). Het kan gaan
om een wetenschappelijke, kerkelijke of andere nevenfunctie.
2 Onder 'lidmaatschap' is te verstaan dat iemand deel uitmaakt van een al dan niet wetenschappelijke vereniging, maar daar 'afnemer' is
en geen functie bekleedt die tijd kost. Het kan gaan om een wetenschappelijk lidmaatschap of een lidmaatschap anderszins.
3 Wetenschappelijk of anderszins.
1
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Ontslag
Er zijn in 2014 geen medewerkers ontslagen en ook zijn er geen lopende zaken ten aanzien van
ontslagprocedures of uitkeringen na ontslag.
Sabbatical
Van januari tot en met juni heeft prof. dr. G.C. den Hertog een sabbatical gehad. Voor een
belangrijk deel heeft deze periode in het teken gestaan van het verrichten van ‘achterstallig
onderhoud’, i.c. het lezen van literatuur met betrekking tot zijn vakgebied die ten tijde van zijn
rectoraat (van september 2010 t/m december 2013) verschenen is.
Daarnaast heeft hij bijdragen voorbereid voor (en deels organisatorisch meegewerkt aan) enkele
wetenschappelijke symposia, zoals rond de theologie van zijn leermeester J.T. Bakker (PThU
Groningen), waarvan een bijdrage inmiddels in druk is verschenen en een tweede in de loop van
2015 wordt gepubliceerd.
In het kader van zijn onderzoeksprogramma heeft hij een lezing voorbereid over ‘Barth: Das
christliche Leben’, die gehouden is op het Internationales Barth-Symposion te Emden (1-4 mei
2014) en de lezing ‘Justice, mercy and forgiveness’ op de studiedag van de onderzoeksgroep
Reformed Traditons in Secular Europe (RTSE) op 20 juni 2014 in Apeldoorn. Beide lezingen zullen
naar verwachting in de loop van 2015 in druk verschijnen.
Afscheidscolleges en inauguratie
Vanwege de emeritering van prof. dr. A. Baars en prof. dr. T.M. Hofman, beiden per 1 februari
2014, vonden er dit jaar twee afscheidscolleges plaats. Professor Baars sprak op 7 februari over
‘Geestelijke leiding in de prediking’, terwijl het afscheid van professor Hofman zich op 13 juni
concentreerde rondom het thema ‘Een inhoudelijke samenhang bij Lukas. Het evangelie voor de
armen en de volken’. Beide afscheidsbijeenkomsten vonden plaats in de Grote Kerk aan de Loolaan
in Apeldoorn en werden zeer goed bezocht.
Tegenover emeritaat en afscheid van deze twee hoogleraren stond de inauguratie van prof. dr. J.
Dekker als bijzonder hoogleraar op de Henk de Jong-leerstoel. Deze leerstoel is op initiatief van de
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding aan de TUA ingericht. Professor Dekker zal zich
richten op ‘Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief’. De bijzonder
hoogleraar aanvaardde zijn ambt met het uitspreken van zijn inaugurele rede op woensdag 1
oktober. Onderwerp van zijn referaat was ‘ “Jesaja doelde op Jezus...” Een christelijke kijk op God
in het boek Jesaja’.
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6

Studenten

6.1 Studentenwerving
De studenten van de TUA zijn afkomstig uit diverse protestantse kerkverbanden. De vooropleiding
en de leeftijd van de studenten variëren sterk. Deze gegevens zijn uitgangspunt voor de
activiteiten ten behoeve van de werving van nieuwe studenten. Activiteiten die daartoe in 2014 zijn
ondernomen:
- In 2014 is namens het curatorium een brief verzonden aan alle christelijke gereformeerde
kerkenraden. In deze brief uit het curatorium haar zorgen over het te verwachten predikantentekort. Het curatorium wijst in haar brief op het belang van bezinning op het aspect roeping en
vraagt om in prediking, gebeden, catechese etc. aandacht te besteden aan de roeping tot het
ambt.
- De promotiefilm van de TUA is vertoond tijdens de TUA-themadag, en aan diverse groepen die
een bezoek aan de TUA brachten (o.a. de Rotaryclub, het Kabinet van de Koning en een groep
uit de CGK Ede). Ook tijdens een voorlichting die we mochten geven op Scholengemeenschap
Pieter Zandt in Kampen is de film vertoond. Verder is de film vindbaar via Google en op youtube
vrij te bekijken. In totaal zijn onze twee films, bestaande uit een korte introductiefilm en de
langere promotiefilm, in 2014 bijna 2000 keer bekeken. Studentenwerving is het allereerste
doel van deze films.
- In 2014 heeft de TUA preeknotitieboekjes uitgegeven. Deze zijn te koop via de webshop en
hebben op het omslag de TUA-kleuren en het logo. Hoewel niet primair bedoeld als studentenwerving, trekken deze boekjes in de kerken zeker de aandacht.
- Een brochure over de opleiding wordt uitgedeeld en toegezonden aan belangstellenden.
- De TUA plaatst advertenties in de landelijke, regionale en plaatselijke christelijke en kerkelijke
pers en in programmaboekjes van evenementen waar christelijke jongeren komen. In 2014
waren dit: De Wekker (2x), de nieuwsbrieven van het LCJ (12x Nieuwsflits en 6x Youthmail) en
het CGJO (4x Outline), LCJ Magazine (1x), EH Magazine (van de Evangelische Hogeschool, 2x),
Ad Rem (de studentenkrant van de Christelijke Hogeschool Ede, 3x), Daniël (jongerenblad
Gereformeerde Gemeenten, 2x), PIT (hervormd-gereformeerd jongerenblad, 2x),
programmaboekjes EO jongerendag en Opwekking (beide 1x).
- We spreken zoveel mogelijk extra mogelijkheden af bij het afnemen van advertenties. Zo wordt
het TUA-logo vertoond op de PowerPoint-presentatie die op het LCJ 16+ jeugdappel gedraaid
wordt, staat onze info-avond aangekondigd op hun uitnodigingskaarten etc.
- De TUA staat met digitale banners op websites waar veelal christelijke jongeren komen. In 2014
waren dit de websites van Refoweb, stichting Jij daar!, het LCJ, Refolution (CGJO) en de Reformatorische omroep. Op al deze websites stonden we het hele jaar vermeld.
- Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd gebruik te maken van free-publicity, zoals nieuwsberichten
op websites, en het aankondigen van activiteiten, met name de info-avond, in agenda’s op
internet en op print.
- De TUA was met een stand present op de landelijke kerkendag van de CGK op Urk.
- Een belangrijke doelgroep bevindt zich in de bovenbouw van middelbare scholen en het streven
is daarom om hier zoveel mogelijk ingang te vinden. In 2014 hebben in dit kader voorlichtingen
plaatsgevonden op Scholengemeenschap Pieter Zandt (Kampen) en het Wartburg College,
locatie Revius (Rotterdam). Daarnaast is op de TUA een groep leerlingen van de Jacobus
Fruytierscholen-gemeenschap (Apeldoorn) ontvangen. Zij kregen een rondleiding door de TUA
en voorlichting over de studie.
- Tweemaal per jaar worden flyers en posters verzonden naar scholen binnen het christelijk
voort-gezet onderwijs en de kerkenraden van de CGK en NGK: in het najaar om aandacht te
vragen voor de info-avond die jaarlijks in november wordt gehouden en in het vroege voorjaar
een meer algemene poster over de TUA.
- Ook via de jongerenorganisaties LCJ en CGJO worden flyers onder jongeren verspreid op
landelijke actviteiten, catechese-avonden etc.
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De belangstelling voor de info-avond in november loopt al enkele jaren terug, maar de avond
voorzag nog steeds in een behoefte. Tijdens deze avonden werd altijd een mini-college
gehouden en kregen belangstellenden veel informatie over de studie en het studentenleven. In
2014 waren er echter te weinig aanmeldingen om de avond door te laten gaan. De functie die
de info-avond in het verleden had, lijkt steeds meer te worden overnomen door de
meeloopdagen.
Van de mogelijkheid om een dagje mee te lopen met de colleges, gevolgd door een gesprek met
de studieadviseur, wordt veel gebruikgemaakt. In 2014 ontvingen we in dit kader rond de 45
belangstellenden voor de opleiding.
De website van de TUA wordt goed bijgehouden, waarbij rekening gehouden wordt met de
toegankelijkheid voor en informatiewensen van belangstellenden.
De TUA participeert in een overlegorgaan waarin het middelbaar beroepsonderwijs, de hogescholen en de universiteit van Apeldoorn participeren. Het overlegorgaan heeft als doel van
Apeldoorn een aantrekkelijke studiestad te maken en meer studenten naar Apeldoorn te
trekken. In 2014 heef dit onderwijsplatform 6 keer vergaderd.
Onze beste ambassadeurs zijn echter de studenten zelf. Uit enquêtes onder A-jaarsstudenten
blijkt dat mond-tot-mondreclame uiteindelijk de grootste rol speelt in het vinden van de TUA.

Daarnaast zijn er zaken die niet allereerst studentenwerving op het oog hebben, maar dit indirect
wel als neveneffect kunnen hebben:
- Het relatiemagazine TUA Connect (oplage 31.300) verschijnt drie keer per jaar en wordt
verstuurd naar alle adressen van CGK-leden en andere relaties van de TUA.
- Het studentenmagazine TUA INzicht, dat ook buiten de TUA abonnees kent en met name
verdiepende artikelen biedt, geeft een indruk van de onderwerpen die leven bij de studenten.
- Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verzonden naar de predikanten van de CGK en NGK
en naar kerkenraden van de CGK, alumni, relaties van de TUA en verdere belangstellenden.
Voor deze nieuwsbrief worden wekelijks nieuwe aanmeldingen ontvangen. In totaal wordt deze
momenteel aan rond de 1.300 mensen toegezonden.
- Er wordt een twitteraccount bijgehouden met korte berichten over nieuws en activiteiten aan de
TUA. De TUA heeft eind 2014 bijna 1000 volgers. In 2014 zijn 90 berichten verzonden of
geretweet.
- Ook wordt een Facebookpagina bijgehouden. Deze pagina bevat in principe dezelfde berichten
als op twitter gepubliceerd worden, maar dan in uitgebreidere vorm. Tevens kan hier
makkelijker worden gereageerd. De pagina werd eind december gevolgd door bijna 350
personen. In 2014 zijn 94 facebookberichten geplaatst of gedeeld.
- In 2014 is doorgegaan met het tweewekelijks publiceren van een blog. Deze wordt geschreven
door met name studenten en medewerkers van de TUA. Weliswaar is het eerste doel hiervan
niet studentenwerving, maar het kan hierin wel degelijk een rol spelen. Op Facebook en twitter
worden de blogs door derden onder hun volgers gedeeld, wat het bereik vergroot. De bijdrages
gaan over zaken als interessante colleges, stages, symposia, etc., alles vanuit het gezichtspunt
van de auteur. Dit geeft een beeld van wat er aan de TUA zoal gebeurt en kan mensen
interesseren voor een theologiestudie.

6.2 In- en uitstroom
Per 1 oktober 2014 was het totaal aantal ingeschreven (voltijd)studenten 115, zie tabel 9. De TUA
4
mocht 27 nieuwe studenten verwelkomen in de bachelor . Van het totaal aantal ingeschreven
studenten hebben er 4 een buitenlandse nationaliteit. Er volgen momenteel 32 personen colleges
als contractant.
Veruit de meeste bachelorstudenten stromen in met een vwo-diploma als hoogst genoten
vooropleiding (tabel 7). In de laatste 7 cohorten zijn in totaal 20 studenten met een hbo-einddiploma
ingestroomd bij de bachelor. Deze studenten staan niet vermeld in deze tabel omdat zij ook niet
meegerekend zijn bij de rendementberekeningen. Ditzelfde geldt voor studenten die de studie aan de

4

Van wie er 5 een hbo-einddiploma als vooropleiding hebben en 3 een wo-master.
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TUA als tweede inschrijving volgen naast een andere studie.
In onderstaande tabellen is de instroom uitgesplitst: de instroom in de bachelor, in de master en de
instroom van studenten die op contractbasis losse vakken volgen aan de TUA, de zogenaamde
contractanten.
Tabel 7
Bachelorinstroom (voltijd) per cohort uitgesplitst naar vooropleiding.
Cohort

Vwo

Hbo-propedeuse

Buitenland

Overig

Totaal

2008

5

2

0

2

9

2009

4

1

0

2

7

2010

16

4

0

5

25

2011

5

0

0

4

9

2012

7

2

0

2

11

2013

11

6

2

0

195

2014

14

5

0

5

246

Tabel 8
7

Masterinstroom (voltijd) per cohort uitgesplitst naar vooropleiding .
Cohort

Bachelor TUA

Bachelor elders
behaald

Totaal

2008

1

1

2

2009

0

1

1

2010

7

1

8

2011

11

2

13

2012

8

1

9

2013

12

3

15

2014

7

0

7

Het totaal aantal voltijd bachelor- en masterstudenten in de achtereenvolgende jaren zag er als volgt
uit:
Tabel 9
Aantallen studenten per 1 oktober.
Studiejaar

Bachelor
totaal

Master
totaal

Ongedeelde
opleiding

Man

Vrouw

Totaal

2008

44

39

15

92%

8%

98

2009

54

39

8

94%

6%

101

2010

54

44

0

92%

8%

98

2011

59

45

0

89%

11%

104

2012

55

33

0

83%

17%

88

2013

59

44

0

83%

17%

103

2014

71

44

0

83%

17%

115

Daarnaast kent de TUA personen die op contractbasis losse vakken volgen, de zogenaamde
contractanten. Veelal gaat het om een aanloop naar een voltijdstudie. Onderstaande tabel geeft een
indruk van om hoeveel mensen dit gaat.
Daarnaast zijn 2 studenten ingestroomd als tweede inschrijver, 2 studenten die elders al een hbo-einddiploma hebben behaald en 3 met
een wo-master.
6 Daarnaast zijn ingestroomd: 1 student als tweede inschrijver en 3 studenten die elders al een hbo-einddiploma hebben behaald.
7 Er was in de eerste twee in deze tabel genoemde studiejaren nog sprake van de oude, ongedeelde opleiding. Dit verklaart de lage cijfers
van de masterinstroom.
5
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Tabel 10
Instroom contractanten per cohort.
Cohort

Totaal
instroom

Totaal aantal
contractanten

2008-2009

6

11

2009-2010

15

22

2010-2011

23

40

2011-2012

24

36

2012-2013

22

38

2013-2014

5

32

2014-2015

6

32

8

Uitstroom
In 2013-2014 studeerden 14 bachelorstudenten af en 7 masterstudenten. Meer gedetailleerde
informatie over de uitstroom is te lezen in hoofdstuk 7.4.

6.3 Leeftijdsopbouw
De grootste groep studenten – bijna de helft – is geboren in 1990 of later. 83% van de studenten
is man. De gemiddelde leeftijd van de studenten is 28,2 jaar.
Tabel 11
Leeftijdsopbouw voltijdstudenten per 1 oktober 2014.

Geboortejaar

M

V

Totaal

1990 of later

43

16

59

1985-1989

21

1

22

1980-1984

11

0

11

1975-1979

9

0

9

1970-1974

7

2

9

1965-1969

1

0

1

1960-1964

2

0

2

1959 of eerder
Totaal

1

1

2

95

20

115

6.4 Werkkring alumni
In 2014 studeerden 10 masterstudenten af. Van hen zijn 6 personen predikant geworden binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken, 1 werd predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken,
1 persoon ging de zending in terwijl er 2 aan een onderzoeksvoorstel zijn gaan werken.
Om een beeld te geven van het beroepenveld van de alumni, is onderstaand figuur opgenomen.
Van de studenten die tussen 2004 en 2014 afstudeerden, werd ruim de helft predikant. Een
aanzienlijk deel van onze alumni in de afgelopen 10 jaar vindt een werkplek in onderwijs en
onderzoek (17%). Het aantal afgestudeerde masterstudenten in de betreffende periode is 111.
De groep ‘geen dienstbetrekking of onbekend’ bestaat deels uit mensen die ook geen werk zochten
of zoeken, bijv. omdat ze huisvrouw werden. Van geen van de alumni is werkloosheid bekend, van
slechts 1 alumnus is bekend dat hij werkt in een niet-theologische werkkring terwijl hij een
theologische werkkring ambieert. Concluderend kunnen we zeggen dat het arbeidsperspectief na
een studie aan de TUA goed tot zeer goed is.

8

Gegevens tot eind december 2014. Later in het studiejaar 2014-2015 zijn ook nog contractanten ingestroomd.
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Figuur 2
Werkkring afgestudeerden 2004-2014.
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7

Onderwijs

7.1 Opbouw studie en onderwijsintensiteit
De studie theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn bestaat uit een driejarige bachelor
theologie (een undergraduate fase van 180 EC) die de basis vormt voor een driejarige master
theologie (een graduate fase van 180 EC).

Figuur 3
Opbouw theologiestudie aan de TUA.

Gedurende de opleiding neemt het aantal verplichte, ingeroosterde contacturen af, van 12,9 uur
per week in de propedeuse naar 3,0 uur per week in het laatste jaar van de master, zie tabel 12.
Tabel 12
Gemiddeld aantal contacturen per week per studiejaar in klokuren.9

Bachelor

Master

Studiejaar

Contacturen per
week

A-jaar

12,9

B-jaar

11,3

C-jaar

10,7

D-jaar

12,1

E-jaar

10,2

F-jaar

3,0

7.2 Studentenoordeel over de opleiding
Bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 werd de TUA bijzonder positief beoordeeld. Het
algemeen oordeel kwam uit op 4,45 (waar maximaal 5,00 gehaald kon worden), dat is 0,10 punt
hoger dan in 2013. Op vrijwel alle deelgebieden scoorde de TUA in 2014 hoger dan het landelijk
gemiddelde. Enige uitzondering hierop was het aspect ‘studieomgeving’. Dit aspect scoorde in 2014
met een gemiddelde van 3,81 echter aanzienlijk hoger dan 3,56 in 2013.
In de prestatieafspraak 2012-2016 heeft de TUA aangegeven dat zij de ambitie heeft om de scores
van de NSE 2011 te verbeteren. De gemiddelde score10 van de NSE 2011 geldt als nulmeting.
Doordat de NSE in de loop der jaren diverse vragen heeft toegevoegd en/of gewijzigd, is het bij het
berekenen van de gemiddelde scores van de jaren na 2011 belangrijk alleen die vragen mee te
rekenen die ook al in de NSE 2011 voorkwamen.

Gebaseerd op gegevens uit Studiegids 2013-2014.
Door de TUA zelf berekend. Hierbij worden alle aparte scores gemiddeld, waarbij enkele vragen niet worden meegerekend vanwege in
de verschillende jaren door de NSE toegevoegde of juist verwijderde vragen.
9

10
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Tabel 13
Gemiddelde scores NSE.
NSE

Gemiddelde score volgens
prestatieafspraak

Gemiddelde score aan de hand
van
vragen die alle jaren gesteld zijn

3,88
4,08
3,93
4,05

3,89
4,06
3,91
4,01

2011
2012
2013
2014

Bovenstaande tabel toont de gemiddelde score van de NSE in de afgelopen jaren. In de
prestatieafspraak staat als nulmeting NSE 2011 met een gemiddelde score van 3,88. De ambitie
voor 2015 is een gemiddelde score van 4,00. Zoals bovenstaande tabel laat zien, hebben we die
ambitie in 2012 en 2014 verwezenlijkt. In 2013 was de score lager. Het is niet te voorspellen hoe
de scores in de komende jaren zullen zijn11. Dit heeft te maken met de geringe studentenpopulatie
aan de TUA. Eén antwoord kan al grote invloed hebben op de uitkomst. De uitslag van de enquête
kan voor de TUA wel reden zijn om over te gaan tot verbeteracties. Een voorbeeld daarvan is de
communicatie ten aanzien van roosterwijzigingen e.d., waaraan tegenwoordig meer aandacht
gegeven wordt.

7.3 Excellente studenten
De TUA kent (nog) geen apart honoursprogramma. Wel worden studenten die bovengemiddeld
presteren, en die dit qua beschikbare tijd voor studie ook aankunnen, uitgedaagd om iets extra’s te
doen. Bijvoorbeeld een tweede studie, een gedeeltelijke studie in het buitenland of een studentassistentschap. Er wordt inmiddels actief gewerkt aan een plan voor een excellentietraject.
In 2014 waren 3 studenten in dienst van de TUA als student-assistent. Daarnaast waren 3 oudstudenten als wetenschappelijk medewerker aan de TUA verbonden. 7 studenten volgden een
tweede studie aan een andere universiteit. 2 studenten volgden een hbo-opleiding als tweede
studie en 2 studenten volgden enkele vakken aan een andere universiteit.

7.4 Studiesucces
De vwo-instroom is dermate klein dat uitstroom van één student al grote invloed heeft op het
uitstroompercentage en de betrouwbaarheid van de selectiviteit van het eerste jaar (tabel 14). De
selectiviteit van het eerste jaar13 is heel wisselend, maar gemiddeld vrij hoog. Dit is mede te
danken aan het intakegesprek dat met elke student gevoerd wordt, aan de curriculumopbouw en
aan een strak gehanteerd BSA-beleid. De TUA streeft naar een maximaal uitstroompercentage van
15% in het eerste studiejaar (zie prestatieafspraak 2012-2016)14. Van de uitgestroomde studenten
zijn de meesten vervolgens ingestroomd in een hbo-opleiding, één student heeft niet gekozen voor
een andere opleiding en enkele studenten zijn een andersoortige bacheloropleiding gaan volgen
aan een andere universiteit.
12

Invloed uitoefenen hierop is vrijwel onmogelijk.
De overige instroom is hier buiten beschouwing gelaten vanwege de geldende definities van de prestatieafspraak.
13 Het aantal studenten dat uitvalt in het eerste jaar als percentage van de totale uitval na 3 jaar. Als er alleen in het eerste jaar
studenten uitstromen, is de selectiviteit 100%. Stromen er ook in andere jaren studenten uit, dan is de selectiviteit lager.
14 Berekend over de totale instroom(excl. hbo- en wo-einddiploma) is het uitstroompercentage van cohort 2010 7%, van 2011 10%, van
2012 18% en van 2013 0% in het eerste jaar.
11
12
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Tabel 14
Uitstroom na 1, 2 en 3 jaar van bachelorstudenten met vwo-vooropleiding.
Omvang
cohort
(absoluut)

Uitstroom
Na 1 jaar

Na 2 jaar

Na 3 jaar

Selectiviteit
1ste jaar

5

0%

0%

0%

-

2009

4

0%

0%

0%

-

2010

16

6%

13%

13%

50%

2011

5

0%

0%

0%

-

2012

7

0%

14%

X

X

2013

10

0%

X

X

X

2014

X

X

X

X

X

Cohort

2008

Het bachelorrendement15 van cohort 2011 na 3 jaar is bijzonder hoog, zie tabel 15. Het rendement
na 4 jaar van cohort 2010 is daarentegen vrij laag. Dit is deels te wijten aan het feit dat er na het
tweede en vierde jaar nog studenten zijn uitgestroomd zonder diploma, zie tabel 14. Het maximaal
haalbare rendement van cohort 2010 is 87%. Het feit dat enkele studenten met een beperking deel
uitmaken van dit cohort, heeft een negatief effect op het rendement.
Tabel 15 a en b
Bachelorrendement vwo-instroom en totale instroom.
Cohort

Bachelorrendement vwo-instroom
omvang herinschrijvers
(absoluut)

percentage herinschrijvers t.o.v.
totale cohort

na 3 jaar

na 4 jaar

na 5 jaar

na 6 jaar of
meer

5
5

83%
100%

60%
40%

80%
100%

80%
100%

80%
100%

2009

4

100%

75%

100%

100%

X

2010

15

94%

40%

60%

X

X

2011

5

100%

80%

X

X

X

2012

7

100%

X

X

X

X

2013

10

100%

X

X

X

X

2007
2008

Cohort

Bachelorrendement totale instroom
omvang herinschrijvers
(absoluut)

percentage herinschrijvers t.o.v.
totale cohort

na 3 jaar

na 4 jaar

na 5 jaar

na 6 jaar of
meer

2007
2008

6
9

86%
100%

50%
44%

67%
100%

83%
100%

83%
100%

2009

6

86%

50%

83%

83%

X

2010

23

92%

39%

57%

X

X

2011

9

100%

78%

X

X

X

2012

11

100%

X

X

X

X

2013

19

100%

X

X

X

X

15

Van herinschrijvers na 1 jaar. De uitgestroomde studenten van het eerste jaar zijn dus niet meegerekend.
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In de prestatieafspraak16 heeft de TUA haar ambitie voor 2015 met betrekking tot de bachelorrendementen als volgt geformuleerd:
‘Minimaal 30% van de herinschrijvers behaalt de bachelor in 3 jaar.
Minimaal 75% van de herinschrijvers behaalt de bachelor in 4 jaar.’
Op dit moment voldoen we aan deze ambitie, met uitzondering van cohort 2010.
Master
Uitstroom en rendement
Vrijwel alle studenten die beginnen aan de masteropleiding, maken deze ook af. In de afgelopen 6
cohorten hebben slechts 2 studenten de opleiding verlaten zonder diploma. De masteropleiding
wordt door de meeste studenten binnen 4 of 5 jaar afgerond, zie tabel 16.
Tabel 16
Masterrendement.
Cohort

Masterrendement totale instroom
Absoluut aantal
studenten

na 3 jaar

na 4 jaar

na 5 jaar

na 6 jaar of
meer

6
10

0%
10%

33%
70%

83%
80%

83%
90%

2009

2

100%

100%

100%

X

2010

12

25%

50%

X

X

2011

12

25%

X

X

X

2012

5

X

X

X

X

2013

15

X

X

X

X

2007
2008

7.5 Docentprofessionalisering
Wat de BKO (basis kwalificatie onderwijs) betreft, heeft een aantal docenten al aan de verplichtingen voldaan. In 2014 zijn de eerste certificaten uitgereikt. Op 31 december 2014 had 53% van de
docenten zijn/haar certificaat reeds behaald. Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het
behalen van de ambitie om in 2015 minimaal 75% van de onderwijsgevenden BKO-gekwalificeerd
te laten zijn.
Een externe didacticus, drs. H.J.J. Saalmink, heeft ook in het studiejaar 2013/2014 samen met de
beleidsmedewerker onderwijs van de TUA een aantal colleges bijgewoond en de bevindingen met
betrokkenen doorgesproken. Motto van de coaching is ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te
worden’. De coaching heeft als doel de didactische vaardigheden van de docenten verder te
ontwikkelen. In het algemeen wordt deze vorm van coaching door de docenten op prijs gesteld.
Het geeft de docenten instrumenten in handen om zich te verbeteren. Vanaf studiejaar 2014/2015
verzorgt de beleidsmedewerker onderwijs de coaching.

7.6 Accreditatie
De NVAO heeft de bachelor- en masteropleiding van de TUA opnieuw geaccrediteerd. Deze accreditatie werd verleend aan de hand van het rapport van de onderwijsvisitatiecommissie die in 2013
een tweedaags bezoek aan de TUA bracht. De nieuwe accreditatie is ingegaan per 30 juni 2014 en
geldt tot en met 29 juni 2020.

16

Zie prestatieafspraak 2012-2016, p. 13-14.
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8

Onderzoek

8.1 Organisatie onderzoek
De nauwe samenwerking tussen de TUA en de TU Kampen (TUK) op het terrein van het onderzoek
krijgt concreet gestalte in het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma, waarbinnen de
onderzoekers in de verschillende vakgebieden gezamenlijk hun werk verrichten.
Het onderzoek is, naast het onderwijs, een van de primaire taken aan een universiteit en heeft als
zodanig zelfstandige betekenis. Tegelijk is er een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek: het
onderwijs stimuleert tot verdergaand onderzoek, onderzoek komt het onderwijs ten goede. In
bijlage 5 wordt per medewerker aangegeven hoe het eigen onderzoek een plek krijgt in het
onderwijs, of en op welke wijze de studenten participeren in het onderzoek en wat de interactie
tussen onderzoek en onderwijs uitwerkt voor het onderzoek.
In 2012 zijn drie nieuwe onderzoeksprogramma’s opgezet. Hierbinnen participeren interdisciplinaire
onderzoeksgroepen met een eigen programma voor 2012-2017:
-

Biblical Exegesis and Theology (BEST): Who Is Like You Among the Gods? The One and Three in
a Pluralistic Context.
Early Modern Reformed Theology (EMRT): Early Modern Reformed Theology.
Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE): Reformed Traditions in Secular Europe.

De samenstelling van de drie onderzoeksgroepen is opgenomen in bijlage 2.
De leiders van de drie onderzoeksgroepen komen samen in de commissie wetenschapsbeleid
(CWB). De samenstelling van de CWB is als volgt:
-

Prof. dr. H.G.L. Peels, programmaleider BEST en dr. A. Huijgen, adjunct-programmaleider BEST.
Prof. dr. F. van der Pol, programmaleider EMRT.
Prof. dr. S. Paas, programmaleider RTSE.

De bijeenkomsten van de CWB werden als regel bijgewoond door de beide rectores. Daarnaast was
de onderzoekcoördinator, drs. G.D. Harmanny, aanwezig. In 2014 heeft de CWB viermaal
vergaderd.
In tabel 17 is per onderzoeksgroep de onderzoeksinzet van de TUA over 2014 beschreven.
Tabel 17
Onderzoeksinzet in fte’s per 31 december 2014.

Tenured staff

PhD-candidates

Totaal

BEST
EMRT

0,60
0,40

0,50
0,00

1,10
0,40

RTSE

0,80

1,20

2,00

Overig

0,10

0,40

0,50

Totaal

1,90

2,10

4,00

8.2 Onderzoeksoutput
Een gespecificeerd overzicht van de onderzoeksoutput per medewerker is te vinden in bijlage 4 van
dit jaarverslag. Een totaaloverzicht van de output over 2014 staat in tabel 18.
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Tabel 18
Onderzoeksoutput 2014.

Categorie

Aantal

Toelichting

Wetenschappelijke
publicaties: artikelen

14

Wetenschappelijke
publicaties: artikelen
refereed

7

Artikelen over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht
op het forum van onderzoekers. Hieronder vallen non-refereed
artikelen, hoofdstukken in (congres-)bundels, inleidingen op (her)publicaties.
Artikelen die onderworpen zijn aan een proces van kritische,
onafhankelijke evaluatie door één of meer experts in het onderwerp,
genaamd ‘referees’.

Wetenschappelijke
publicaties: dissertaties

2

Publicaties waarop de graad van doctor is verkregen aan de
universiteit.

Wetenschappelijke
publicaties: boeken

-

Boeken over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht
op het forum van onderzoekers. Academische oraties en monografieën.

Vakpublicaties: boeken

-

Boeken over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek, gericht
op professioneel geïnteresseerden.

Vakpublicaties: artikelen
Organisatie congressen
Medeorganisatie
congressen

17
6
10

Publicaties over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek,
gericht op professioneel geïnteresseerden.
Congressen die door de TUA zelf zijn georganiseerd.
Congressen door anderen geïnitieerd maar door de TUA organisatorisch ondersteund.

8.3 Promoties TUA
In 2014 vonden aan de TUA twee promoties plaats:
-

-

M. Golverdingen, Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950,
promoveerde op 4 maart 2014. Promotores waren prof. dr. H.J. Selderhuis en prof. dr. G.C. den
Hertog.
G. van Dijk, Het concrete is het wezenlijke. Het denken van A. Janse van Biggekerke (18901960) over Gods verbond met mensen, promoveerde op 24 oktober 2014. Promotores waren
prof. dr. J.W. Maris en prof. dr. G. Harinck (TUK).

8.4 Conferenties onderzoeksgroepen
De drie onderzoeksgroepen van TUK en TUA (BEST, RTSE en EMRT) hielden in 2014 elk hun eigen
studiedag. Op 3 april organiseerde allereerst de BEST-groep een symposium rondom het thema ‘De
God van het Oude Testament’. Op 20 juni volgde de onderzoeksgroep RTSE met een symposium
over ‘Mercy’. Op 29 oktober, tenslotte, was het thema ‘Election’ aan de beurt, dit keer als conferentie vanuit de onderzoeksgroep EMRT.

8.5 Midtermreview onderzoeksprogramma’s
Er is in 2014 in de onderzoeksgroepen uitgebreid gesproken over de verbeterpunten die naar voren
kwamen bij de VSNU-onderzoeksvisitatie die in 2013 plaatsvond. In september 2014 is daarnaast
een aparte middag georganiseerd voor alle onderzoekers van TUA en TUK waarin de resultaten van
de onderzoeksvisitatie doorgesproken zijn. Als gastspreker was deze dag prof. dr. G.H. van Kooten
(Rijksuniversiteit Groningen) aanwezig.
De voortgang van de op het gebied van ons onderzoek geformuleerde ambities zal worden getoetst
door een speciale commissie. Eind 2014 zijn de voorbereidingen begonnen voor de tweede
midtermreview van de onderzoeksprogramma’s. Daarvoor is een trio aangezocht dat bestaat uit
prof. dr. P.H.A.I. Jonkers (Tilburg University), prof. dr. J.W. van Henten (Universiteit van
Amsterdam) en prof. dr. G. Plasger (Universität Siegen).
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9

Valorisatie

9.1 Algemeen
In het Hoofdlijnenakkoord van de VSNU met staatssecretaris Zijlstra (december 2011) werd
‘valorisatie’, volgens de brede definitie uit het Valorisatieprogramma, opgevat als ‘het proces van
waardecreatie uit kennis, afkomstig uit alle disciplines, door kennis geschikt en beschikbaar te
maken voor economische en maatschappelijke benutting en te vertalen in producten, diensten,
processen en nieuwe bedrijvigheid’. In deze lijn heeft de TUA met haar expertise op het gebied van
theologie en levensbeschouwing een waardevolle eigen inzet voor kerk en samenleving. Zowel
vanuit de TUA in het algemeen als door de brede uitwaaiering van functies van individuele
docenten in kerk en samenleving is sprake van een grote kennisvalorisatie op allerlei niveaus. In
dwarsdoorsnee is het volgende te noemen:
- Docenten delen hun kennis en inzicht in kerkelijke deputaatschappen, adviescommissies voor de
synodevergadering en leiden zeer frequent kerkdiensten verspreid over geheel Nederland.
- Docenten nemen deel aan redacties van populariserende tijdschriften en leveren daaraan bijdragen; idem aan landelijke dagbladen via artikelen en interviews; idem aan optredens in de media
(tv, radio, blogs).
- Docenten zijn met hun expertise aanwezig in diverse adviesraden en fora in het bredere kerkelijke en maatschappelijke leven, studentenwerk, de zorg, media.
- Het verzorgen van cursussen/trainingen voor ambtsdragers en gemeenteleden. Momenteel
wordt de hand gelegd aan een door belanghebbenden betaalde professionele nascholing van
predikanten en de toe-rusting van kerkenraadsleden.
- Docenten verzorgen lezingen, workshops etc. aan tal van studentenverenigingen, politieke
kringen en maatschappelijke verbanden.
- De TUA is betrokken bij Refo500 (prof. dr. H.J. Selderhuis is daarvan de directeur), een wereldwijd netwerk van universiteiten, steden en verenigingen ten behoeve van kennisvalorisatie over
Reformatie en reformatorische theologie.
- Op de TUA-website werd in 2014 een lijst geplaatst met mogelijke lezingen door docenten,
voor het bredere publiek beschikbaar.
Door de directe band tussen universiteit en kerkelijk achterland is een permanente kennisvalorisatie als structureel onderdeel van de TUA-werkzaamheden permanent gegarandeerd.

9.2 Valorisatie-output
Een gespecificeerd overzicht van de onderzoekoutput per medewerker is te vinden in bijlage 4 van
dit jaarverslag. Een totaaloverzicht van de output over 2014 treft men aan in tabel 19.
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Tabel 19
Valorisatie-output 2014.

Categorie

Aantal

Toelichting

Populariserende publicaties:
boeken

1

Boeken over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek,
gericht op het bredere publiek.

Populariserende publicaties:
artikelen

7

Artikelen over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek,
gericht op breed publiek.

Onderwijs breed publiek

19

Cursussen, workshops, studiedagen.

Lezingen

30

Lezingen op vakmatig, kerkelijk of maatschappelijk gebied, voor
een breed publiek.

Kerkbladen

31

Meditaties, artikelen en columns in CGK-kerkbladen.

Dagbladen

38

Artikelen, ingezonden stukken, columns, recensies en interviews in
kranten.

Tijdschriften algemeen

3

Artikelen, columns, recensies en interviews in tijdschriften die geen
theologisch karakter dragen.

Media

6

Interviews en andere bijdragen voor radio, tv en internet.

(Bestuurs)lidmaatschappen
Andere functies

32
5

(Bestuurs)lidmaatschappen van kerkelijke deputaatschappen en
commissies of maatschappelijke verenigingen en stichtingen.
Overige functies, niet vallend onder de noemer (bestuurs)lidmaatschappen

9.3 Bijzondere bijeenkomsten
Aan de TUA werden ook in 2014 diverse bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk waren voor
een breder publiek. Te noemen zijn:
BEST-symposium ‘De God van het Oude Testament’ (zie ook 8.4)
Onder grote belangstelling (100 aanwezigen) werden over dit thema vanuit drie disciplines (Oude
Testament, Nieuwe Testament en Dogmatiek) bijdragen geleverd, gevolgd door uitgebreide
discussie met de zaal, over drie kernvragen: ‘Is God gevaarlijk?’, ‘Straft God excessief?’ en ‘Is God
jaloers?’.
Open TUA-dag
Vanwege de band met de kerken en andere relaties van de TUA is besloten om met regelmaat een
bijeenkomst voor belangstellenden te organiseren. In 2014 werd in dit kader op vrijdag 17 oktober
een open TUA-dag gehouden voor iedereen die betrokken is bij de TUA en/of geïnteresseerd is in
de thema’s uit het middag- en/of avondprogramma. Er waren ’s middags diverse colleges en
workshops, die verzorgd werden door voornamelijk docenten en hoogleraren van de TUA.
Onderwerpen waren bijvoorbeeld pastoraat & psychologie, Luther als predikant, wat is ethiek en
waarom is het zo moeilijk? en toekomstverwachting in het boek Jesaja. Het avondprogramma had
als doel de ontmoeting tussen curatorium, studenten en kerkenraadsleden en richtte zich op de
thema’s ‘roeping’ en ‘preekbespreking’.
Een uitgebreid overzicht van aan de TUA of (mede) door de TUA georganiseerde bijeenkomsten is
te vinden in bijlage 7.

9.4 TUA Connect en TUA INzicht
Vanuit de TUA verschijnt drie keer per jaar het relatiemagazine TUA Connect en eveneens drie keer
per jaar het studentenmagazine TUA INzicht.
De volgende personen hebben in 2013 deel uitgemaakt van de redactie van TUA Connect: de
studenten Gertia van Loo-Wolf en Anja de With-Hoekman en de medewerkers J.E. Bulten, dr. M.J.
Kater, mw. E.L. Maljaars-de Pagter MA, mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort en mw. J.W. van der Zande-
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de Roo. Externe deskundige is de journalist J. Visscher.
Het blad verschijnt in een oplage van 31.300.
Onderwerpen die in 2014 onder andere aan bod zijn geweest: de pastoriemiddag, de gemeentestage, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding aan de TUA, de uitwisseling met studenten uit Zuid-Afrika, het afscheid van de hoogleraren Baars en Hofman, de inauguratie van bijzonder
hoogleraar J. Dekker, de themadagen, open dag en studiedagen, de TUA internationaal.
Daarnaast bevat het blad interviews met onder andere predikanten en andere oud-studenten en
doen studenten verslag van bijeenkomsten e.d. die ze hebben bijgewoond.
In 2014 hebben de volgende studenten deel uitgemaakt van de redactie van TUA INzicht: Cornelis
Schaap en Esther Staller (hoofdredactie), Nick de Graaf, Albert-Jan de Jong, Klaas-Jan de Jong,
Wouter Muskee en Jaco van Rossum (redactie). De redactie werd ondersteund door de volgende
medewerkers: mw. E.L. Maljaars-de Pagter MA en mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort (eindredactie) en
dr. M.J. Kater en mw. J.W. van der Zande-de Roo (adviseurs).
Van TUA INzicht verschenen in 2014 drie nummers. Deze hadden respectievelijk als centraal thema
‘Feesten bij de gratie Gods – over God, leven en feesten’, ‘Biblical Exegesis and Systematical
Theology (BEST)’ en tenslotte ‘Gods Woord’.
Het magazine verscheen in een oplage van 500 exemplaren.

9.5 AKZ+
Samen met de TU Kampen (TUK) en Hogeschool VIAA te Zwolle biedt de TUA publiekscolleges aan
belangstellenden aan over thema’s vanuit de theologie die van betekenis zijn voor het leven en
denken van alledag. Door deze colleges en cursussen wordt denkwerk uit het onderwijs en
onderzoek aan de drie instellingen (en uit hun bredere netwerk) beschikbaar gemaakt voor
geïnteresseerden uit de brede achterban. Dit gebeurt onder de noemer AKZ+.
In 2014 hebben de volgende cursusseries en lezingen plaatsgevonden:
Voorjaar 2014
- Midden in ons leven is de dood
- Hoe ongemakkelijk is Paulus?
- Open voor God – christen zijn in een seculiere tijd
- Wetenschap versus waarheid
- Persoonlijkheid en geloof
Najaar 2014
- Tom Wright – Het Koninkrijk en de Koning
- Waardenvolle inbreng – christelijke politiek
- Hoe verstaan we de Schriften?
- Kerkrecht, waarom eigenlijk?
- Lezen in het Oude Testament
- Leren bidden
- Meer dan regels alleen – christelijke ethiek
- Nieuwtestamentisch Grieks (deel 2)
Een overzicht van data en sprekers is te vinden in bijlage 7 van dit jaarverslag.

9.6 PEP-cursussen
Samen met de TUK organiseert de TUA zogenaamde PEP-cursussen (Permanente Educatie
Predikanten) voor de predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt). Elk jaar worden minimaal twee cursussen van meerdere dagen aangeboden,
steeds op een ander vakgebied. Voor dit post-academisch onderwijs bestaat veel belangstelling. In
dit jaarverslag worden alleen de cursussen vermeld die eindigden in het verslagjaar. In 2014
hebben de volgende meerdaagse cursussen en studiedagen plaatsgevonden:
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Tabel 20
Meerdaagse PEP-cursussen die eindigden in 2014.
Sprekers

Titel cursus

Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne, dr. J.M.
Burger, prof. dr. B. Kamphuis, drs.
M. Rotman, ds. W. van der Schee,
prof. dr. N.T. Wright
Dr. E. Bos, dr. W.H. Dekker, dr. M.
Jager, dr. J.H.F. Schaeffer
Prof. dr. C.J. de Ruijter en diverse
predikanten
Drs. M. Noorloos

Tom Wright. Een verfrissende kijk op theologie vanuit het Nieuwe
Testament
In de ban van de ring over huwelijk, samenwonen en echtscheiding in
de plaatselijke gemeente
Masterclass Preken

Dr. A. Huijgen, drs. D. Timmerman

Basistraining Samen bouwen aan de kern van de kerk (2 edities op 2
locaties)
Predikant en Praktijk. Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie

Drs. M. Noorloos

Consulententraining Leven uit de Bron

Tabel 21
PEP-studiedagen gehouden in 2014.
Datum

Spreker

Onderwerp

25 maart

Dr. B. Plaisier, dr. J.H.F.
Schaeffer
Dr. K. van Bekkum, dr.
J.M. Burger, dr. J.
Dekker, A. Dubbink MA,
prof. dr. P.H.R. van
Houwelingen, dr. A.
Huijgen, dr. M.C. Mulder,
prof. dr. H.G.L. Peels, dr.
T.E. van Spanje, dr. R.T.
te Velde
Dr. J.M. Burger, dr. Chr.
Thomson, dr. J.R. White,
prof. dr. N.T. Wright

Symposium ‘Gemeenteopbouw via geloofsopbouw’

3 april

31 oktober

Studiedag ‘De God van het Oude Testament’

Conference ‘Tom Wright on Paul and Justification’

9.7 Activiteiten studentenvereniging PFSAR
De TUA kent een actieve studentenvereniging. In 2014 was het studentencorps PFSAR (Per Fidem
Studiumque Ad Rostra: ‘door geloof en studie naar het preekgestoelte’) 110 jaar oud. Gedurende
het hele cursusjaar worden activiteiten georganiseerd, lezingen, Bijbelstudie, studiekringen, sport
en spel. Er zijn enkele disputen met elk weer geheel eigen activiteiten. Zo doet het dispuut ZEH
(Zending, Evangelisatie en Hulpverlening) naast de standaard activiteiten ook klussen voor mensen
die dat zelf niet kunnen via stichting Present in Apeldoorn.
Het jaarthema in 2013-2014 was ‘Christen en cultuur’. In dat kader zijn de eerste drie lezingen in
2014 gehouden. Voor het studiejaar 2014-2015 is het thema ‘Diepte en hoogte!’.
Tabel 22
Lezingen voor PFSAR in 2014.
Datum

Spreker

Onderwerp

30 januari

Dr. E. Mackay

Christen en cultuur

6 maart

Prof. dr. N.W. den Bok

10 april

Prof. dr. B.J.G. Reitsma

Christen en filmkunst: de nieuwe postchristelijke held &
oefeningen in eschatologie
Evangelie en cultuur

30 oktober

Dr. T.R. Barnard

10 december

Prof. dr. M.J. de Vries

De Remonstrantse Broederschap. Een gereformeerde
kerk aan de rand.
De basics van technologische ontwikkelingen (Dieslezing)
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Internationalisering

10.1 Beleid
De TUA onderhoudt contacten met verschillende buitenlandse instellingen, onderzoeksorganisaties
en individuele wetenschappers. Regelmatig nemen hoogleraren, docenten en wetenschappelijk
medewerkers deel aan internationale congressen. In 2014 is doelgericht gewerkt aan de realisering
van samenwerkingsovereenkomsten (Memorandum of Understanding) met vier instellingen in het
buitenland: North-West University, Zuid-Afrika (MoU reeds sinds 2005), Westminster Theological
Seminary Philadelphia, USA (MoU in 2014), Calvin Seminary, Grand Rapids, USA (MoU gepland
voor 2015), Chongshin University, Seoul, Zuid-Korea (MoU gepland voor 2015).
Studenten worden gestimuleerd (internationale) symposia en congressen bij te wonen. Wanneer
studenten enige tijd in het buitenland willen studeren, verleent de TUA hulp bij het vinden van
informatie over passende buitenlandse opleidingen. Onder bepaalde voorwaarden wordt ook
financiële ondersteuning verleend door de universiteit.

10.2 Buitenlandse studenten
Per 1 oktober 2014 stonden vier Zuid-Koreanen als student aan de TUA ingeschreven. Daarnaast
werd promotiebegeleiding gegeven aan twaalf studenten uit Zuid-Korea, een student uit Duitsland
en een student uit Japan. De TUA onderneemt geen bijzondere wervingsacties in het buitenland om
de opleiding te promoten. Degenen die zich aanmelden, komen geheel op eigen initiatief. Gezien de
werkdruk van de hoogleraren wordt op verzoeken van met name studenten uit Zuid-Korea
terughoudend gereageerd. Alleen wanneer de studieresultaten en de aanbeveling vanuit het
thuisland daartoe aanleiding geven, wordt de student geaccepteerd.
De TUA is door de IND erkend als referent in de zin van artikel 2c van de Vreemdelingenwet, zowel
voor de categorie onderwijs als voor wetenschappelijk onderzoek. De contacten met de IND zijn
prettig en bevorderen een vlotte administratieve afhandeling voor de aanvragen. Waar mogelijk
wordt door de universiteit hulp geboden bij het zoeken van woonruimte, en leden van de plaatselijke kerken helpen zo nodig bij het zich eigen maken van de Nederlandse taal en de gewoonten
van de Nederlandse cultuur.

10.3 Officiële internationale contacten
Internationale contacten worden door de individuele hoogleraren onderhouden met theologische
faculteiten in Zuid-Afrika (Potchefstroom, Bloemfontein, Pretoria), Frankrijk (Aix-en-Provence), de
Verenigde Staten (Grand Rapids, Westminster, Yale), Japan (Kobe), Duitsland (Mainz, Bretten,
Gießen, Münster, Emden) en Zuid-Korea (Chon-Ahn, Presbyterian College and Theological Seminary te Chonah en Habdong Theological Seminary, Suwon).
Op 10 september 2014 is de TUA een overeenkomst aangegaan met het Westminster Theological
Seminary Philadelphia (U.S.A.) voor samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Het
samenwerkingsverband voorziet in de uitwisseling van studenten en docenten.
Overeenkomsten zijn eerder al gesloten met:
-

-

De North-West University in Potchefstroom (Zuid-Afrika): een uitwisselingscontract ten behoeve
van studenten die een deel van hun studie in Zuid-Afrika willen doen en Zuid-Afrikaanse
studenten die in Nederland willen studeren. In 2013 en 2014 vond een tiendaagse uitwisseling
tussen twee groepen studenten plaats onder leiding van prof. dr. H.G.L. Peels, inclusief
tweemaal een driedaagse theologische conferentie, in 2013 in Nederland, in 2014 in Zuid-Afrika.
Het Seminar für Reformierte Theologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Duitsland). Jaarlijks wordt in dit verband door beide universiteiten samen met de Johannes a Lasco
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-

-

-

-

-

Bibliotheek Emden een Sommeruniversität georganiseerd, waarbij de drie instellingen om
beurten gedurende een week als faciliterende instelling optreden. Namens de TUA zijn prof. dr.
G.C. den Hertog en prof. dr. H.J. Selderhuis betrokken bij de organisatie.
Het Institut für Europäische Geschichte in Mainz (Duitsland). Prof. dr. H.J. Selderhuis,
hoogleraar kerkgeschiedenis, vertegenwoordigt de TUA in dit samenwerkingsverband met het
oog op een gezamenlijk onderzoeksproject over ‘Theologenbildung im Sechszehnten Jahrhundert’.
Het Melanchthonhaus in Bretten (Duitsland), met het oog op een project dat zich bezighoudt
met de uitgave van de werken van Melanchthon. Vanuit de TUA is prof. dr. H.J. Selderhuis voor
dit project verantwoordelijk.
Het Korea Institute for Calvin Theological Studies (KICTS) ten behoeve van de online digitale
ontsluiting van de ‘Calvini Opera Database’.
De TUA participeert in Refo500, een internationaal platform waar bijna 100 (internationale)
instellingen bezig zijn met activiteiten gerelateerd aan het jubileum van 500 jaar Reformatie in
2017. In deze activiteiten worden de thema’s van de 16e eeuw benaderd vanuit hun relevantie
voor vandaag. De directeur van Refo500 is de Apeldoornse hoogleraar dr. H.J. Selderhuis.
De TUA is lid van RefoRC (Reformation Research Consortium) als een internationaal consortium
binnen Refo500 waarin een aantal universitaire instellingen samenwerkt. Medewerkers van de
TUA leveren een bijdrage met name op inhoudelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld aan de
jaarlijkse RefoRC Conference.
Johannes a Lasco Bibliotheek Emden vanwege de wetenschappelijke editie van de Acta van de
synode van Dordrecht 1618/1619. De TUA participeert in dit project samen met enkele andere
binnen- en buitenlandse instellingen. Professor Selderhuis heeft de algehele leiding over het
project. Op 29 oktober 2014 werd het eerste deel van de Acta (verslagen) van de synode van
Dordrecht 1618/19 gepresenteerd in de Johannes a Lasco Bibliotheek te Emden. Dit was een
historisch moment, omdat de stukken van de synode nooit eerder in een wetenschappelijke
editie zijn verschenen.

10.4 Georganiseerde internationale congressen
Door de TUA georganiseerde internationale congressen of symposia:
-

-

RTSE-symposium ‘Mercy’, op 20 juni in de TUA. Thema was het Bijbelse begrip barmhartigheid
en de toekomst hiervan in een seculariserend Europa.
EMRT-conference over 'The Doctrine of Election in Reformed Perspective, Historical Trajectories
and Contexts of Controversy', op 29 en 30 oktober in de Johannes a Lasco Bibliotheek in
Emden.
‘Reformierte Sommeruniversität’ (gezamenlijk project van Evangelisch-Theologische Fakultät
Universität Münster en de Theologische Universiteit Apeldoorn) van 17 tot 22 augustus 2014 in
Münster, met als thema ‘Glaube und Politik in reformierter Perspektive’.

Daarnaast hebben hoogleraren en docenten van de TUA internationale congressen en symposia
mede-georganiseerd of bijdragen hieraan geleverd in de vorm van lezingen en workshops. Voor
een overzicht hiervan zie bijlage 7.
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Bibliotheek

Inleiding
De TUA beschikt over een eigen wetenschappelijke bibliotheek, die in de eerste plaats ten doel
heeft om studenten en docenten te ondersteunen in hun onderzoek en studie. Ook andere
belangstellenden mogen van de bibliotheek gebruikmaken.
Algemeen
De aandacht is er blijvend op gericht om de collectie en de dienstverlening van de bibliotheek
actueel en wetenschappelijk op peil te houden. De financiële middelen voor de bibliotheek blijven
zorg baren. Het aantal donateurs van de bibliotheek is in 2014 nauwelijks toegenomen. Wel heeft
de Vrouwenactie BTU na afwikkeling van haar opheffing nog een restant van ca. € 21.000,- overgemaakt naar de bibliotheek. De inkomsten voor de bibliotheek zullen in de toekomst structureel
minder worden.
In 2014 zijn de budgetten voor aanschaf per vakgroep daarom opnieuw verminderd. Er zijn geen
spectaculaire aankopen geweest. Met de komst van nieuwe docenten zijn voor een aantal
vakgebieden (o.a. homiletiek en Nieuwe Testament) studieboeken ter vervanging aangeschaft.
Opnieuw is een aantal abonnementen op tijdschriften opgezegd, waarbij gekeken is naar de
aanwezigheid van tijdschriften in ATLA(s) en bij andere universiteitsbibliotheken. Daarbij heeft ook
de verhouding prijs/gebruik een rol gespeeld. Tegelijk zijn ter vervanging een tweetal nieuwe
tijdschriften aangeschaft. Overigens zijn niet alle lopende tijdschriften betaalde abonnementen.
De bibliotheekcommissie is dit jaar één keer bijeengeweest. In deze bijeenkomst is gesproken over
de financiën en het donateurbestand, de werkdruk, eventuele samenwerking op catalogusgebied
met een andere universiteit en verder praktische zaken.
De TUA-proefschriften zijn opgeslagen in een repository bij de Universiteit Utrecht. De hosting in
Utrecht werd per september 2014 stopgezet. Samen met de Protestantse Theologische Universiteit
en de TU Kampen wordt een nieuwe repository ingericht bij de Rijksuniversi-teit Groningen om
wetenschappelijke publicaties, dissertaties en scripties digitaal op te slaan. Via de
wetenschappelijke site NARCIS worden deze vindbaar en toegankelijk gemaakt. De verwachting is
dat het repository maart 2015 opgeleverd wordt.
Collectie
De collectie heeft een omvang van 52.850 titels, hierin zijn ruim 6920 brochures en 2449 oude
drukken opgenomen. Het aantal tijdschriften met een lopend abonnement is 126. In totaal is er in
2014 ruim € 32.000,- besteed aan de aanschaf van boeken en abonnementen van tijdschriften.
Dienstverlening
De bibliotheek is op alle werkdagen open vanaf 8.30 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag tot
18.00 uur in plaats van 16.30 uur. In 2014 is besloten om tijdens collegeperioden ook op maandag
langer open te zijn. In vakantieperioden gelden andere openingstijden. Informatie over de
bibliotheek is te vinden op de website.
De uitleningen laten een lichte daling zien van 3.098 uitleningen in 2013 naar 2.874 uitleningen in
2014. Materiaal dat niet uitleenbaar is en erg veel gebruikt wordt in de bibliotheek en de studiezaal
ter plaatse, is in deze cijfers niet meeberekend. Het aantal malen dat de uitleentermijn van
publicaties werd verlengd, was 7.450 keer.
De TUA-collectie is ook beschikbaar voor andere dan TUA-gebruikers. Een groot aantal externe
leners weet de bibliotheek te vinden om een of meerdere malen een boek te lenen of te raadplegen. Ook in 2014 hebben zo’n 25 externe leners zich nieuw aangemeld om als bibliotheekgebruiker ingeschreven te staan.
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Van het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) is in 2014 46 keer gebruikgemaakt. Er werden 26
boeken en 20 artikelen aangevraagd door verschillende bibliotheekgebruikers. Deze materialen
worden in het belang van promotieonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en voor scripties van
studenten aangevraagd. Door het stijgende gebruik van ATLA(s) worden door anderen buiten de
TUA ook veel artikelen van de TUA gevonden.
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12

Huisvesting en ICT

Onderhoud
In het kader van het meerjarenonderhoudsplan van de gebouwen van de TUA, is in 2014 de
buitenkant van de bibliotheek en een deel van het hoofdgebouw opnieuw geschilderd. Bij de kapel
is het bovenraam aan de voorkant vervangen door een prachtig raam met een houten kruis.
Daarnaast is er het een en ander aan algemeen onderhoud gedaan. Streven is om het gebouw in
een optimale staat te houden.
Veiligheid
Ook in 2014 is de aandacht voor veiligheid niet uit het oog verloren. Op 9 december heeft er een
onaangekondigde ontruimingsoefening plaatsgevonden. Deze oefening is goed verlopen. Enkele
verbeterpunten naar aanleiding van deze oefening worden opgepakt.
BHV
De zes BHV’ers van de TUA hebben op 12 november een training op locatie gevolgd. Daarbij is ook
bijzondere aandacht besteed aan het feit dat de TUA zich bevindt in een complex gebouw. Dat
vraagt de specifieke aandacht wanneer het op (brand)veiligheid aan komt.
ICT
Het is van groot belang dat het digitale verkeer binnen onze universiteit zonder problemen
doorgang kan vinden. Achter de ICT-verantwoordelijke staat een bedrijf dat de gang van zaken
nauwlettend in de gaten houdt, waardoor struikelblokken meestal spoedig opgelost worden en het
mogelijk maakt om in te spelen op vragen en suggesties vanuit de studenten.
Aansluiting BRON-HO
In januari zijn de hogescholen en universiteiten in Nederland aangesloten op BRON-HO. Dit geldt
ook de TUA. Dat betekent dat er nu een koppeling is tussen Studielink (waar studenten zich in- en
uitschrijven voor de studie), de Gemeentelijke basisadministratie, het Studentinformatiesysteem
van de onderwijsinstelling (in het geval van de TUA is dat Trajectplanner) en DUO. Administratief
scheelt dit een aantal acties op het gebied van de administratie van in- en uitschrijvingen en
behaalde graden.
Website
De opzet van de huidige website van de TUA dateert van 2008 en is – hoewel actief onderhouden –
nog nooit geüpdatet. Begin 2014 heeft er een verkenning voor de opzet van een vernieuwde site
plaatsgevonden. Vanwege zwangerschap van de communicatiemedewerker is de verdere
uitwerking tijdelijk ‘on hold’ gezet om dit begin 2015 weer op te pakken.
Algemeen
In 2014 heeft de alarminstallatie van de gebouwen een revisie ondergaan, waarmee oude
problemen zijn verholpen. Nadat het kopieercontract in 2014 verlopen was, is met een andere
firma een nieuw en voor de TUA gunstiger contract afgesloten. Verdere bijzondere zaken hebben
zich in 2014 niet voorgedaan.
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13

Financiën

13.1 Bestuursverslag
Inleiding
Deze jaarrekening betreft de financiële verslaglegging 2014 van de Theologische Universiteit
Apeldoorn.
Hierna volgt een korte analyse op hoofdlijnen.
Gebeurtenissen in de verslagperiode
2014 is te kenschetsen als een tussenjaar tussen twee generale synodes (GS). In de
verslagperiode wordt gewerkt op basis van besluiten die door de GS 2013 zijn genomen.
Conform de begroting 2014 is een deel van het resultaat aangewend om het profileringsfonds
verder op te bouwen. Van dit fonds is in 2014 geen gebruikgemaakt.
Voor 2014 werd een negatief resultaat begroot in verband met verwachte terugvallende
rijksbijdragen. In 2011 is een vereveningsfonds in het leven geroepen, waar in 2014 uit geput kan
worden om de verwachte schommeling in de rijksbijdrage op te kunnen vangen.
Resultaat 2014 ten opzichte van budget
Het resultaat over 2014 was begroot op € 70.350,- negatief. De realisatie komt uit op een bedrag
van € 314.043,- positief. Het verschil van € 384.393,- is in grote lijnen als volgt te verklaren:
- De rijksbijdrage is € 28.000,- hoger uitgevallen dan begroot.
- De collegegelden zijn enigszins (€ 14.000,-) achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dit
wordt met name veroorzaakt door een wat hogere uitstroom dan verwacht. Ten opzichte van
het vorig boekjaar is echter wel een stijging zichtbaar van ruim € 37.000,-.
- De overige baten zijn ongeveer € 29.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door hogere legaten en giften.
- De personeelskosten zijn achtergebleven bij het budget (in totaal € 233.000,-) door minder
kosten voor hoogleraren (€ 25.000,-), hogere pensioenlasten (€ 13.000,-), een lagere dotatie
fonds emeriti (€ 115.000,-) en door meevallers in de kosten van gastcolleges (€ 71.000,-) en
overige onkosten (€ 35.000,-).
- De afschrijvingen zijn licht gedaald ten opzichte van de begroting (€ 4.000,-) door het doorschuiven van kleine investeringen naar de toekomst.
- De huisvestingskosten zijn ten opzichte van het budget gedaald met € 27.000,-, wat vooral
wordt veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud.
- De overige lasten zijn over de hele linie ruim 18% (€ 88.000,-) lager ten opzichte van het
budget. Deze daling is aan de ene kant veroorzaakt door voorzichtig budgetteren en aan de
andere kant door een goede kostenbeheersing.
- Financiële baten en lasten zijn € 11.000,- lager dan begroot, met name door waardedaling van
effecten.
Treasurybeleid
In het jaarverslag wordt door een publieke organisatie expliciet verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid ten aanzien van de financiële middelen. De Theologische Universiteit Apeldoorn
heeft in 2010 een treasurystatuut vastgesteld, dat is goedgekeurd door de raad van toezicht.
Het accent van het treasurybeleid ligt met name op het beleggen van de financiële middelen van
de universiteit. Het beleid is primair risicomijdend.
Op grond hiervan mogen de volgende beleggingen worden aangehouden: posities op langlopende
spaarrekeningen, deposito’s, obligaties en staatsleningen. Bij de verwerving van nieuwe beleggingen wordt alleen belegd in beleggingsvormen bij financiële instellingen die onder toezicht staan van
De Nederlandsche Bank en minimaal een AA-rating hebben. Fondsen die in het verleden werden
aangeschaft, worden verantwoord afgebouwd en bij de obligaties wordt gekozen voor aanschaffin-
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gen die voldoen aan de rendementsdoelstelling. Alle beleggingen dienen hoofdsomgegarandeerd te
zijn.
Ontwikkeling kengetallen
Realisatie 2014

Realisatie 2013

Liquiditeit (current ratio)
Definitie: vlottende activa / kortlopende schulden

6,77

6,89

Solvabiliteit 1.
Definitie: eigen vermogen / totale vermogen

0,35

0,29

Solvabiliteit 2.
Definitie: eigen vermogen + voorzieningen gedeeld
door het totale vermogen

91,6%

92,4%

Rentabiliteit.
Definitie: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld
door totale baten uit gewone bedrijfsvoering

13,3%

8,5%

De begrippen solvabiliteit en current ratio spelen in de beoordeling van het weerstandsvermogen
van de instelling een belangrijke rol. Wijzigingen in de kengetallen worden met name veroorzaakt
door investeringen, resultaat en financiering. De universiteit maakt tot op heden geen gebruik van
een kredietfaciliteit. De verschillen tussen 2014 en 2013 zijn beperkt en worden vooral veroorzaakt
door een stijging van het eigen vermogen.
Continuïteit
De TUA is een universiteit met een sterk eigen vermogen. Financiële continuïteit is daardoor
gewaarborgd. De TUA moet als kleine instelling steunen op de inzet van een klein team mensen.
Daarin is ze kwetsbaar bij eventuele uitval. Deze kwetsbaarheid kan de komende jaren verminderd
worden door in te zetten op nauwere samenwerking met andere instellingen. In dat kader is de
TUA bezig met een proces om bredere samenwerking wat betreft een gereformeerde academische
theologieopleiding nader te verkennen.
In onderstaande overzichten wordt een verwachting uitgesproken voor de ontwikkelingen in de
jaren 2015 tot en met 2017.
Personele ontwikkelingen en leerlingaantallen
Personeel (fte per ultimo)
Management/directie

2014

2015

2016

2017

0,70

0,70

0,70

0,70

10,12

10,20

10,20

9,70

5,80

5,40

5,40

5,40

16,62

16,30

16,30

15,80

Bachelor

71

83

71

66

Master

43

44

45

57

Contractanten

31

30

30

30

Onderwijs en onderzoek
Ondersteunend personeel
Studenten (aantallen)
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Balans
Verwachte ontwikkeling balans (in 1.000 euro)
2014

2015

2016

2017

1.761

1.732

1.702

1.652

134

134

134

134

Vlottende activa

2.509

2.482

2.517

2.501

Totaal activa

4.404

4.348

4.353

4.287

Eigen vermogen

1.530

1.530

1.522

1.421

Voorzieningen

2.503

2.443

2.451

2.481

371

375

380

385

4.404

4.348

4.353

4.287

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Kortlopende schulden
Totaal passiva

Raming van baten en lasten
Verwachte ontwikkeling resultaat
2014

2015

2016

2017

1.312

1.311

1.282

1.199

262

281

321

336

Baten
Rijksbijdragen
College- en cursusgelden
Baten werk in opdracht van derden

16

16

16

17

779

734

735

735

2.369

2.343

2.354

2.397

1.509

1.643

1.667

1.678

47

54

50

50

Huisvestingslasten

129

157

160

163

Overige lasten

391

509

519

529

2.076

2.382

2.396

2.420

293

-19

-42

-133

21

19

34

32

314

0

-8

-101

Overige baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

De meerjarenbegroting laat slechts geringe schommelingen zien in de inkomsten en uitgaven.
Bij deze begroting kan verder het volgende worden opgemerkt:
- Wat betreft de rijksbijdrage is rekening gehouden met een stabiele instroom (waarbij het aantal
studenten van 114 (2014) naar 123 (2017) zal stijgen), 2 promoties per jaar en behoud van de
ontvangen premies voor prestatieafspraken.
- De begroting van de collegegeldopbrengsten is berekend op basis van de te verwachten
ontwikkeling van het aantal studenten, waarbij een inschatting is gemaakt van het aantal
studenten dat instellingscollegegeld moet betalen.
- De in de overige baten begrepen bijdragen uit de kerken zijn begroot op de huidige omslag
(€ 551.000,-) per jaar. Voor het verslagjaar 2017 zal de GS 2016 hiervoor een nieuwe bijdrage
vaststellen.
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-

Personele lasten zijn berekend op basis van verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand.
De meerjarenbegroting houdt rekening met de kosten van een meerjarenonderhoudsplan voor
de gebouwen van de TUA.
Naar verwachting laten de reserves en de vermogenspositie van de TUA de komende jaren geen
grote verschuivingen zien.

Interne risicobeheersing
De Corporate Governance Code schrijft voor dat een organisatie moet beschikken over een intern
risicobeheersings- en controlesysteem. Dit systeem moet de realisatie van doelstellingen bewaken,
de financiële verslaggeving betrouwbaar doen zijn en wet- en regelgeving doen naleven. Het
college van bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbouw van dit systeem en voor
de beoordeling van de effectiviteit ervan. Het college van bestuur onderkent het belang van een
goede opzet en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Dit betekent ook
dat het systeem moet kunnen meebewegen met maatschappelijke veranderingen en de steeds
hogere eisen die de organisatie zelf stelt. De komende jaren zal het interne risicobeheersings- en
controlesysteem daarom worden uitgebouwd en gecompleteerd.
Het interne risicobeheersingssysteem van de TUA bestaat uit:
- De planning- en controlecyclus: eens per 3 jaar wordt voor de volgende 3 jaren een plan
opgesteld. In dit plan worden de strategische doelstellingen en de financiering van de strategie
verder uitgewerkt. Daarnaast worden jaarlijks de doelstelling voor het komende jaar en het
budget vastgesteld. Periodiek (ieder kwartaal) wordt aan de raad van toezicht gerapporteerd
over de operationele en financiële performance;
- De Letter of Representation: hierin wordt de betrouwbaarheid van de financiële rapportage
expliciet door het verantwoordelijke management bevestigd;
- Een systeem van monitoring en rapportering, bestaand uit het uitvoeren van interne controles
en rapportering daarover.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is sinds 1 januari 2013 in werking getreden. In het kader van deze wet is de universiteit
verplicht tot openbaarmaking van beloningen welke het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers te boven gaan. In 2014 werd aan geen van de werknemers en hoogleraren een beloning
verstrekt welke boven de norm van de WNT uitkomen.
Private activiteiten
In 2014 zijn door de universiteit geen gelden uit de rijksbijdrage aangewend voor investeringen in
private activiteiten welke niet in lijn zijn met de werkzaamheden waarvoor de instelling een
rijksbijdrage ontvangt van de overheid.
Apeldoorn, 1 mei 2015
Ir. W.J.A. Hanekamp, voorzitter college van bestuur
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13.2 Balans per 31 december 2014
2014
Eur

Eur

2013
Eur

Eur

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

-

-

1.761.552

1.808.225

133.960

148.700
1.895.512

1.956.925

Vlottende activa
1.4 Voorraden

17.750

25.000

1.5 Vorderingen

76.916

62.025

2.413.937

2.095.405

1.7 Liquide middelen

2.508.603

2.182.430

4.404.115

4.139.355

2.1 Eigen vermogen

1.530.514

1.216.471

2.2 Voorzieningen

Passiva

2.503.034

2.606.159

2.3 Langlopende schulden

-

-

2.4 Kortlopende schulden

370.567

316.725

4.404.115

4.139.355
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13.3 Staat van baten en lasten over 2014
Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

Eur

Eur

Eur

1.312.254

1.284.191

1.372.715

-

-

-

261.679

276.000

224.595

16.390

16.000

16.000

778.181

749.450

760.435

2.368.504

2.325.641

2.373.745

1.508.743

1.741.495

1.585.103

46.673

50.646

64.199

4.3 Huisvestingslasten

129.010

156.500

167.478

4.4 Overige lasten

391.356

479.350

433.785

2.075.782

2.427.991

2.250.565

292.722

-102.350

123.180

21.321

32.000

78.145

314.043

-70.350

201.325

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.3 College- en cursusgelden
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.5 Overige baten
Totaal baten

Lasten
4.1 Personeelskosten
4.2 Afschrijvingen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5. Financiële baten en lasten

Resultaat
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13.4 Kasstroomoverzicht over 2014
2014

2013

Eur

Eur

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

292.722

123.180

Aanpassingen voor :
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

46.673

64.199

-103.125

88.919

- dotatie bestemmingsfonds emeritering

-

-56.452

153.118

Veranderingen in vlottende middelen
- voorraden
- vorderingen
- schulden

7.250

-

-14.891

32.204

53.842

23.869

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

46.201

56.073

282.471

332.371

36.061

43.645

-

-

Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

36.061

43.645

318.532

376.016

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

-

Investeringen in financiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in financiële vaste activa

-

151.820

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

151.820

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

318.532

527.836

Liquide middelen 1-1

2.095.405

1.567.569

Liquide middelen 31-12

2.413.937

2.095.405

318.532

527.836

Mutatie liquide middelen

Toe- / afname
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13.5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in
het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
De bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s vermeld, tenzij anders aangegeven.
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Stelselwijziging
Eigen vermogen
Met ingang van 1 januari 2014 vindt de segmentatie binnen het eigen vermogen op een andere
wijze plaats. Naar aanleiding van overleg met het Ministerie is besloten om de publieke reserve aan
te zuiveren vanuit de private reserve, waardoor de publieke reserve op nihil wordt gewaardeerd.
Deze verwerking vindt plaats per 1 januari 2014, waarbij de vergelijkende cijfers van 2013 worden
aangepast.
Voorziening emeritering hoogleraren
In het verleden is een bestemmingsfonds emeritering hoogleraren gevormd als bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen. De regeling voorziet in verzorging van hoogleraren na hun emeritering. Op grond van RJ660 dient deze reserve als voorziening te worden gekwalificeerd. Waardering
vindt plaats tegen actuariële waarde.
Deze stelselwijziging is als volgt verwerkt:
Opstelling eigen vermogen
Stand per 31 december 2013 zoals in de definitieve jaarrekening 2013 is opgenomen
Overboeking van de pensioenverplichting
Herwaardering van de pensioenvoorziening
Nieuw berekende eindstand

3.612.389
1.173.036
1.222.882
1.216.471

13.5.1 Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde onder aftrek van
lineaire afschrijvingen naar rato van de verwachte levensduur van de activa.
De afschrijvingspercentages bedragen:
Gebouwen
2,50%
Installaties
5,00-20,00%
Inventaris
20,00%
Orgel
2,50%
Computers ed.
33,33%
Het boekenbezit is niet geactiveerd. De aanschaf wordt direct ten laste van de exploitatierekening
gebracht.
Financiële vaste activa
Effecten zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De universiteit hanteert
een treasury statuut waarbij wordt voldaan aan de Regeling beleggen en belenen. Beleggingen
vinden plaats met minimaal een hoofdsomgarantie. Voor nieuwe beleggingen geldt dat de
universiteit uitsluitend nog belegt bij instellingen met minimaal een AA-ranking.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves
met beperktere bestedingsmogelijkheden.
Voorzieningen
De voorziening onderhoud gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een
reeks van jaren, rekening houdend met de hoogte van de voorziening. Het uitgevoerde onderhoud
wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is gebaseerd op het rapport meerjaren onderhouds plan (M.O.P.).
De voorziening emeritering is gebaseerd op de actuariële koopsommethode. Hierbij is een rekenrente van 4% in acht genomen en is de sterftetafel GBM/GBV 1980 tot 1985 met een leeftijdsterugstelling van 5 jaar (man) en 6 jaar (vrouw) gehanteerd. Bij het berekenen van de voorziening
zijn toekomstige wijzigingen in het salaris niet in aanmerking genomen.
Er is een jubileumvoorziening gevormd voor personeelsleden die 25 en/of 40 jaar in dienst kunnen
zijn. De voorziening wordt naar rato opgebouwd tot aan de jubileumdatum. De voorziening is
gewaardeerd tegen de best mogelijke schatting, rekening houdend met loonontwikkeling en
blijfkans.
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat
de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden
tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele
tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

13.5.2 Resultaatbepaling
De rijksbijdrage wordt toegerekend aan het jaar waarvoor zij wordt verkregen.
College- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarin de leveringen en diensten hebben
plaatsgevonden.
Rente wordt verantwoord in het jaar waarop zij betrekking heeft.
Met inachtneming van vorenstaande grondslagen wordt het exploitatieresultaat voorts bepaald als
het verschil van de baten en lasten over het jaar.

13.5.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Het begrip geldmiddelen is gedefinieerd als het saldo van de liquide middelen conform de balans en
de schulden aan bankinstellingen

49

13.6 Diverse toelichtingen op de jaarrekening
1.2 Materiële vaste activa
Aanschaf-

Cumulatieve

Boekwaarde

Investeringen

Desinves-

Afschrijving

Aanschaf-

Cumulatieve

teringen

Boekwaarde

waarde

afschrijving

waarde

afschrijving

per 1 januari

per 1 januari

per 1 januari

2014

2014

2014

31-dec-14

31-dec-14

31-dec-14

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

1.2.1.
Gebouwen en
terreinen

2.910.330

1.112.912

1.797.418

-

-

41.146

2.910.330

1.154.058

1.756.272

1.2.2.
Inventaris en
apparatuur

416.329

405.522

10.807

-

-

5.527

416.329

411.049

5.280

3.326.659

1.518.434

1.808.225

-

-

46.673

3.326.659

1.565.107

1.761.552

1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde

Des-

Koers- Boekwaarde

1-jan-14

Investeringen

investeringen

resultaat

31-dec-14

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

148.700

-

-

-14.740

133.960

148.700

-

-

-14.740

133.960

1.3.6. Effecten
Obligaties

2014

2013

Eur

Eur

17.750

25.000

1.4 Voorraden
1.4.1. Gebruiksgoederen

2014

2013

Eur

Eur

1.5 Vorderingen
1.5.1. Debiteuren

-

-

1.5.2. Ministerie van OC&W

-

-

1.5.5. Studenten/deelnemers/cursisten

-

-

1.5.6. Overige overheden

-

-

1.5.7.1. Personeel
1.5.7.2. Overige
1.5.7. Overige vorderingen

-

-

76.916

62.025
76.916

62.025

76.916

62.025
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2014

2013

Eur

Eur

1.7 Liquide middelen
1.7.1. Kasmiddelen
1.7.2. Tegoeden bank- en girorekeningen

850

95

2.413.087

2.095.310

-

-

2.413.937

2.095.405

1.7.3. Deposito's

2.1 Eigen vermogen
Stand per

Resultaat

1-jan-14

Overige

Stand per

mutaties

31-dec-14

Eur

Eur

Eur

Eur

-

-

-

-

975

-80.350

-

-79.375

60.000

10.000

-

70.000

1.155.496

384.393

-

1.539.889

1.216.471

314.043

-

1.530.514

2.1.1. Algemene reserve (publiek)
Algemene reserve (publiek)
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)
Vereveningsfonds
Profileringsfonds
2.1.3. Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsfonds CGK theologische opleiding

2.2 Voorzieningen
Stand per

Dotaties

1-jan-14

Ont-

Vrijval

trekkingen

Stand per

Kortlopend
deel

Langlopend
deel

31-dec-14

< 1 jaar

> 1 jaar

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

2.395.918

50.439

-139.678

-

2.306.679

160.000

2.146.679

10.241

2.725

-

-

12.966

-

12.966

2.406.159

53.164

-139.678

-

2.319.645

160.000

2.159.645

200.000

14.029

-30.640

-

183.389

106.807

76.582

-170.318

-

2.503.034

266.807

2.236.227

2.2.1. Personeelsvoorzieningen
Voorziening emeritering
Voorziening jubilea

2.2.3. Overige
voorzieningen
Voorz. onderhoud
gebouwen
Totaal voorzieningen

2.606.159

67.193

2.503.034
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2014

2013

Eur

Eur

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3. Crediteuren
2.4.7.1 Loonheffing

128.968
43.959

78.856
36.409

2.4.7. Belastingen en premies sociale verzekeringen

43.959

36.409

2.4.8. Schulden ter zake van pensioenen

11.375

11.110

2.4.10.1. Collegegelden

107.798

118.234

2.4.10.5. Vakantiegeld

29.960

23.737

9.265

13.500

70

418

39.172

34.461

2.4.10.6. Accountantskosten
2.4.10.7. Rente en kosten bank
2.4.10.8. Overige
2.4.10. Overlopende passiva

186.265

190.350

370.567

316.725

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Per balansdatum is het volgende leasingcontract actief:
Leasing fotokopieerapparatuur ad € 6.635,- per jaar.
Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden en loopt tot begin 2019.
Met het Dienstenbureau van de CGK is een dienstverleningsovereenkomst gesloten op het gebied van salarisadministratie, financiële administratie en aanvullende financiële managementondersteuning. Het betreft een doorlopende
opdracht welke van jaar tot jaar wordt geëvalueerd. De omvang van het contract bedraagt circa € 52.000,- per jaar.
Met Stichting DLO te Wageningen is een detacheringsovereenkomst gesloten inzake het inlenen van ir. W.J.A. Hanekamp als algemeen bestuurder (0,6 fte).
Voor deze overeenkomst geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
De omvang van het contract bedraagt circa € 92.000,- per jaar.
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13.7 Toelichting resultatenrekening

Baten
2013

Eur

begroting
2014
Eur

1.312.254

1.284.191

1.372.715

2014

Eur

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW

1.312.254

1.284.191

2013

Eur

begroting
2014
Eur

261.679

276.000

224.595

2014

3.3.4. College- en cursusgelden

1.372.715

261.679

Eur

276.000

224.595

2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

16.390

16.000

16.000

3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.4.3. Overige
3.4.3.3. NGK-participatie

16.390

16.000

16.000

2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

3.5 Overige baten
3.5.1. Verhuur
3.5.3. Schenking
3.5.6. Overige

-

375

-

2.454

-

9.500

775.727

749.075

750.935

778.181
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749.450

760.435

Lasten
2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

1.047.710

1.076.134

1.051.564

4.1.1.2. Sociale lasten

122.266

118.605

98.953

4.1.1.3. Pensioenpremies

168.289

155.679

181.133

4.1 Personeelslasten
4.1.1.1. Brutolonen en salarissen

4.1.1. Lonen en salarissen

1.338.265

1.350.418

1.331.650

4.1.2.1. Dotatie fonds emeriti

50.439

165.000

138.055

4.1.2.2. Personeel niet in loondienst

27.889

99.771

37.770

4.1.2.3. Overig

92.150

126.306

77.628

4.1.2. Overige personele lasten

170.478

391.077

253.452

1.508.743

1.741.495

1.585.103

Het gemiddeld aantal fte (exclusief hoogleraren) bedroeg in 2014: 13,3.
(2013: 11,7)
Het gemiddeld aantal fte (inclusief hoogleraren) bedroeg in 2014: 16,4.
(2013: 16,5)

2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

4.2 Afschrijvingen

4.2.2. Materiële vaste activa

46.673

50.646

64.199

9.700

10.000

9.924

4.3.3. Onderhoud

19.448

16.000

22.585

4.3.4. Energie en water

36.319

38.000

9.773

4.3.5. Schoonmaakkosten

28.936

26.000

27.693

9.917

10.000

9.612

4.3.7. Overige

10.661

10.500

10.273

4.3.8. Mutatie voorziening onderhoud

14.029

46.000

77.618

129.010

156.500

167.478

4.3 Huisvestingslasten
4.3.2. Verzekeringen

4.3.6. Heffingen
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2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

187.651

213.050

249.429

83.008

112.200

65.251

120.697

154.100

119.105

391.356

479.350

433.785

13.250

-

12.100

1.754

-

2.108

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen

-

-

-

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst

-

-

-

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en
beheerslasten
4.4.2. Inventaris, apparatuur
en leermiddelen
4.4.4. Overige

Specificatie honorarium accountant
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten

Accountantslasten

15.004

14.208

2014

begroting
2014

2013

Eur

Eur

Eur

36.061

32.000

43.645

-14.740

-

34.500

-

-

-

21.321

32.000

78.145

5. Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.3. Waardeverandering financiële
vaste activa/effecten
5.5. Rentelasten
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Model WNT: Bezoldiging van bestuurders en
toezichthouders
Is er een bezoldiging van de bestuurders: ja
Is er een bezoldiging van de toezichthouders: nee
Functie

Voorz.
clausule

Ingang
Naam

omvang Dienst-

dienstverb. in fte

Beloningen Belastbare vaste Beloning

betrekk.

vast

en variabele

van toep.

Uitk. beeïndig.

op termijn dienstverband

onkostenverg.
2014

2014

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

100.524

1.860

18.483

0

74.777

4.200

0

0

175.301

6.060

18.483

0

1-11-2012

0

0

0

0

Bestuur
Rector
Algem. best.

nee
ja

HGL Peels
WJA Hanekamp

1-12-1986
1-6-2011

Totaal bestuur

1,0 Aanstelling
0,6 Interim

1,6

Toezichth.
voorzitter

ja

RWJ Soeters

lid

nee

K van Breugel

1-1-2009

0

0

0

0

secretaris

nee

EJ van Dijk

1-1-2009

0

0

0

0

lid

nee

PJ Klumpenaar

1-1-2009

0

0

0

0

lid

nee

HM Oevermans

21-1-2013

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal toezichth.

Overzicht declaraties bestuursleden
Rector
2013

Rector
2014

Algemeen
bestuurder
20 2013

Algemeen
bestuurder
2014

20,00

0,00

0,00

0,00

Reiskosten binnenland

1.958,28

1.079,60

4.079,91

4.199,90

Reiskosten buitenland

192,43

570,20

0,00

0,00

Overige kosten

872,31

2.451,84

426,50

66,48

3.043,02

4.101,64

4.506,41

4.199,90

Representatiekosten

Totaal

Opmerking: bestuurlijke taken van de rector zijn qua omvang gesteld op 0,3 fte. De declaraties ten behoeve van het rectoraat
bedroegen in 2014 ca. € 1.000,-.
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13.8 Bestuurs- en controleverklaring
Bestuursverklaring
Het college van bestuur bevestigt hierbij dat alle bij het college van bestuur bekende informatie,
van belang voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de bekostigingsgegevens, ter
beschikking heeft gestaan aan de instellingsaccountant.
Ir. W.J.A. Hanekamp, voorzitter college van bestuur
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bevoegd gezag van de Theologische Universiteit Apeldoorn
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2014 van de Theologische Universiteit Apeldoorn te Apeldoorn
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ
2014. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving
van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
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passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing van ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van de Theologische Universiteit Apeldoorn per 31 december 2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2014 in alle van materieel van belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen
van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3
Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de in artikel
2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW.
Barneveld, 18 mei 2015
Van Ree Accountants BV
w.g.
M.A. Rozendaal, RA
vestigingsdirecteur-partner
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13.9 Overige gegevens
Regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In het reglement van de Theologische Universiteit Apeldoorn is de bevoegdheid voor het voeren
van beleid toegewezen aan het college van bestuur.
Aan de raad van toezicht is het toezicht en daarmee de vaststelling van de jaarrekening
toegewezen.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Het resultaat over 2014 kan als volgt worden weergegeven:
Resultaat
Ten laste van vereveningsfonds
Dotatie ten gunste van profileringsfonds

314.043
- 80.350
10.000
- 70.350
384.393

Private ontvangsten
Private uitgaven

615.006
111.269
503.737

Per saldo toe te rekenen aan de private
bestemmingsreserve CGK € 503.737, echter maximaal
Toe te rekenen resultaat aan de (publieke) algemene reserve

384.393
0

Het college van bestuur stelt met goedkeuring van de raad van toezicht voor om het
resultaat 2014 conform bovenstaande verdeling ten gunste van het eigen vermogen te
brengen.
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14

Bijlagen

Bijlage 1

Samenstelling bestuur en personeel
Raad van toezicht
-

Drs. R.W.J. Soeters (voorzitter)
Mw. drs. E.J. van Dijk (secretaris)
Prof. dr. ir. K. van Breugel
P.J. Klumpenaar, RA
Mr. H.M. Oevermans

Secundi
- Mr. H. de Hek
- Prof. dr. ir. J. Meijer
Curatorium
- Ds. P.D.J. Buijs (preses tot september)
- Drs. R. van de Kamp (assessor tot
september, daarna preses)
- Ds. J.G. Schenau (assessor vanaf
september)
- Drs. G. van Roekel (secretaris)
- Ds. C.D. Affourtit
- Drs. C. van Atten
- Drs. J.M.J. Kieviet (tot juni)
- Dr. D.J. Steensma (tot juni)
- Drs. L.A. den Butter (vanaf juni)
- Drs. A. van der Zwan (vanaf juni)
- Ds. H. Polinder (vanaf juni)
Secundi
- Ds. H. Fahner
- Ds. H. van den Heuvel
- Ds. W.N. Middelkoop
- Ds. H. Polinder (tot juni)
- Drs. C.A. den Hertog (vanaf juni)
- Drs. W. van ’t Spijker
- Ds. K. Visser
- Drs. M. Visser
- Drs. A. Wagenaar
College van bestuur
- Ir. W.J.A. Hanekamp (algemeen bestuurder, voorzitter)
- Prof. dr. H.G.L. Peels (bestuurder onderwijs/onderzoek, rector)
College van hoogleraren
-

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

A. Baars
G.C. den Hertog
T.M. Hofman
H.G.L. Peels
H.J. Selderhuis

X
Praktische theologie en dogmageschiedenis (tot 1 februari)
Systematische theologie
Nieuwe Testament (tot 1 februari)
Oude Testament
Kerkgeschiedenis en kerkrecht
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Universitair hoofddocenten:
- Dr. A. Huijgen
- Dr. M.J. Kater
Bijzonder hoogleraar
- Prof. dr. J. Dekker

Systematische vakken
Praktische theologie

Bijzonder hoogleraar op de Henk de Jong-leerstoel: Bijbelonderzoek
en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief (vanaf 1
september)

College van docenten
Universitair docenten
- Mw. drs. C.T. Boerke
- Drs. B.J. Dikken
- Mw. dr. A. Drint
- Mw. drs. J.A.E. de Groot
- Drs. I.D. Haarsma
- Drs. A. Heystek
- Dr. M.C. Mulder
- Mw. drs. J.J. Oosterhuis-den Otter
- Dr. J.W. van Pelt
- Drs. J. van ’t Spijker

(Nederlandse) kerkgeschiedenis
Godsdienstwetenschap
Oudtestamentisch Hebreeuws en Bijbels Aramees
Latijn
Filosofie en methodologie
Psychologie
Nieuwe Testament (vanaf 1 augustus), Judaïca en Kerk en Israël
Grieks
Catechetiek en diakoniek
Missiologie, evangelistiek/urban mission en gemeenteopbouw

Gastdocenten
- J.D.G. van der Molen, MA
- Dr. T.E. van Spanje
- H. Wijma, MLD

Didactiek van de catechetiek
Nieuwe Testament
Persoonlijke en praktische vorming

Logopedist
- Mw. N. Duijzer-Algra
Wetenschappelijk medewerkers
- Drs. N.C. Smits
- Drs. H. de Waard

Systematische theologie
Oude Testament

Onderwijsondersteunend personeel
-

Mw. J.C. Annot, MSc
Dhr. B.J.B. Brunsveld
Dhr. J.E. Bulten
Mw. E.L. Maljaars-de Pagter, MA

-

Mw. N. van der Mijden-Groenendijk
Dhr. M. Rozema
Mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort
Mw. J.W. van der Zande-de Roo

Beleidsmedewerker
Medewerker administratie
Medewerker onderwijs- en studentzaken
Medewerker communicatie en secretariaat (vanaf 16 augustus,
tijdelijk vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof mw. J.M.
Vierbergen-Hakvoort)
Bibliothecaris
Beheerder/pedel
Medewerker communicatie en secretariaat
Universiteitssecretaris en studieadviseur
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Bijlage 2

Samenstelling onderzoeksgroepen
In onderstaand overzicht is te zien hoe de drie onderzoeksgroepen zijn opgebouwd. De
personen die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, zijn in 2014 gelieerd aan de TUA.
Biblical Exegesis and Theology (BEST)
Programmaleider prof.dr. H.G.L. Peels; adjunct dr. A. Huijgen
Tenured staff
- Dr. K. van Bekkum
- Dr. J. Dekker*
- Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
- Dr. A. Huijgen*
- Prof. dr. B. Kamphuis
- Prof. dr. G. Kwakkel
- Dr. M.C. Mulder*
- Prof. dr. H.G.L. Peels*
Non-tenured staff
- Dr. J.M. Burger
PhD-candidates
- A. Dubbink, MA
- B. van Egmond, MA
- Drs. W. Huttinga
- Drs. H. de Waard*
Associate researchers
- Dr. H.R. van de Kamp
- Dr. M.H. Oosterhuis
- Dr. T.E. van Spanje*
- Dr. A. Versluis*
- Dr. P.L. Voorberg
External PhD-candidates
- Drs. R. Alkema
- Drs. W.P. van de Berg
- Drs. D. Bintsarovskyi
- Drs. C.P. de Boer*
- Drs. J.J.T. Doedens
- Drs. H.-S. Kim*
- Drs. C. Lee
- Drs. B.A.T. Witzier*

Early Modern Reformed Theology (EMRT)
Programmaleider: prof.dr. F. van der Pol
Tenured staff
- Prof. dr. E.A. de Boer
- Drs. C.T. de Groot*
- Prof. dr. F. van der Pol
- Prof. dr. H.J. Selderhuis*
Non-tenured staff
- Dr. W.A. den Boer
- Dr. H.A. Speelman
- Dr. R.T. te Velde
PhD-candidates
- Drs. D. Timmerman*
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Associate researchers
- Dr. A. Bas
External PhD-candidates
- Drs. H.H. van Alten
- Drs. C.T. Basoski
-

Drs. M. Golverdingen*
A. van Harten-Tip, MA*
Drs. A.H. Kim*
Drs. B.S. Koo
Drs. M.J. Langhout
P. Roberts, MD

Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE)
Programmaleider prof. dr. S. Paas
Tenured staff
- Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne
- Dr. A. van der Dussen*
- Prof. dr. G.C. den Hertog*
- Dr. P.W. van der Kamp
- Dr. M.J. Kater*
- Prof. dr. R. Kuiper
- Prof. dr. S. Paas
- Prof. dr. C.J. de Ruijter
- Drs. J. van ’t Spijker*
Non-tenured staff
- Dr. J. Eglinton
- Dr. D. van Keulen
- Dr. J.H.F. Schaeffer
PhD-candidates
- Drs. J.M. de Jong
- N.C. Smits, MA*
Endowed professors
- Prof. dr. G. Harinck
Associate researchers
- Dr. J.P. de Vries
External PhD-candidates
- Drs. L.J. Blijdorp
- Drs. S. Chafomo
- Drs. G. van Dijk
- Drs. P. Gorissen
- Drs. J.J. Lubbe
- Dr. A. van Langevelde
External PhD-candidates (joint doctorates)
- Drs. H. Blom-Yoo (VU)
- Drs. S. van den Heuvel (ETF)
- Drs. A.M. de Jonge (VU)
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Bijlage 3

Samenstelling diverse universitaire gremia
Bibliotheekcommissie
Prof. dr. T.M. Hofman (voorzitter) (tot 1 februari)
Prof. dr. H.J. Selderhuis (voorzitter) (vanaf 1 februari)
Prof. dr. A. Baars (tot 1 februari)
J. van Limbeek
Mw. N. van der Mijden-Groenendijk (bibliothecaris)
Drs. N.C. Smits
Drs. H. de Waard
Examencommissie
Dr. M.J. Kater (voorzitter)
Prof. dr. J. Dekker (secretaris)
Dr. H. Geertsema (extern lid)
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Mw. J.W. van der Zande-de Roo
Mw. drs. C.T. Boerke (ambtelijk secretaris)
Opleidingscommissie
Prof. dr. H.G.L. Peels (voorzitter) (tot februari)
Dr. A. Huijgen (voorzitter) (vanaf februari)
Mw. J.C. Annot, MSc
J.H. Biewenga
Mw. dr. A. Drint (tot november)
A.D.L. van Heteren A. Hofland
Dr. T.E. van Spanje (vanaf november)
Mw. F.N. de With
Mw. J.W. van der Zande-de Roo
Universiteitsraad
Voor de geleding ‘onderwijs en onderzoek’: dr. A Huijgen (voorzitter) (tot februari),drs. J. van ’t Spijker
(voorzitter vanaf februari) en drs. J.J. Oosterhuis-den Otter (vanaf februari)
Voor de geleding ‘ondersteunend personeel’: J.E. Bulten
Voor de geleding ‘studenten’: N.H. de Graaf, D. Groenendijk en mw. A.E.L. Staller (secretaris)
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Bijlage 4

Overzicht onderzoeksoutput
Mw. drs. C.Th. Boerke
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Boeken – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘Luther und die Reformation der Katechese’, in: Arnold Huijgen, Aleida Siller & John V. Fesko (eds.), Handbuch
Heidelberger Katechismus (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014), 24-33.
Congressen – Deelname
- ‘The doctrine of election in reformed protestantism’, conferentie onderzoeksgroep Early Modern Reformed
Theology i.s.m. A Lasco Bibliothek, Emden, 29-30 oktober 2014.
Valorisatie
Onderwijs breed publiek – Cursus
- ‘Reformatie en rolmodel. Vrouwen in de 16e eeuw’. Drie lessen in het kader van de Vormingscursus van de
CGK, Sliedrecht en Apeldoorn, 11 en 18 januari, 15 februari en 8 maart 2014.
- ‘Augustinus. Van bekeerling tot kerkvader’. Drie lessen in het kader van de Vormingscursus van de CGK,
Sliedrecht, Goes en Apeldoorn, 13 september, 4 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 15 november, 13 december
2014.
Kerkbladen – Artikel
- ‘Vrouwen uit de Reformatie (I): Katharina Zell’, Kerkblad voor het Noorden 62/15 (10 april 2014), 3.
- ‘Vrouwen uit de Reformatie (II): Renata van Ferrara’, Kerkblad voor het Noorden 62/19 (8 mei 2014), 4.
- ‘De schatten van Pasen’, Contact. Uitgave van de Bond van CGK Vrouwenverenigingen 67/2 (februari 2014),
18-19.
- ‘Bevrijd om vrij te zijn’, Contact. Uitgave van de Bond van CGK Vrouwenverenigingen 67/5 (mei 2014), 1415.
- ‘Mooie preek, dominee!’, Contact. Uitgave van de Bond van CGK Vrouwenverenigingen 67/8 (oktober 2014),
15-16.
- ‘Advent: uitzien naar het Licht’, Contact, uitgave van de Bond van CGK Vrouwenverenigingen 67/10
(december 2014), 11-12.

Mw. Dr. A. Drint
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Congressen – Deelname
- ‘Land van Ontdekkingen/Land der Entdeckungen. De archeologie van het Friese kustgebied’, symposium RUG,
Groningen, 22 maart 2014.
- Studiedag Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, Groningen, 3 oktober 2014.
Valorisatie
Onderwijs breed publiek – Cursus
- Leesgroep Hebreeuws voor vaste groep belangstellenden, serie van negen bijeenkomsten.

Prof. dr. G.C. den Hertog
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Artikelen – Refereed
- ‘De Reformatie als belofte voor de toekomst in het veld gebracht. J.T. Bakker in discussie met H.M. Kuitert en
H. Wiersinga’, Theologia Reformata 57 (2014), 242-263.
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- ‘Christian social ethics as a form of missionary ecclesiology in the Dutch context of the past fifty years’, Calvin
Theological Journal 49 (2014), 174-185.
Boeken – Hoofdstuk of opstel in verzamelbundel
- Met Chr. Neddens: ‘Vorwort der Herausgeber’, in: Christian Neddens & Gerard den Hertog (eds.), Zusammenleben in einer Welt. Denkanstöße Hans Joachim Iwands (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014), 9-11.
- ‘Wider die Aufteilung der einen Wirklichkeit. Hans Joachim Iwands “angel’s eye view” ’, in: Christian Neddens
& Gerard den Hertog (eds.), Über das Zusammenleben in einer Welt. Grenzüberschreitende Anstöße Hans
Joachim Iwands (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014), 24-45.
- ‘Geistige Entscheidungen, unsichtbare Kirche. Response zum Vortrag von Martin Greschat’, in: Christian
Neddens & Gerard den Hertog (eds.), Über das Zusammenleben in einer Welt. Grenzüberschreitende Anstöße
Hans Joachim Iwands (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014), 64-66.
Vakpublicaties – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘ “Hij is het die ons zijn vriendschap biedt”. De plaats van de triniteit in de kennis van God in Boek I van de
Institutie van Calvijn’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen: Groen,
2014), 76-88.
Vakpublicaties - Publicaties in vakbladen, gericht op theologen, of op internet
- ‘Reflexen’, Theologia Reformata 57 (2014), 64-72.
- ‘Welke God verdwijnt? H.W. de Knijff over secularisatie’, zie:
http://www.theoblogie.nl/author/gerarddenhertig/.
- ‘Waar vallen de beslissingen? Enige overwegingen naar aanleiding van H.W. de Knijffs boek over secularisatie’, Wapenveld 64/5 (2014), 24-31.
- ‘Kritiek van buiten af? Kanttekeningen bij het document Theologie Vandaag vanuit reformatorisch perspectief’,
in: Frank Bosman & Harm Goris (eds.), Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie, Annalen
van het Thijmgenootschap 102/4 (Nijmegen: Valkhof, 2014), 94-105.
- ‘Al lezend de Bijbel kwijt raken?’, Kontekstueel 29/2 (november 2014), 18-21.
Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘Welke God verdwijnt? De Knijff over secularisatie’, lezing symposium PThU, Amsterdam, 28 maart 2014.
- ‘The primary task of government according to John Calvin and Oliver O’Donovan’, Comenius-conferentie,
Amsterdam, 25-27 juni 2014.
- ‘ “Gaat dit ook nog ergens over?” Jan Taeke Bakker vragenderwijs onderweg met zijn generatiegenoten’,
symposium PThU, Groningen, 11 april 2014.
- ‘Barth: Das christliche Leben’, Internationales Barth-Symposion, Emden, 1-4 mei 2014.
- ‘Dietrich Bonhoeffers Bedeutung für die Ethik des Politischen’, Reformierte Sommeruniversität TUA,
Universität Münster und Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 17-22 augustus 2014.
- ‘Oliver O’Donovans politische Ethik und die reformierte Theologie’, Reformierte Sommeruniversität TUA,
Universität Münster und Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 17-22 augustus 2014.
Congressen – Organisatie
- Deelname aan en hoofdverantwoordelijkheid voor de organisatie en leiding van het Iwand-Symposion,
Dortmund, 28-30 augustus 2014.
Congressen – Medeorganisatie
- Medeorganisatie en deels leiding van Expert meeting Jodendom-christendom, Amsterdam, 28 januari 2014.
- Medeorganisatie en deels leiding Barth-Tagung, Driebergen, 17-19 maart 2014.
- Medeorganisatie en lezing symposium ‘De theologie van J.T. Bakker (1924-2012)’, PThU, Groningen, 13 april
2014.
- Deelname, medeorganisatie en leiding en lezing ‘The primary task of government according to John Calvin
and Oliver O’Donovan’ op Comenius-conferentie, Amsterdam, 25-27 juni 2014.
- Deelname, medeorganisatie en deels leiding op Credart-conferentie, Witteveen, 23 en 24 oktober 2014.
- Deelname, medeorganisatie, leiding en lezing op Consultatie Calvin Seminary Grand Rapids (VS), VU en TUA,
14 en 15 november 2014.
Congressen – Deelname
- Deelname aan en leiding van twee workshops op Internationales Barth-Symposion, Emden, 1-4 mei 2014.
- Reformierte Sommeruniversität TUA, Universität Münster und Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster,
17-22 augustus 2014.
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Valorisatie
Populariserende artikelen gericht op breed publiek
- ‘De dienst van de barmhartigheid’, Studiebijbel HSV (Heerenveen: Groen 2014), 2335-2336.
Onderwijs breed publiek – Cursus
- ‘Christus – de enige troost in leven en sterven’, voor AKZ+ in Zwolle, 24 maart 2014.
- ‘Bonhoeffer en het gebed’, voor AKZ+ in Zwolle, 26 november 2014.
- ‘Bonhoeffer en de ethiek’, voor AKZ+ in Zwolle, 9 december 2014.
Lezingen – Wetenschappelijk/valmatig
- ‘Bonhoeffer Ethiek’, voor de werkgemeenschap Barneveld binnen de classis Nijkerk van de PKN, 20 januari
2014.
- ‘Ethiek en levensvreugde’, voor classis Harderwijk van de PKN, 13 februari 2014.
- ‘De vrijheid van een christen’, voor CSFR Delft, 20 mei 2014.
- ‘Waarheid in de ethiek’, tijdens studieweek studenten Gereformeerde Bond, Elspeet, 27 augustus 2014.
- Lezing bij presentatie van: Bernd Wannenwetsch, Verlangen. Een theologische peiling (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2014), Utrecht, 11 september 2014.
Kerkbladen – Artikel
- ‘Liever de Bijbelkring dan de kerkdienst...!?’, De Wekker 123/6 (14 maart 2014), 12-13.
Kerkbladen – Interview
- ‘De rol van de ervaring in de gereformeerde theologie’. Dubbelinterview met Jan Mudde, De Wekker 123/1 (3
januari 2014), 6-7.
Dagbladen – Artikel algemeen
- ‘Barmen: een Woord dat helderheid schiep’, Reformatorisch Dagblad, 15 juli 2014.
- ‘Kritisch tegengeluid van theoloog Bernd Wannenwetsch’, Friesch Dagblad, 13 september 2014.
Dagbladen – Recensie
- ‘Funshoppen is verminkt verlangen.’ Bespreking van Bernd Wannenwetsch, Verlangen. Een theologische
peiling (Zoetermeer: Boekencentrum, 2014), Nederlands Dagblad, 19 september 2014.

Prof. dr. T.M. Hofman (tot 1 februari i.v.m. verleend emeritaat)
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Vakpublicaties – Hoofdstuk of artikel in boek
- ‘Enkele aspecten van de menswording bij Bernardus van Clairvaux (met name zijn uitleg van Hooglied 1)’, in:
G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 229-241.

Dr. A. Huijgen
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Artikelen – Refereed
- ‘ “Want deze God is onze God?” Systematisch-theologische perspectieven op God en geweld’, Theologia
Reformata 57 (2014), 352-362.
Boeken – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘Das Gebet im Heidelberger Katechismus’, in: A. Huijgen e.a. (eds.), Handbuch Heidelberger Katechismus
(Gütersloh: Gütersloher Verlag, 2014), 275-283.
- Met John V. Fesko: ‘Die Bedeutung des Heidelberger Katechismus’, in: A. Huijgen e.a. (eds.), Handbuch
Heidelberger Katechismus (Gütersloh: Güterloher Verlag, 2014), 347-355.
Vakpublicaties – Hoofdstuk of artikel in boek
- ‘Geestdrift voor het zijn. Enkele aspecten uit het opstel “Structuurverschillen tussen het christologische en het
pneumatologische gezichtspunt” van A.A. van Ruler’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A
Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 146-162.
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Vakpublicaties – Recensie
- Fesko, John V., Beyond Calvin. Union With Christ and Justification in Early Modern Reformed Theology (15171700) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), Journal of Reformed Theology 8 (2014), 316-318.
Redactioneel werk – Redactie wetenschappelijke bundel
- Met Aleida Siller en John V. Fesko: Handbuch Heidelberger Katechismus (Gütersloh: Gütersloher Verlag,
2014).
Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘ “Want deze God is onze God”? Systematisch-theologische perspectieven op God en geweld’, BESTsymposium ‘De God van het Oude Testament’, Apeldoorn, 3 april 2014.
Congressen – Medeorganisatie
- Deelname aan en mede-organisatie van International Calvin Congress, Zürich, 24-28 augustus 2014.
Congressen – Deelname
- Conferentie van de Society for the Study of Theology ‘Speech and silence’, Durham, 7-10 april 2014.
- Barth-symposium ‘Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968): Vertiefung – Öffnung – Hoffnung’,
Emden, 1-3 mei 2014.
- RefoRC-conferentie ‘Arts, Portraits and Representation in the Reformation Era’, Bologna, 15-17 mei 2014.
- Comenius Conference, VU, Amsterdam, 27-28 juni 2014.
Valorisatie
Populariserende artikelen gericht op breed publiek
- ‘Eenzaam of verbonden? Enkele Bijbelse lijnen rond individualiteit en gemeenschap’, in: W. Visscher e.a., Dat
voel ik toch anders. Individualisering in de gereformeerde gezindte (Apeldoorn: De Banier, 2014), 41-56.
Onderwijs breed publiek – Cursus
- Masterclass (vijf sessies), Guido de Bres Scholengemeenschap (Wartburg), Rotterdam.
- Cursusonderdeel Weten & Belijden, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn.
Onderwijs breed publiek – Studiedag
- ‘De actualiteit van Bijbel en belijdenis’, onderdeel van de cursus Weten & Belijden voor docenten in het
reformatorisch onderwijs, Driestar Educatief, Gouda, 19 juni 2014.
Lezingen – Wetenschappelijk/vakmatig
- ‘Christus als Leraar’, in kader lectoraat christelijk leraarschap, Driestar Educatief, Gouda, 15 januari 2014.
- ‘Gereformeerde hermeneutiek’, op studiedag COGG, Putten, 10 april 2014.
Lezingen – Maatschappelijk/breed publiek
- ‘De toekomst van de christelijke zorg’, opening/lezing tijdens inspiratiedebat Eleos, Apeldoorn, 29 maart
2014.
- Grondslaglezing over de Heidelbergse Catechismus, CSFR, Wageningen, 23 april 2014.
- Lezing op studiedag n.a.v. dissertatie V.d. Lagemaat, De stille evolutie, op Guido de Bres (Wartburg),
Rotterdam, 10 juni 2014.
- ‘De toekomst van de christelijke zorg’, opening/lezing tijdens inspiratiedebat Eleos, Zeist, 14 juni 2014.
- Lezing over Institutie boek 4, voor studentenvereniging Depositum Custodi, Utrecht, 19 juni 2014.
Kerkbladen – Meditatie
- ‘Een groot licht’, Reformatorisch Dagblad 28 december 2014.
- ‘Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt. Bijbelstudie’, Zicht. Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek
en maatschappij 40 (2014/3), 2-4.
Kerkbladen – Column
- Columns in rubriek ‘Kwartet’ van De Wekker op:
17 januari 2014 (123/2), 5.
14 maart 2014 (123/6), 5.
9 mei 2014 (123/10), 5.
4 juli 2014 (123/14), 5.
29 augustus 2014 (123/18), 5.
24 oktober 2014 (123/22), 5.
19 december (123/26), 5.
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Kerkbladen – Interview
- ‘Met God en met elkaar verbonden’, interview in De Wekker 123/4 (14 februari 2014), 6-7 en 17.
Dagbladen – Artikel algemeen
- ‘Afbeelding ingezet als icoon van het zuivere geloof’, Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2014.
- ‘In Memoriam Wolfhart Pannenberg’, Reformatorisch Dagblad, 9 september 2014.
Dagbladen – Artikel opinie
- ‘Sola Scriptura is een geloofsbelijdenis’, Reformatorisch Dagblad, 23 januari 2014.
- Met drs. G. Buijs: ‘Christelijke GGZ van groot belang’, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2014.
- Met drs. G. Buijs: ‘De hoge inzet van christelijke hulp’, Nederlands Dagblad, 29 maart 2014.
- ‘Opkomst refobaptisten roept vier pijnpunten op’, Reformatorisch Dagblad, 27 december 2014.
Media – Bijdragen aan websites
- Verschillende bijdragen op eigen weblog: www.arnoldhuijgen.nl
- Symposium ‘Als het maar goed voelt’, ter gelegenheid afscheid Ad de Boer. Uitgezonden via website, dus niet
op tv. Discussie met Jan Mudde over contextbepaaldheid van ons bijbellezen, 13 december 2014.

Dr. M.J. Kater
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Boeken – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- Vijf hoofdstukken (3, 4, 11, 35, en 38) in: H.A. Bakker, M.J. Kater & W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord
geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014):
‘Geloof en rede’, 34-48;
‘Apologetisch instrumentarium – argumentatieleer’, 49-62;
‘C.S. Lewis (1898-1963)’, 122-136;
‘Onze eeuwige bestemming: hemel of hel’, 458-468;
‘De exclusiviteit van het christelijk geloof’, 491-502.
Vakpublicaties – Hoofdstuk of artikel in bundel
- ‘De tweenaturenleer in de prediking’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars
(Heerenveen: Groen, 2014), 280-295.
Redactioneel werk – Redactie wetenschappelijke bundel
- M.J. Kater e.a. (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014).
Redactioneel werk – Eindredactie wetenschappelijke boekenreeks
- Labarum Academic: serie wetenschappelijke publicaties (dissertaties, monografieën) van uitgeverij De Banier,
Apeldoorn.
Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘Some Thoughts About the Servant of the Lord and the Service of Preaching’, paper workshop tweejaarlijks
internationaal congres Societas Homiletica in Madurai, India, 23-30 juli 2014.
Valorisatie
Populariserende boeken gericht op breed publiek
- Is daar iemand...?! In gesprek over de Heilige Geest, serie WeerWoord 4 (Apeldoorn: De Banier, 2014).
Onderwijs breed publiek – Cursus
- Series apologetiek aan examenklassen Scholengemeenschap Jacobus Fruytier, Apeldoorn, januari-maart
2014; idem september-december 2014.
- ‘Weten en belijden’, cursus dogmatiek voor docenten in kader van Godsdienstige en Pedagogische Vorming
docenten (GPV), Scholengemeenschap Jacobus Fruytier, Apeldoorn, 18 en 19 september en 5 november 2014.
Onderwijs breed publiek – Workshop
- ‘De brief aan Diognetus - wat kunnen we leren van de eerste christenen?’, op bijeenkomst Landelijk Contact
Jeugdverenigingen (LCJ), 25 oktober 2014.
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Lezingen – Wetenschappelijk/vakmatig
- ‘Geloof en wetenschap’, cursus Godsdienstige en Pedagogische vorming docenten (GPV)/module apologetiek,
Barneveld, 17 april 2014 en Dordrecht, 24 april 2014.
- Twee lezingen op de Haamstede-conferentie, Elspeet, 25-27 augustus 2014:
‘De drie-enige God (1): de bediening der verzoening in trinitarisch licht’;
‘De drie-enige God (2): pastoraat in trinitarisch licht’.
- ‘How Should We Think About Leadership As We Approach the Year 2020?’, European Conference for Christian
Education in the Netherlands, 25 september 2014.
- ‘God ontmoeten in een kerkdienst, gebeurt dat nog?’, Reformatieherdenking, Ede, 31 oktober 2014.
Lezingen – Kerkelijk
- ‘Welk beeld van God hebben we wanneer we over Hem/tot Hem spreken?’, lezing Landelijk Contact
Jeugdverenigingen (LCJ), Meerkerk, 11 januari 2014.
Lezingen – Maatschappelijk/breed publiek
- ‘Het geloof zoekt het begrijpen’, lezing evangelisatiepost Simon de Looier, Amsterdam, 20 maart 2014.
- ‘Waarheid in het binnenste – over bevinding, geloof en gevoel’, lezing Gereformeerde Gemeente Kampen, 24
april 2014.
Kerkbladen – Meditatie
- Meditatie over 1 Joh. 4:18, Kerkblad voor het Noorden (maart 2014).
- Meditatie over Matth. 28:7b., Terdege (27 maart 2014).
Kerkbladen – Artikel
- Bijdragen voor rubriek Woordwerk, De Wekker:
‘Vreugde in God tijdens de erediensten’, 3 januari 2014 (123/1);
‘De plaats van de verdediging in de prediking’, 31 januari 2014 (123/3);
‘Doeners als doelgroep – Weer een groep “apart” erbij in de kerk?’, 25 april 2014 (123/9);
‘De achtste dag – rustend werken’, 15 augustus 2014 (123/17);
‘Contextueel preken – enkele gedachten over de prediking in een missionaire context’, 12 september
2014.
Dagbladen – Artikel algemeen
Serie artikelen in de apologetische rubriek ‘Weerwoord’ in het Reformatorisch Dagblad:
‘Verzoening niet te vatten volgens onze denkschema’s’, Reformatorisch Dagblad, 8 januari 2014;
‘Geloven in een leven vóór de dood’, Reformatorisch Dagblad, 6 mei 2014;
‘Mens is hulpeloos, maar niet reddeloos’, Reformatorisch Dagblad, 13 september 2014;
‘Heiligheid geeft eredienst zeggingskracht voor buitenstaanders’, Reformatorisch Dagblad, 9 november 2014.
Dagbladen – Artikel opinie
- ‘Trouwe toewijding kompas predikant’, Reformatorisch Dagblad, 24 september 2014.
Dagbladen – Recensie
- Wright, Tom, Gewoon Jezus (Franker: Van Wijnen, 2014), Reformatorisch Dagblad, 19 april 2014.
Dagbladen – Interview
- ‘Ontwikkelingen in de gereformeerde gezindte’, Reformatorisch Dagblad, 3 april 2014.
Tijdschriften algemeen – Interview
- ‘Plaats en betekenis van de apologetiek’, Gezinsgids, 15 mei 2014.

Dr. M.C. Mulder
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Vakpublicaties, gericht op theologen – Artikel in vakblad
- ‘Is God nu nòg jaloers?’, Theologia Reformata 57/4 (2014), 405-412.
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Valorisatie
Kerkbladen – Artikel
- ‘Aan elkaar gegeven’, Doorgeven, november 2014.
- ‘God troont op lofzangen’, De Wekker 123/13 (20 juni 2014), 4-5.

Prof. dr. H.G.L. Peels
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Artikelen – Refereed
- ‘Van hoog tot laag afgestraft. Betekenis en functie van Jeremia 46:25-26a’, Old Testament Essays 27/2
(2014; Fs Herrie van Rooy), 541-552.
- ‘In gesprek over het godsbeeld van het Oude Testament’, intro themanummer Theologia Reformata 57/4
(2014), 328-300.
- ‘De God van het Oude Testament: de levende God’, slotartikel themanummer Theologia Reformata 57/4
(2014), 422-431.
Boeken – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘Le taureau Apis? Le Pharaon Hophra? Textes énigmatiques dans les oracles de Jérémie contre les nations’, in:
J.-Ph. Bru, Contre vents et marées. Mélanges offerts à Pierre Berthoud en Paul Wells (Aix-en-Provence:
Kerugma; Charols: Excelsis, 2014), 93-110.
Vakpublicaties – Hoofdstuk of artikel in bundel
- ‘ “Bij de terebinten van Mamre”. De (on)mogelijkheid van een trinitarische lezing van Genesis 18’, in: G.C.
den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 11-23.
Vakpublicaties – Artikel in vakblad
- ‘Een nieuw begin?’, Focusartikel [n.a.v. Marjo C. Korpel & Johannes C. de Moor, Adam, Eve, and the Devil. A
New Beginning (Hebrew Bible Monographs, 65), Sheffield: Phoenix Press 2014], Theologia Reformata 57/3
(2014), 281-289.
Redactioneel werk – Redactie wetenschappelijke bundel
- Redactie boek over Leviathan in reeks ‘Themes in Biblical Narrative’.
Redactioneel werk – Eindredactie wetenschappelijk tijdschrift
- Eindredactie themanummer Theologia Reformata 57/4 (2014), ‘De God van het OT’.
Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘Condemned from High to Low. Meaning and Function of Jeremiah 46:25-26a’, lezing SBL-EABS conferentie,
Wenen, 7 juli 2014.
- Openingstoespraak BEST-symposium ‘De God van het Oude Testament’, Apeldoorn, 3 april 2014.
- ‘Die God van Jeremia: ook jou God?’, lezing conferentie uitwisseling NWU-TUA, Potchefstroom, 9 januari
2014.
Congressen – Organisatie
- Organisatie en deelname BEST-symposium ‘De God van het Oude Testament’, Apeldoorn, 3 april 2014.
Congressen – Medeorganisatie
- Organisatie conferentie uitwisselingsprogramma NWU-TUA, Potchefstroom, 6-16 januari 2014.
Congressen – Deelname
- Twee OTW-dagconferenties, Nijmegen (31 januari 2014) en Kampen (16 mei 2014).
- SBL/EABS conference, Wenen, 6-10 juli 2014.
- Dagconferentie SOTAK, Apeldoorn, 27 oktober 2014.
- Mini-symposium ‘Interculturele ontmoetingen: barrière of bron voor geloof en spiritualiteit?’, Veenendaal, 19
september 2014.
Valorisatie
Populariserende artikelen gericht op breed publiek
- ‘De Leeuw heeft gebruld’, TUA INzicht 18 (2014), 14-17.
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- ‘Waarom werd Uzza gedood?’, in: Hetty Lalleman (ed.), Ongemakkelijke teksten in het Oude Testament
(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014), 119-121.
- ‘Waarom al die profetieën tegen de volken?’, in: Hetty Lalleman (ed.), Ongemakkelijke teksten in het Oude
Testament (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014), 182-185.
- ‘Is Nahum een wraakzuchtige profeet?’, in: Hetty Lalleman (ed.), Ongemakkelijke teksten in het Oude
Testament (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014), 208-210.
- ‘Bederft die haat niet zo’n mooie psalm?’, in: Hetty Lalleman (ed.), Ongemakkelijke teksten in het Oude
Testament (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014), 150-153.
Onderwijs breed publiek – Cursus
- ‘Nahum’, AKZ+-lezing in serie ‘Lezen in het Oude Testament’, 10 december 2014.
Onderwijs breed publiek – Workshop
- ‘Geen gesneden beeld’, Verdiepingsconferentie 25+ op de Driestar, Gouda, 24 mei 2014.
- ‘Welk godsbeeld heb jij’, Kerstconferentie HGJB, Stadskanaal, 29 oktober 2014.
Lezingen – Wetenschappelijk/vakmatig
- ‘Waarheid in het OT’, studieconferentie Gereformeerde Bondsstudenten theologie, 25 augustus 2014.
- ‘De theologie van het boek Zefanja’, SOTAK, 27 oktober 2014.
Lezingen – Kerkelijk
- ‘De wraak van God’, voor CGK Dordrecht-Centrum, 19 maart 2014.
- ‘Is de God van het OT wel betrouwbaar?’, voor CGK Apeldoorn-Oost, 15 oktober 2014.
Lezingen – Maatschappelijk/breed publiek
- ‘Op zoek naar een bijbels godsbeeld’, verdiepingsconferentie 25+ op de Driestar, Gouda, 24 mei 2014.
- ‘Geld, goud, goed, geloof’, voor vormingscursus, Middelharnis, 20 maart 2014.
Media – Radioprogramma
- Radio-interview voor ‘Spraakmakend’, RTV-Apeldoorn, over theologie en christelijk geloof, uitgezonden 16
februari 2014.
- Radio-interview over symposium ‘De God van het OT’, Reformatorische Omroep, uitgezonden 7 april 2014.
- Radio-interview Nieuwsrubriek, RTV-Apeldoorn, over opening academisch jaar TUA, uitgezonden 2 september
2014.

Dr. J.W. van Pelt
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Vakpublicaties– Hoofdstuk of opstel in boek
- ‘In dienst van de drie-enige God? De plaats van de pastor in kerugmatisch en narratief pastoraat’, in: G.C.
den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 199-213.
Valorisatie
Lezingen – Maatschappelijk/breed publiek
- ‘Bevrijdingspastoraat’, lezing voor interkerkelijke studiekring, Middelharnis, 13 januari 2014.
Kerkbladen – Artikel
- ‘Wat dan wél? Over de plaats van vrouwen in de gemeente’, Nader Bekeken 21/4 (april 2014), 105-108.
Tijdschriften algemeen – Recensie
- Dorland, Piet, Ambtsdrager M/V. Mogen vrouwen een kerkelijk ambt bekleden? (Soest: Boekscout, 2013),
Nader bekeken 21/9 (september 2014), 249-250.
Internet – Bijdragen aan websites
- http://www.cip.nl/artikel/45820/Soms-lig-ik-wakker-na-een-pastoraal-gesprek/.
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Prof. dr. H.J. Selderhuis
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Artikelen – Refereed
- ‘The History of the Synod of Dordt (1618-1619)’, in: Donald Sinnema e.a. (eds), Acta et Documenta Synodi
Nationalis Dordrechtanae (1618-1619) Vol. 1 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), XV-XXXII.
Boeken – Inleiding op (her)publicatie
- Herman J. Selderhuis (ed.), Handbook of Dutch Church History (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014)
(vertaling van: Herman J. Selderhuis (ed.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (Kampen: Kok, 2006)).
Vakpublicaties – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘Johannes Calvin’, in: Irene Dingel & Volker Leppin (eds.), Reformatorenlexikon (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2014), 91-100.
- ‘Guy de Brès’, in: Irene Dingel & Volker Leppin (eds.), Reformatorenlexikon (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2014), 59-64.
- ‘Stervenskunst uit Heidelberg’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A. Baars (Heerenveen:
Groen, 2014), 242-253.
Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘Reformierte Scholastik am Beispiel Heidelberg 1583-1622’, symposium Universität Freiburg, 20 januari 2014.
- ‘Der zweite Abendmahlsstreit und das Altarbild von Cranach’, Wittenberg, 21 maart 2014.
- ‘Calvin on Conscience and Law’, Wittenberg, 4 april 2014.
- ‘Calvin and the Reformationjubilee 1617’, Dublin, 7 april 2014.
- ‘Conscience in Early Modern Calvinism’, Seoul (Korea), 7 mei 2014.
- ‘Reformation as Renewal’, Seoul (Korea), 8 mei 2014.
- ‘Gesetz und Gewissen im frühen Calvinismus’, Reformierte Sommeruniversität TUA, Universität Münster und
Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 17-22 augustus 2014.
- ‘Widerstandsrecht und Obrigkeitsgehorsam im frühen Calvinismus’, Reformierte Sommeruniversität TUA,
Universität Münster und Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 17-22 augustus 2014.
- ‘No escape: Calvin on Death and Dying’, 11th International Calvin Congress, Zürich, 24-28 augustus 2014.
- ‘Res ipsa et Summa Causa. 500 Jaar Reformatie in postchristelijk Europa’. Rede bij de opening van het
academisch jaar, Apeldoorn, 1 september 2014.
- ‘Emden und die Periferie der Reformation’, Tagung Kirche und Politik an der Peripherie: Reformation und
Macht an den “Grenzen” der deutschen, protestantischen Einflusszone im Vergleich von Frühneuzeit und
Gegenwart, Sibiu (Roemenië), 24-29 september 2014.
- ‘Richard Hooker and John Calvin on Conscience and Law’, paper Sixteenth Century Studies Conference, New
Orleans, 16-19 oktober 2014.
- ‘Emdens Bedeutung für den Niederländischen Protestantismus’, conferentie The doctrine of election in
reformed protestantism, Emden, 29-30 oktober 2014.
- ‘Heidelberg University and Early Modern Reformed Orthodoxy’, Conférence Institut d’Historie de la
Réformation, Genève, 14 november 2014.
- ‘Tod und Calvinismus’, Workshop Frühmoderne Eschatologie, Freie Universität Berlin, 18 november 2014.
Congressen – Organisatie
- ‘Exhibiting the Reformation’, workshop met Deutsches Historisches Museum, Berlijn, 29-31 januari 2014.
- ‘Conscience and Law in Early Modern Europe’, Wittenberg, 3-5 april 2014.
- Fourth RefoRC Conference, Bologna, 15-17 mei 2014.
- ‘The doctrine of election in reformed protestantism’, Emden, 29-30 oktober 2014.
Congressen – Medeorganisatie
- Tagung ‘Kirche und Politik an der Peripherie: Reformation und Macht an den “Grenzen” der deutschen,
protestantischen Einflusszone im Vergleich von Frühneuzeit und Gegenwart’, Sibiu (Roemenië), 24-29
september 2014.
- ‘Glaube und Politik in reformierter Perspektive’, Reformierte Sommeruniversität TUA, Universität Münster und
Johannes A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 17-22 augustus 2014.
Congressen – Deelname
- Theologische Arbeitskreis Reformationsgeschichtliche Forschung, Bretten, 11-13 september 2014.
- Tagung ‘Protestantismus und Kapitalismus’, Universität Zürich, 17 november 2014.
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Gastcolleges – Buitenland
- ‘Gewissen und Gesetz bei Calvin’, Reformierte Sommeruniversität TUA, Universität Münster und Johannes A
Lasco Bibliothek Emden, Münster, 19 augustus 2014.
- ‘Das calvinistische Widerstandsrecht’, Reformierte Sommeruniversität TUA, Universität Münster und Johannes
A Lasco Bibliothek Emden, Münster, 20 augustus 2014.
- ‘How to commemorate 500 years of Reformation in Post-Christian Europe?’, Baylor University, Waco-Texas,
20 oktober 2014.
Valorisatie
Onderwijs breed publiek – cursus
- ‘Verzoening als basisprincipe van kerkrecht’, lezing AKZ+, Apeldoorn, 10 november 2014.
Lezingen – Wetenschappelijk/vakmatig
- ‘John Knox en zijn betekenis voor de Reformatie’, publiekslezing Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn, 23
oktober 2014.
Lezingen – Kerkelijk
- ‘De relevantie van 500 jaar Reformatie’, lezing Hervormde Kerk, Scherpenzeel, 31 oktober 2014.
Lezingen – Maatschappelijk/breed publiek
- ‘De religiegeschiedenis van Münster’, organisatie en leiding van dagtocht voor inwoners gemeente
Zwartewaterland naar Münster, 8 november 2014.
Dagbladen – Recensie
- Tweewekelijkse recensierubriek ‘Benadrukt’ in het Reformatorisch Dagblad over nieuwe, niet-Nederlandse
kerkhistorische werken:
‘Reformatie in Engeland had uniek karakter’, Reformatorisch Dagblad, 4 januari 2014;
‘De (on)betrouwbaarheid van de wetenschap’, Reformatorisch Dagblad, 18 januari 2014;
‘De Reformatie nu en eeuwen geleden’, Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2014;
‘Vijandbeeld kan volk aanzetten tot oorlog’, Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2014;
‘Beeld, afbeelding en verbeelding in de kerk’, Reformatorisch Dagblad, 1 maart 2014;
‘Het is niet eenvoudig om Paulus goed te begrijpen’, Reformatorisch Dagblad, 15 maart 2014;
‘Rooms-Katholieke kerk is als een olietanker’, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2014;
‘Verband tussen wij-gevoel en verbondstheologie’, Reformatorisch Dagblad, 12 april 2014;
‘Goede boodschap moet ook goed overkomen’, Reformatorisch Dagblad, 26 april 2014;
‘Kerk en staat zijn beide gebonden aan het Woord’, Reformatorisch Dagblad, 10 mei 2014;
‘Beelden om de Boodschap door te geven’, Reformatorisch Dagblad, 31 mei 2014;
‘Maria als voorbeeld van gehoorzaamheid’, Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2014;
‘Verdachte theologen in en buiten de eigen kring’, Reformatorisch Dagblad, 28 juni 2014;
‘Calvijns theologie blijft relevant voor nu’, Reformatorisch Dagblad, 6 september 2014;
‘Discussie over verhouding kerk en staat is niet nieuw’, Reformatorisch Dagblad, 20 september 2014;
‘Veel variatie mogelijk in de organisatie van de kerk’, Reformatorisch Dagblad, 4 oktober 2014;
‘Geneigd tot oorlog en niet tot vrede’, Reformatorisch Dagblad, 18 oktober 2014;
‘Maarten Luther heeft niet altijd gelijk’, Reformatorisch Dagblad, 1 november 2014;
‘Menselijke drang naar wijsheid’, Reformatorisch Dagblad, 15 november 2014;
‘Toch maar een bisschop in reformatorische kerken?’, Reformatorisch Dagblad, 22 november 2014;
‘Aandacht voor Maria en de engelen’, Reformatorisch Dagblad, 6 december 2014;
‘Geen kerstfeest zonder “Ere zij God”, of toch wel?’, Reformatorisch Dagblad, 20 december 2014.
Tijdschriften algemeen – Artikel
- ‘Öffnung statt Nabelschau: Das Reformationsjubiläum als europäisches Ereignis’, Rotary Magazin 6 (2014),
46-49.

N.C. Smits, MA
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Boeken – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘Die Lehre vom unfreien Willen als notwendiges Korrelat. Response zum Vortrag von Wolfgang Schoberth’, in:
Christian Neddens & Gerard den Hertog (eds.), Über das Zusammenleben in einer Welt. Grenzüberschreitende
Anstöße Hans Joachim Iwands (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014), 283-285.
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Congressen – Lezing of paper (niet gepubliceerd)
- ‘On the Moral Source of Mercy: A Remark on Govert Buijs’: paper op een conferentie van de gezamenlijke
vakgroep Reformed Traditions in Secular Europe van TUA en TUK over ‘Mercy’, 21 juni 2014.
Congressen – Deelname
- ‘Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968). Vertiefung, Öffnung, Hoffnung’, symposium
georganiseerd door het Seminar für Reformierte Theologie der westfälischen Wilhelms-Universität Münster, het
Seminar für evangelische Theologie der Universität Siegen, de Karl Barth-Gesellschaft e.V. en de Johannes-aLasco Bibliothek in Emden, 1-4 mei 2014.
- Jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep christelijke geloofsartikelen (Credart), dit keer over het geloof,
Witteveen, 23 en 24 oktober 2014.
Valorisatie
Onderwijs breed publiek – Cursus
- ‘De theologie van N.T. Wright’, voor AKZ+, Kampen, 8 oktober 2014.
Drs. J. van ’t Spijker
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Vakpublicaties – Hoofdstuk of opstel in (verzamel)bundel
- ‘De heiligheid van de kerk – sta-in-de-weg of stimulans voor haar missionaire taak?’, in: G.C. den Hertog e.a.
(eds.), Triniteit en kerk, Fs. A. Baars (Heerenveen: Jongbloed, 2014), 185-198.
Valorisatie
Onderwijs breed publiek – Cursus
- ‘Het missionaire van de kerk’, Vormingscursus CGK seizoen 2013-2014 (11/1; 25/1; 8/2; 8/3).
- ‘Zending in de weergave van Lucas’, Vormingscursus CGK seizoen 2014-2015 (13/9; 4/10; 25/10; 8/11;
29/11; 13/12; 20/12).
Kerkbladen – Artikel
- ‘Is Jezus (wel) de enige weg…?’, Ambtelijk Contact 53/1 (januari 2014), 333.
- ‘Welke Bijbel leest uw buurman…? Enkele gedachten over het missionaire van de kerk’, Kerkblad voor het
Noorden 62/17 (24 april 2014), 3.
- ‘Wat leest uw buurman in uw leven…? Enkele gedachten over het missionaire van de kerk’, Kerkblad voor het
Noorden 62/18 (1 mei 2014), 3.
Drs. H. de Waard
Wetenschappelijke publicaties en activiteiten
Vakpublicaties, gericht op theologen – Recensie
- Herrmann, Wolfram, Jahwe, der Bewahrende (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Theologie, 2011), Theologia
Reformata 55 (2013), 283-284.
- Wagner, Andreas, Gottes Körper. Zur alttestamentlichen Vorstellung der Menschengestaltlichkeit Gottes
(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010), Theologia Reformata 55 (2013), 413-414.
- Jacobson, Rolf A., Soundings in the Theology of the Psalms. Perspectives and Methods in Contemporary
Scholarship (Minneapolis: Fortress, 2011), Theologia Reformata 56 (2014), 77-78.
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Bijlage 5

Relatie onderwijs en onderzoek
Eigen onderzoek in het
onderwijs

Participatie studenten in
onderzoek

Uitwerking interactie
onderzoek en onderwijs
voor het onderzoek

C.T. Boerke

Nvt

Nvt

Nvt

A. Drint

Nvt

Nvt

Nvt

G.C. den Hertog

In 2014 is in het college vrije
ruimte over de ethiek van
Bonhoeffer eigen onderzoek
verwerkt.

In 2014 hebben studenten door
middel van presentaties in de
module ethiek over begin en
einde van het leven een
bijdrage geleverd aan het
onderzoek van de hoogleraar.
Verder is op mastercollege een
artikel besproken dat nog
gepubliceerd moet worden.
Daarop is door de studenten
waardevolle feedback gegeven.

Directe interactie is dat
studenten overwegen een
scriptie te schrijven over
een thema dat in de colleges
aan de orde is gesteld.

A. Huijgen

De docent heeft een keuzevak
gegeven over de spits van zijn
huidige onderzoek (Triniteit
en Oude Testament).
De resultaten van het onderzoek van de docent zijn opgegeven als tentamenstof voor
het vak Symboliek 2.

Studenten hebben in het
keuzevak meegedacht over het
onderzoeksplan van de docent.

Genuanceerdere gedachten
over een kernwerk in het
eigen onderzoek, dat van
Kendall Soulen.

M.J. Kater

Het inwerken op het brede
terrein van de Praktische
Theologie en in het bijzonder
van de Homiletiek wordt waar
mogelijk vertaald en nuttig
gemaakt in de colleges. Dat
geldt met name verrassende
‘vondsten’ bij anderen (of
misschien ook weleens van de
docent zelf).

De studenten krijgen regelmatig
opdrachten om bepaalde preken
te onderzoeken. Dat is voor hen
interessant, maar levert voor ook
weer be-paalde kennis op (inzake
a. inleidingen preken, b. over
dezelfde tekst preken van
verschillende predikers e.d.).

Het onderwijs stimuleert tot
onderzoek en onderzoek tot
onderwijs. Een ‘open deur’ die
gelukkig echt realiteit is.

M.C. Mulder

Minor Kerk en Israël:
Een van de leerdoelen is de
bezinning op de theologische
vragen die aan de orde komen
in de ontmoeting tussen Israël
en de kerk, het formuleren
van de eigen visie daarop, en
het in Israël nader kennismaken met de praktijk van
het gesprek met Israël.
Binnen het Centrum voor
Israël studies (CIS) zijn er
verschillende conferenties en
ontmoetingen in Israël van de
docent zelf, en nog meer waar
ds. A. Brons bij betrokken is,
die van directe betekenis zijn
voor het onderwijs zowel in de
Bachelor als in de Masterfase.

Master-studenten worden in de
gelegenheid gesteld hier zelf
ervaring in op te doen, door
samen met rabbijnen teksten te
lezen in Israël. Twee studenten
zijn in het kader hiervan in
2014 enige tijd in Israël
geweest. Zij worden in het
onderzoek betrokken, en
schreven een bijdrage aan een
bundel die binnenkort verschijnt als resultaat van het
onderzoek, dat ook embedded
is in het BEST-onderzoeksprogramma van de TUA/TUK. Zo
krijgen hun onderzoeksresultaten in de onderzoeksoutput
een plaats.

Vervolgens worden de
resultaten weer voor het
onderwijs gebruikt, zowel in
de minor Kerk en Israël, als
bij de major Nieuwe
Testament, met name als
het gaat om de hermeneutische vragen die hier een
rol spelen. Beide stduenten
zullen daarover een bijdrage
leveren tijdens de majorcolleges NT. Zo ontstaat er
een kenniscirculatie, die
vervol-gens de docent weer
helpt in de focus op de
specifieke vragen waar hij
mee bezig is, zowel in het
kader van de hermeneutiekcolleges NT, als voor het
werk binnen het CIS, deels
verbonden aan de onderzoeksgroep BEST.
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J.J. Oosterhuisden Otter
H.G.L. Peels

Nvt

Nvt

Nvt

Het eigen onderzoek wordt in
gebracht bij de diverse OTvakken, met name exegese
OT, en verder in de
Masterspecialisatiecolleges.
Voorbeelden in 2014:
- Bij Exegese OT BCD-jaar
werd de exegese besproken
van Jeremia 47 (onderdeel
van het Jeremia-commentaar
in wording).
- Tevens werd bij Exegese OT
BCD-jaar een dubbelcollege
besteed aan Jeremia 46:2728, waarover door de
hoogleraar een lezing werd
gehouden bij de SBL/EABSconferentie in München 2013
(gepubliceerd in OTE najaar
2014).
- Bij de opgave van perikopen
voor de werkgroepen Exegese
C-D jaar werd eigen eerder
gepubliceerd materiaal (over
deze gedeelten) achter de
hand gehouden, om na
bespreking van de eindresultaten uit te delen, en de
studenten hun eigen exegese
daaraan te laten spiegelen.
- Bij Canoniek OT werd
gebruik gemaakt van een
eigen recente publicatie in
Nieuwe en Oude Dingen
(2013), over de problematiek
rondom de canonisering van
het OT.
- Bij het keuzevak ‘Theologie
van Jeremia’ werden de
colleges gegeven aan de hand
van het artikel hierover in The
Lion Has Roared (2012).
- Bij de colleges Hermeneutiek OT organiseerde de
hoogleraar een studiedag over
de BGT met medewerkers van
het NBG, waarbij hij tevoren
de tekst van Psalm 139
(eerder over gepubliceerd in
Tyndale Bulletin) met de
studenten behandelde.
- Master-specialisatiecollege
over handelden over Jeremia
51:59-64, een gedeelte
waarover een artikel in een
feestbundel wordt geschreven.

- Met de vaststelling van
onderwerpen voor exegesescripties en vooral Mastertheses
wordt waar mogelijk gestuurdt in
het kader van het eigen Jeremiaonderzoek en Godsbeeldonderzoek. Via de begeleiding
van deze schriftelijke werkstukken worden stimulansen en input
ontvangen voor het eigen onderzoek. Dit geldt a fortiori voor de
PhD-studenten die werken aan
een proefschrift over een
onderwerp met betrekking tot
een gedeelte uit het Bijbelboek
Jeremia.
- Onderwerpen waarover een
publicatie voorbereid wordt,
worden geregeld ingebracht in
het onderwijs ‘ter beproeving’
door studenten, op deze wijze
participeren zij in het onderzoek.
- Leuk is ook de verplichting die
MA 2-studenten hebben om over
een problematisch aspect van het
oudtestamentische godsbeeld een
onderzoek te doen, mede via
interviews en/of enquêtes, en
met een bespreking van de
resultaten daarvan een college
vullen bijvoorbeeld een dubbelcollege door een derdejaars
student, naar aanleiding van zijn
enquêtes over en analyse van het
boek Disturbing Divine Behaviour
van Seibert.

Vanuit de wisselwerking
(inbrengen eigen onderzoek
bij studenten, hetzij in de prepublicatie of de post-publicatiefase) wordt goede feedback
ontvngen die helpt het eigen
werk te verbeteren of te
verhelderen. Kritiek op
inhoudelijke zaken of klagen
over onhelderheid is
stimulerend voor eigen
onderzoek. Met name de
gesprekken met de master II
en PhD-studenten zetten
extra aan tot nader onderzoek
of kritisch bezien van eigen
werk. Gunstig werkt ook het
laten nakijken, voor inzending, van eigen publicaties
door studenten.

H.J. Selderhuis

Met de studenten wordt
gesproken over het eigen
onderzoek en wordt daarbij
om feedback gevraagd.
Bovendien worden met de
studenten teksten gelezen die
de hoogleraar voor het eigen
onderzoek gebruikt.

master II-studenten worden
gestimuleerd een thema te
kiezen uit de eigen
onderzoeksprojecten.

De interactie leverennieuwe
gezichtspunten op en
correctie op de
vraagstelling.
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N.C. Smits

Keuzevak Verzoeningsleer:
Met een groep van tien zeer
gemotiveerde studenten is
een handvol fundamentele
teksten besproken en een
concepthoofdstuk van de
eigen dissertatie.

J. van ’t Spijker

Bepaalde thema’s die samenhangen met de ecclesiologie
en met het missionaire wezen
van de kerk worden als leidend gebruikt voor de hoofdindeling van de colleges (van
respectievelijk het vak
Gemeenteopbouw en
Missiologie 4). Materiaal dat
ten behoeve van het eigen
onderzoek is doorgenomen,
wordt als basis gebruikt voor
de verschillende colleges.

In de masterfase is er bij de
specialisatie die studenten
kiezen en die gethematiseerd
worden in de masterscriptie
sprake van een zekere mate
van participatie van een aantal
studenten. De specifieke
thema’s die gekozen worden
vormen in zekere zin excursen
van de hoofdthematiek van het
eigen onderzoek. Zo werden in
2014 scripties geschreven rond
de thematiek van ‘kerkorde en
missionair kerk zijn’ en
‘prediking van schuld en
verzoening in missionaire
context’,

H. de Waard

- Bij het vak Inleiding Exegese
OT worden de kennis/vaardigheden gebruikt die opgedaan
zijn bij het eigen onderzoek. Bij datzelfde vak is het heel
nuttig dat de wetenschappelijk
medewerker i.v.m. het boek
Jeremia diepgaand bezig is
met tekstkritische kwesties;
dat levert voorbeelden e.d. op
voor de introductie in de
tekstkritiek die onderdeel zijn
van dit vak.
- Bij OT 2 (onderdeel ‘geschiedenis van het Oude Israël’)
kan in verband met het thema
van de verwoesting van
Jeruzalem en de ballingschap
veel gebruik gemaakt worden
van het eigen onderzoek naar
de laatste hoofdstukken van
Jeremia en Koningen (die
daarover vertellen).
- Incidenteel worden Mastercolleges gegeven over
thema's die direct met het

Studenten stellen op college
kritische vragen. Wellicht mede
doordat vooral in de Bachelor
college wordt gegeven, heeft
deze interacttie niet echt invloed
op het eigen onderzoek. Daarvoor
zijn de opmerkin-gen/vragen
doorgaans niet diep-gaand
genoeg.

78

De feedback die bij de
bespreking van de teksten
en het concepthoofdstuk
werd aangereikt, , helpt bij
de eigen oordeelsvorming
en bovendien ook om zo
scherp en begrijpelijk
mogelijk te formuleren. Het
meedenken door de
studenten biedt zelfs nieuwe
perspectieven. De spontane
en intuïtieve vragen van
studenten helpen vaak om
oog te krijgen voor wat de
kern is van een bepaalde
kwestie. Van de toetsing,
die bestaat uit een klein
essay waarin de studenten
reflecteren op de geboden
stof en de stellingnames die
de wetenschappelijk
medewerker daaromtrent
heeft ingenomen, worden
weer nieuwe inzichten
verwacht.
Met name door de studiebegeleiding van de masterstudenten vindt interactie
plaats tussen het onderzoek
en het onderwijs. In de
gezamenlijke reflectie over
bestudeerde literatuur en in
het proces van scriptiewerk
vindt er over en weer uitwisseling en beïnvloeding
plaats.

onderwerp van het eigen
onderzoek te maken hebben
(bijv. aan de hand van een
gedeelte van een hoofdstuk
van de toekomstige
dissertatie).
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Bijlage 6

Promotiebegeleiding
Prof. dr. A. Baars
Promotor
- J. van ’t Spijker, ‘Missionair gereformeerd vandaag’.

Prof. dr. G.C. den Hertog
Promotor
- Ch. Chung, ‘Verzoening bij H. Bavinck, G.C. Berkouwer en H. Wiersinga, met bijzondere
aandacht voor de receptie van Anselmus’.
- T. Ishihara, ‘Ascese bij O. Noordmans en vreugde bij A.A. van Ruler’.
- N.C. Smits, ‘Verzoening bij H.J. Iwand en E. Jüngel’.
- S.-J. Park, ‘Trinität und Monotheismus als politisches Problem. Eine systematisch-theologische
Untersuchung zum trinitarischen Denken’.
Deelname aan promoties van andere instellingen
Leescommissie
- W. Huttinga, ‘Participation and Communicability. Herman Bavinck and John Milbank on the
Relation between God and the world’ (promotie 25 november 2014), TUK.

Prof. dr. T.M. Hofman
Promotor
- C.P. de Boer, ‘Onderzoek naar de interpretatie van Psalm 110 door de nieuwtestamentische
auteurs’ (samen met prof. dr. H.G.L. Peels)
- B.A.T. Witzier, ‘Spiritus Interpres. Een onderzoek naar de hermeneutische implicaties van het
nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest’.
Copromotor
- H. Visser, ‘Translating person, gender and number into Naro. Pgn-markers in Naro and the
challenges they pose for Bible translation’.

Prof. dr. J.W. Maris
Promotor
- G. van Dijk, ‘Janse van Biggekerke (1890-1960). Verbondstheologie van een schoolmeester’
(promotie 24 oktober 2014).

Prof. dr. H.G.L. Peels
Promotor
- C.P. de Boer, ‘Onderzoek naar de interpretatie van Psalm 110 door de nieuwtestamentische auteurs’ (samen
met prof. dr. T.M. Hofman).
- B. Dubbink, ‘Our God is a Consuming Fire. Subtitel: A Cognitive Linguistic Study of the Hebrew Root qn’’
(samen met prof. dr. G. Kwakkel).
- M.M. Elie, ‘La portée de l’expression ’Elohê haššamayim comme titre de YHWH dans la littérature biblique de
l’époque perse’ (samen met prof. dr. Weanzana Nupanga).
- H. van de Herik, ‘Een woonplaats voor de Heilige. Het tempelvisioen van Ezechiël (samen met prof. dr. G. van
de Brink).
- H.-S. Kim, ‘Shame and disgrace in Jeremiah and Ezekiel’.
- H.-J. Vazquez, ‘De pottenbakkersmetafoor in Jeremia 18’.
- H. de Waard, ‘Jeremia 52: plaats en functie’ (samen met prof. dr. B.E.J.H. Becking).
Copromotor
- B.A.T. Witzier, ‘Spiritus Interpres. Hermeneutical implications of the New Testament affirmations about the
illuminating work of the Holy Spirit’.
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Leescommissie en oppositie andere universiteit
- J. Verwaal, ‘De betekenis en functie van het woord bamah in de Hebreeuwse Bijbel’ (promotie 26 juni 2014,
Universiteit Gent).

Prof. dr. H.J. Selderhuis
Promotor
- M. Golverdingen, ‘Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950’ (promotie 4 maart
2014).
- C.T. de Groot, ‘Sarcerius’ Pastoral oder Hirtenbuch’.
- A. van Harten-Tip, ‘De voorgeschiedenis van de Dordtse Kerkorde’.
- Th. Klöckner, ‘Der Geschichtsbegriff von Heinrich Alting’.
- L. Terpstra, ‘De soteriologie van Martin Bucer en Melchior Hoffman’.
- D. Timmerman, ‘De ambtsvisie van Heinrich Bullinger’.
Deelname aan promoties van andere instellingen
Copromotor
- P. Raven, ‘De rechtspositie van de predikant’, VU Amsterdam.
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Bijlage 7

Colleges, symposia en andere bijeenkomsten

Data
6-17 januari

Docent/sprekers
Prof. dr. H.G.L. Peels

Bijeenkomst
Uitwisseling met tien studenten en twee professoren van de
North West University in Potchefstroom. Het programma bestond
uit lezingen, Bijbelstudie, excursies etc.

20 januari

Diverse studenten

TUA-studenten zetten zich in voor ’s Heeren Loo in het kader
van stichting Present Apeldoorn.

30 januari

Dr. J. Dekker

Studiedag Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding over
‘Kritisch en gelovig Bijbellezen’.

30 januari

Dr. E. Mackay

Lezing voor studentenvereniging PFSAR over ‘Christen en
cultuur’.

31 januari

Leden werkgezelschap

Bijeenkomst Oudtestamentisch Werkgezelschap.

7 februari

Prof. dr. A. Baars,
m.m.v. ds. P.D.J. Buijs,
dhr. H.M. Mulder, prof.
dr. H.G.L. Peels, ds. M.C.
Tanis, drs. J.M. J.
Weststrate en de TUAcantorij

Afscheidscollege over ‘Geestelijke leiding in de prediking’ in
verband met het aan prof. Baars verleende emeritaat.

10 februari

Drs. B. van Bilsen, prof.
dr. G.C. den Hertog,
prof. dr. J. Hoek, prof.
dr. H.J. Selderhuis

Start cursusserie van 4 avonden in Zwolle over ‘Midden in ons
leven is de dood’ in het kader van AKZ+.

11 februari

Drs. J.P. Roubos

Gastcollege in het kader van Pastorale psychologie over
‘psychiatrische problematiek en pastoraat’.

14 en 28 februari, 14
en 28 maart, 25 april,
9 mei

Mw. dr. A. Drint

Leesgroep Hebreeuws voor belangstellenden.

18 februari

Drs. M.A. Heystek

Gastcollege in het kader van Pastorale psychologie over ‘kerk en
mensen met een verstandelijke beperking’.

25 februari

Dhr. J.J. van der Knijff

Gastcollege in het kader van Pastorale psychologie over
‘pastoraat aan mensen met een lichamelijk handicap’.

25 februari

Prof. dr. J. van der Vliet

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux over ‘ “Het
evangelie van de vrouw van Jezus”. De geschiedenis van een
vervalsing’.

4 maart

Ds. M. Golverdingen

Promotie op dissertatie ‘Vernieuwing en verwarring. De
Gereformeerde Gemeenten 1946-1950’ (promoteres: prof. dr.
H.J. Selderhuis en prof. dr. G.C. den Hertog).

5 maart

Prof. dr. P.H.R. van
Houwelingen, mw. dr.
M.G.P. Klinker-De Klerck,
dr. M.C. Mulder

Start cursusserie van 4 avonden in Zwolle over ‘Hoe
ongemakkelijk is Paulus?’ in het kader van AKZ+.

6 maart

Prof. dr. N.W. den Bok

Lezing voor studentenvereniging PFSAR over ‘Christen en
filmkunst: de nieuwe postchristelijke held & oefeningen in
eschatologie’.

18 maart

Dr. J.M. Burger, prof. dr.
R. Kuiper, ir. drs. R.
Nijhoff, prof. dr. S. Paas,
mr. drs. G.J. Spijker

Start cursusserie van 4 avonden in Amersfoort over ‘Open voor
God – christen zijn in een seculiere tijd’ in het kader van AKZ+.

20 maart

Mw. J. de Waard

Lezing voor het dispuut Zending, Evangelisatie en Hulpverlening
over ‘Hoop vor Noord’.
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26 maart

Start cursusserie van 5 avonden in Zwolle over ‘Persoonlijkheid
en geloof’ in het kader van AKZ+.

31 maart

Leden werkgezelschap

Studiedag Werkgezelschap Nieuwe Testament over ‘Bezinning op
de theologie van de brief aan de Hebreeën’.

1 april

Dr. J. van Dijk

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux over
‘Horemheb: generaal, regent, kroonprins, koning’.

3 april

Dr. K. van Bekkum, dr.
J.M. Burger, dr. J.
Dekker, A. Dubbink MA,
prof. dr. P.H.R. van
Houwelingen, dr. A.
Huijgen, dr. M.C. Mulder,
prof. dr. H.G.L. Peels, dr.
T.E. van Spanje, dr. R.T.
te Velde

Studiedag van onderzoekgroep BEST (tevens in het kader van
Permanente Educatie Predikanten en AKZ+) over ‘De God van
het Oude Testament’.

10 april

Prof. dr. H.G.L. Peels,
mw. J.W. van der Zandede Roo,

Ontvangst Rotary Club Apeldoorn voor informatie over en
rondleiding door de TUA.

10 april

Prof. dr. B.J.G. Reitsma

Lezing voor studentenvereniging PFSAR over ‘Evangelie en
cultuur’.

10 april

Dhr. S. Griffioen, prof.
dr. Chr. Kruse, prof. dr.
S. Paas, ir. C. Visser

Start cursusserie van 4 avonden in Amersfoort over ‘Wetenschap
versus waarheid’ in het kader van AKZ+.

11 april

Prof. dr. G.C. den
Hertog, prof. dr. G.W.
Neven en dr. A. van der
Kooi en andere sprekers

Studiedag in Groningen (PThU), mede door de TUA
georganiseerd, over de theologie van prof. dr. Jan Taeke Bakker
(1924-2012).

15-17 april

Prof. dr. M. Beintker, dr.
J. Dekker, dr. J. van de
Kamp, dr. J.M.J. Lange
van Ravenswaay, prof.
dr. H.J. Selderhuis, prof.
dr. W. van Vlastuin, ds.
J. Westerink

Themadagen in Münster onder het thema ‘Op weg naar het
nieuwe Jeruzalem - eschatologische verwachting in de 21e
eeuw’.

23 april

Drs. en mw. B. de Graaf

Pastoriemiddag waarbij admissiale studenten kennismaken met
het reilen en zeilen in ‘de pastorie’.

16 mei

Leden werkgezelschap

Bijeenkomst Oudtestamentisch Werkgezelschap.

30 mei

Mw. J.W. van der Zandede Roo

De TUA presenteerde zich met een stand op de landelijke CGKkerkendag op Urk.

13 juni

prof. dr. T.M. Hofman
m.m.v. drs. M. Bot, ds.
P.D.J. Buijs, dhr. H.M.
Mulder, prof. dr. H.G.L.
Peels en de TUA-cantorij

Afscheidscollege over ‘Een inhoudelijke samenhang bij Lukas.
Het evangelie voor de armen en de volken’ in verband met het
aan prof. Hofman verleende emeritaat.

17 juni

Ir. W.J.A. Hanekamp,
prof. dr. H.G.L. Peels

Ontvangst van het Kabinet van de Koning van de provincie
Gelderland.

17 juni

Prof. dr. H.J. Selderhuis

Excursie van het D-jaar naar Genève in het kader van het vak
Kerkgeschiedenis.

18 juni

Prof. dr. H.J. Selderhuis,
mw. J.W. van der Zandede Roo

Ontvangst van een groep van 33 ouderen uit de CGK te Ede voor
uitleg over en rondleiding door de TUA.

20 juni

Dr. B.R. Brock, prof. dr.
G.J. Buijs en prof. dr.
H.G. Ulrich

Symposium van onderzoeksgroep RTSE over ‘Mercy’.
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11-12 juli

Studenten van de TUA
en Hogeschool Driestar

Hulp bij de organisatie van een weekend vol activiteiten bij De
Bewaarschool, een stichting voor kinder- en gezinswerk in
Amsterdam.

17-22 augustus

Prof. dr. dr. h.c. M.
Beintker, prof. dr. M.
Freudenberg, prof. dr.
G.C. den Hertog, prof.
dr. R. Kuiper, prof. dr. G.
Plasger, prof. dr. H.J.
Selderhuis

Sommeruniversität rondom het thema ‘Glaube und Politik in
reformierter Perspektive’, mede door de TUA georganiseerd in
Münster.

20 augustus

Dr. P.M. Wisse en leden
onderzoeksgroep

Studiedag onderzoeksgroep BEST.

21-26 augustus

Hoogleraren, docenten,
medewerkers en (oud-)
studenten van de TUA

Introductieweek voor nieuwe studenten.

27 augustus – einde
jaar

Mw. drs. M. BrinkBlijdorp

Wekelijkse colleges ‘Nieuwtestamentisch Grieks’ in Zwolle in het
kader van AKZ+.

1 september

Drs. R. van de Kamp,
prof. dr. H.G.L. Peels,
prof. dr. H.J. Selderhuis.
M.m.v. de TUA-cantorij

Opening van het academisch jaar 2014-2015. Rede door prof.
dr. H.J. Selderhuis over over ‘Res ipsa et Summa Causa. 500
Jaar Reformatie in postchristelijk Europa’.

12 september

Studenten TUA

TUA-studenten zetten zich in voor ’s Heeren Loo in het kader
van stichting Present Apeldoorn.

17 september

Dr. J.M. Burger, prof. dr.
B. Kamphuis, drs. M.
Rotman, drs. N.C. Smits

Start cursusserie van 4 avonden in Zwolle over ‘Tom Wright –
Het Koninkrijk en de Koning’ in het kader van AKZ+.

25 september, 2 en 9
oktober

Mw. dr. A. Drint

Leesgroep Hebreeuws voor belangstellenden.

25 september

Dr. M.J. Kater

Ontvangst groep leerlingen Jacobus Fruytier Scholengemeenschap voor rondleiding door de TUA en voorlichting over de
studie.

30 september

Prof. dr. W.T. van
Peursen

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux over
‘Koning Manasse in de koperen stier’.

1 oktober

Dr. J. Dekker

Inauguratie dr. J. Dekker tot bijzonder hoogleraar op de Henk de
Jong-leerstoel aan de TUA (vanuit de NGP). Dr. Dekker sprak
zijn inaugurele uit over ‘ “Jesaja doelde op Jezus...” Een
christelijke kijk op God in het boek Jesaja’.

3 oktober

Leden werkgezelschap

Studiedag Oudtestamentisch Werkgezelschap.

6 oktober en 10
november

Dr. A. Huijgen en drs. D.
Timmerman

Cursusserie in het kader van Permanente Educatie Predikanten
over ‘Predikant en Praktijk. Efficiënt en doelgericht werken in de
pastorie’.

7 oktober

Dr. W.P. Beekers, E.
Brink ThD, dr. R.A.
Jongeneel, dr. H.F.
Massink, dr. K. Veling

Start cursusserie van 5 avonden in Amersfoort over ‘Waardenvolle inbreng – christelijke politiek’ in het kader van AKZ+.

8 oktober

Dr. K. van Bekkum, dr.
J.M. Burger, prof. dr. B.
Kamphuis, prof. dr. G.
Kwakkel

Start cursusserie van 4 avonden in Dordrecht en Assen over
‘Hoe verstaan we de Schriften?’ in het kader van AKZ+.

17 oktober

Mw. drs. P.D. Baarda,
mw. drs. C.T. Boerke,
prof. dr. J. Dekker, mr.
J.M.H. Drayer, prof. dr.
G.C. den Hertog, drs. A.
Heystek, dr. A. Huijgen,
dr. M.J. Kater, P.A. Kok,

Open TUA-dag met diverse colleges en workshops. Onderwerpen
waren o.a. pastoraat & psychologie, Luther als predikant, wat is
ethiek en waarom is het zo moeilijk? en toekomstverwachting in
het boek Jesaja. Het avondprogramma was bedoeld als
ontmoeting tussen curatorium, studenten en kerkenraadsleden
en richtte zich op de thema’s ‘roeping’ en ‘preekbespreking’.
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prof. dr. H.G.L. Peels,
drs. G. van Roekel, N.C.
Smits MA, H. de Waard
MA
24 oktober

Drs. G. van Dijk

Promotie op dissertatie ‘Het concrete is het wezenlijke. Het
denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) over Gods
verbond met mensen’ (promoteres: prof. dr. J.W. Maris en prof.
dr. G. Harinck).

27 oktober

Leden studiegezelschap

Bijeenkomst SOTAK (studiegezelschap Oude Testament
Apeldoorn en Kampen).

27 oktober

Mw. drs. M. RenkemaHoffman, prof. dr. H.J.
Selderhuis, mr. L.
Verheij

Start cursusserie van 3 avonden in Apeldoorn over ‘Kerkrecht,
waarom eigenlijk?’ in het kader van AKZ+.

29 oktober

Prof. dr. H. van den Belt,
prof. dr. E.A. de Boer,
prof. dr. G. Frank, dr. A.
Gootjes, T. Klöckner MA,
prof. dr. F.A. van
Lieburg, prof. dr. H.J.
Selderhuis, prof. dr. D.
Sinnema, prof. dr. A. Vos

Conferentie van de EMRT-onderzoeksgroep over ‘The Doctrine of
Election in Reformed Perspective’.

29 oktober

E. Brink PhD, mw. dr. H.
Lalleman-de Winkel,
prof. dr. M.J. Paul, prof.
dr. H.G.L. Peels

Start cursusserie van 4 avonden in Apeldoorn over ‘Lezen in het
Oude Testament’ in het kader van AKZ+.

29 oktober

Dr. J.R. Douma, prof. dr.
G.C. den Hertog, prof.
dr. W. van ’t Spijker

Start cursusserie van 3 avonden in Zwolle over ‘Leren bidden’ in
het kader van AKZ+.

30 oktober

Dr. T.R. Barnard

Lezing voor studentenvereniging PFSAR over ‘De Remonstrantse
Broederschap. Een gereformeerde kerk aan de rand’.

31 oktober

Prof. dr. T.M. Hofman,
prof. dr. M.J. Paul

Presentatie Studiebijbel bij de Herziene Statenvertaling.

4 november

Prof. dr. G.C. den
Hertog, mw. drs. W.
Malda-Douma, prof. dr.
P. Nullens, dr. P.H. Vos

Start cursusserie van 4 avonden in Zwolle over ‘Meer dan regels
alleen – christelijke ethiek’ in het kader van AKZ+.

10 november

Leden werkgezelschap

13 november

Gideons International

Studiebijeenkomst Nieuwtestamentisch Werkgezelschap over ‘De
Psalmen in de Septuagintavertaling en de betekenis daarvan
voor het Nieuwe Testament’.
Lezing voor het dispuut Zending, Evangelisatie en Hulpverlening
over ‘Gideons International’.

18 november

Dr. B.J.J. Haring

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux over ‘Het
einde van de Ramessiden’.

28 november

Dr. J. van Dorp en mw.
drs. A.M. Bol-Drieënhuizen (Nederlands Bijbelgenootschap)

Masterclass voor TUA-studenten over de Bijbel in Gewone Taal.

27 november

Mw. J.W. van der Zandede Roo en William de
Hek

Presentatie over de TUA voor leerlingen van Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen.

5 december

Ir. W.J.A. Hanekamp,
prof. dr. H.G.L. Peels,
mw. J.W. van der Zandede Roo en studenten en
docenten van de TUA

Ontvangst commissaris van het Kabinet van de koning van
Gelderland, dhr. C.G.A. Cornielje.
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10 december

Prof. dr. M.J. de Vries

Dieslezing studentenvereniging PFSAR over ‘De basics van
technologische ontwikkelingen’.

15 december

Hoogleraren en docenten
van TUA en NGP

Integratiecolleges rondom het thema ‘Geen ontkomen aan:
Sterven in Bijbels licht’.

18 december

Prof. dr. H.G.L. Peels en
ir. W.J.A. Hanekamp

Eindejaarsbijeenkomst.
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Bijlage 8

Nevenactiviteiten en vertegenwoordigingen van de hoogleraren/
docenten
Wie

Wat

Prof. dr. G.C. den Hertog

Vertegenwoordiger van de TUA in (en tweede voorzitter van) de Oost-Europacommissie van de Nederlandse theologische Faculteiten
Lid stuurgroep Credart (Christelijke geloofsartikelen) binnen Noster
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek
Voorzitter van de ‘Vorstand’ van de Hans Joachim Iwand-Stiftung te Beienrode
(Dld.)
Lid van het organiserend comité van de Deutschsprachige Niederländische BarthTagung
Lid redactie Theologia Reformata
Lid redactie Zeitschrift für Dialektische Theologie
Lid Advisory Board van Journal of Reformed Theology (JRT)
Lid van de Editorial Advisory Board van Acta Theologica (Bloemfontein, ZuidAfrika)
Lid International Reformed Theological Institute (IRTI)
Lid Werkgroep Theologische Ethiek van de Onderzoeksschool Ethiek
Curator voor de Stichting Leerstoel verhouding jodendom-christendom
Protestantse Theologische Universiteit

Prof. dr. T.M. Hofman

Voorzitter Werkgezelschap Nieuwe Testament CGK/NGK
Voorzitter van het CGK-deputaatschap voor Contact met de Overheid
Bestuurslid van de Stichting ter behartiging van sociale belangen van CGKpredikanten e.a. in Nederland
Bestuurslid van de Jacobus-Albert-Stichting
Bestuurslid van de Willy Blokland Stichting.
Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Exegese Vroege Kerk
Lid van Werkgroep Duurzame Ontwikkeling en Gerechtigheid van de CGK, GKv en
NGK
Vicevoorzitter van het ‘Woerdens Beraad’

Prof. dr. H.G.L. Peels

Lid Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek
Lid Adviesraad IFES-Nederland
Lid Adviesraad Forum-C
Lid Adviesraad St. De Nationale Synode
Lid redactie Theologia Reformatica
Lid Advisory Board In die Skriflig (Zuid-Afrika)
Advisor (incidenteel) van Old Testament Essays (Zuid-Afrika)
Member Board of Directors Greenwich School of Theology
Research fellow Department Old Testament, University of the Free State,
Bloemfontein, Zuid-Afrika
Senioronderzoeker Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en
Religiewetenschap (NOSTER)
Lid NOSTER-themagroep ‘Evangelical Theology in Transition’
Lid studiekring OT Apeldoorn-Kampen (SOTAK)
Lid Oudtestamentisch Werkgezelschap Nederland en België (OTW)
Lid Society of Biblical Literature (SBL)
Lid European Association of Biblical Studies (EABS)
Lid Fachgruppe Arbeitsgesellschaft Altes Testament (FAGAT)
Lid Tyndale Fellowship, Cambridge
Voorzitter Vooraziatisch-Egyptisch genootschap ‘Ex Oriente Lux’, afd. Apeldoorn
Lid World Reformed Fellowship
Lid International Association for the Promotion of Christian Higher Education
(IAPCHE)
Externe evaluatie Dean faculteit theologie van de Universiteit van die Vrystaat,
Bloemfontein, Zuid-Afrika (26 februari 2014)

Prof. dr. H.J. Selderhuis

Directeur Refo500 (bezoldigd)
Wetenschappelijk curator Johannes a Lasco Bibliothek Emden (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Synagoge Enschede
Bestuurslid Stichting Nederlands Dagblad (Nedag)
Bestuurslid Gesellschaft für die Geschichte des reformierten Protestantismus
Ledenraad verzekeringsmaatschappij Donatus
Senioronderzoeker Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en
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Religiewetenschap (NOSTER)
Referent FWO-Brussel
Eindredacteur Journal of Early Modern Christianity (De Gruyter)
Redactielid Reformation ans Renaissance Review
Redactielid Princeton Theological Studies
Redactielid Studies in Early Modern Religious Reforms (Springer)
Redactielid Martin Bucers Deutsche Schriften (Kommission zur Herausgabe)
Eindredactie boekenreeks Reformed Historical Theology (Vandenhoeck &
Ruprecht)
Eindredactie boekenreeks Refo500 Academic Studies (Vandenhoeck & Ruprecht)
Hoofdredactie boekenreeks Geschiedenis en Theologie (Kok, Utrecht)
Praesidium International Congress on Calvin Research (President)
Lid Wissenschaftlicher Beirat Institut für Europäische Geschichte Mainz
Lid Wissenschaftlicher Beirat Melanchthon Akademie Bretten
Kuratoriumsmitglied Martin Luther Stiftung Erfurt
President Reformation Research Consortium (RefoRC)
Member Advisory Board Davenant Trust
Mw. drs. C.Th. Boerke

Secretaris van het Deputaatschap Kerkelijke Archieven van de CGK
Secretaris van de Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent
te Utrecht

Mw. dr. A. Drint

Docent Hebreeuws aan de RU Groningen, tijdelijke aanstelling van 1 februari
2014 tot 1 augustus 2014 (docent 4) 0,1 fte, van 1 augustus 2014 tot 1 februari
2015 (docent 4) 0,2 fte (bezoldigd).
Secretaris Deputaten Bijbelvertaling GKv, tot 12 april 2014 (synode Ede)

Dr. A. Huijgen

Lid resonansgroep lectoraat christelijk leraarschap, Driestar Educatief Gouda.
Secretaris van het Presidium of the International Congress on Calvin Research
Lid Deputaten Buitenlandse kerken
Lid raad van toezicht Eleos (bezoldigd)

Dr. M.J. Kater

Lid van de Societas Homiletica (internationaal)
Lid Homiletisch Werkgezelschap (Nederland)
Ad hoc docent Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (apologetiek) (bezoldigd)
Lid van deputaten vertegenwoordiging c.q. scriba II moderamen GS 2013
Voorzitter raad van toezicht Landelijk Contact Jeugdverenigingen (LCJ)
Lid raad van toezicht Driestarcollege te Gouda
Catechese CGK Urk-Maranatha (bezoldigd)
Studie tolerantie in opdracht van de SGP (bezoldigd)
Eindredactie Labarum Academic: serie wetenschappelijke publicaties
(dissertaties, monografieën) van uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

Mw. drs. J.J. Oosterhuisden Otter

Lid Onderzoeks Instituut Klassieke Oudheid Studiën (Oikos)
Lid Vereniging van Oudchristelijke Studiën
Lid Association Internationale d’Etudes Patristiques

Dr. J.W. van Pelt

Predikant CGK Oud-Beijerland (bezoldigd)
Redactiesecretaris Ambtelijk Contact, maandblad voor ambtsdragers van de CGK
Secretaris deputaatschap ‘Partners in zending’

Drs. J. van ’t Spijker

Adviseur van cluster Bezinning en Toerusting van deputaten evangelisatie van de
CGK
Adviseur deputaten buitenlandse zending CGK
Vertegenwoordiger van de TUA in stichting Promise (Foundation for the
Promoting of Reformed Missiology and Ecumenics), met als functie treasurer
Lid bestuur Stichting Trans World Radio Nederland & België
Voorziter vestigings-medezeggenschapsraad Greijdanus-college Meppel
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Bijlage 9

Prestatieafspraak TUA 2012-2016 en stand van zaken
In deze bijlage treft u een puntsgewijze opsomming van de ambities aan die afgegeven zijn in de
prestatieafspraak van 19 juni 2012. Per onderwerp wordt de voortgang weergegeven zoals die in
2014 op deze onderdelen gemaakt is, met daarbij soms al een vooruitblik naar de toekomst. Aan
het einde van elk onderwerp wordt genoemd waar uitgebreidere informatie over het betreffende
onderwerp in het jaarverslag 2014 gevonden kan worden.

Prestatieafspraak TUA 2012-2016
Profiel
Hoger doel

Gewaagd doel

Kernkwaliteiten

Kernwaarden

Waarvoor bestaat de
TUA?

Waarheen gaat de TUA?

Waarin blinkt de TUA
uit?

Waarvoor staat de TUA?

academische vorming
van theologen, met
name predikanten

breed gereformeerd
theologisch instituut
met internationale
verbindingen en
uitstraling

Bijbelonderzoek en
kennis van de
Reformatie en haar
geschiedenis met
concentratie op studie
van de bronteksten

wetenschappelijke kwaliteit

een context waarin
wetenschap en
persoonlijke gelovige
betrokkenheid
samengaan

confessionele grondslag én
oecumenische openheid

denktank voor
gereformeerde visie op
cultuur en samenleving

dienst aan kerk en
samenleving

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, van welke kerken de TUA uitgaat, dient
opnieuw bijeen te komen om een besluit te nemen over coöperatieve samenwerking met andere
gereformeerde theologie-opleidingen (paragraaf 4.5).
ONDERWIJS
Excellentie
Het uitwisselingsverdrag met de North-West University (Potchefstroom, Zuid-Afrika) wordt verder uitgebouwd
als een onderdeel voor een honoursprogramma.

Begin 2013 zijn een tiental studenten vanuit Zuid-Afrika twee weken bij de TUA op bezoek
geweest. Begin 2014 is eenzelfde aantal studenten vanuit Apeldoorn naar Potchefstroom geweest
(paragraaf 10.3).
Najaar 2014 zijn de gedachten rondom een eigen excellentietraject verder uitgewerkt (zie
paragraaf 7.3)
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Uitval 1e jaar
Voor de jaren 2012-2016 wordt er gestreefd naar een gemiddeld uitvalpercentage van maximaal 15% in het
eerste bachelorjaar.

Uitval 1e jaar (%)
Instroomjaar

2010

2011

2012

2013

6

0

0

0

Het uitvalpercentage ligt al een aantal jaren onder het streefgemiddelde (paragraaf 7.4).

Bachelorrendement
Minimaal 30% van de studenten behaalt de bachelor in 3 jaar.
Minimaal 75% van de studenten behaalt de bachelor in 4 jaar.

Instroomjaar

2008

2009

2010

2011

Rendement 3 jaar (%)

40

75

40

80

Rendement 4 jaar (%)

100

100

60

Met uitzondering van 2010 wordt de ambitie gehaald (paragraaf 7.4).
Docentkwaliteit
De ambitie is dat 75% van de hoogleraren en docenten in 2016 in het bezit is van het BKO certificaat. Iedere
hoogleraar en universitair (hoofd-)docent heeft een portfolio dat regelmatig wordt aangevuld met recente
informatie.

In 2014 is de eerste serie certificaten uitgereikt. Op 31 december had 53% van de docenten het
BKO-certificaat behaald (paragraaf 7.5).
Onderwijsintensiteit
Het totaal aantal contacturen (colleges, gesprekken, tentamens, andere gezamenlijke activiteiten) voor het
eerste studiejaar bedraagt op jaarbasis (40 weken) 491 uur. Per week is dat gemiddeld 12,28 uur. De ambitie
is het gemiddeld aantal contacturen te handhaven.

In 2014 was het gemiddeld aantal contacturen in het eerste studiejaar 12,9 (paragraaf 7.1).

Werkloosheid onder afgestudeerden
Het vasthouden van het percentage dat gemiddeld 95 procent van de afgestudeerden binnen 18 maanden na
afstuderen een betaalde baan heeft.

Van de studenten die de afgelopen 10 jaar zijn afgestudeerd, hebben allen die dat wilden binnen de
termijn van 18 maanden een baan gevonden (paragraaf 6.4).
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Oordeel Nationale Studenten Enquête
Gemiddelde score op 4,00 brengen en algemene tevredenheid hoog houden.

In 2014 was de gemiddelde score 4,01 en de algemene tevredenheid 4,45 (paragraaf 7.2).

ONDERZOEK
Ruimschoots aan de ‘Noster-norm’ voldoen en substantieel aantal artikelen publiceren in refereed fora. De
ambitie qua aantallen publicaties voor de periode 2012 tot 2014 staan in onderstaande tabel.
Ten aanzien van de onderzoeksoutput in 2015 en 2016 ruim voldoen aan de Noster-norm (1 wetenschappelijk
boek in de 5 jaar óf 2 wetenschappelijke artikelen per jaar per fte onderzoek), met minstens 10% peer
reviewed artikelen.

Begin 2014 is de systematiek van outputregistratie kritisch geëvalueerd en aangepast.
Onderstaand de output per jaar.
Aantal
2012

Aantal
2013

Aantal
2014

Ambitie
2012-2014

Wetenschappelijke publicaties: artikelen

20

14

14

35

Wetenschappelijke publicaties: artikelen
refereed

3

3

7

10

Wetenschappelijke publicaties: dissertaties

2

2

2

2

Wetenschappelijke publicaties: boeken

1

-

-

3

Vakpublicaties: boeken

1

-

-

3

13

17

17

24

Organisatie congressen

2

8

6

9

Medeorganisatie congressen

8

2

10

11

Categorie

Vakpublicaties: artikelen

De ambitie voor 2012-2014 is al verwezenlijkt voor wat betreft dissertaties, artikelen die behoren
tot vakpublicaties en het organiseren van congressen. Aanvullend zijn in 2014 enkele refereed
artikelen verschenen. Gerichte verzoeken voor wetenschappelijke boeken en boeken die vallen
onder vakpublicaties zijn gedaan om geheel te voldoen aan de ambitie (paragraaf 8.2).

INTERNATIONALISATIE
Internationale contacten handhaven en actief zoeken naar meer mogelijkheden.

De bestaande contacten zijn bestendigd doordat hoogleraren, maar ook een aantal docenten,
participeerden in internationale congressen en die zelf ook organiseerden (zie ook bovenstaande
tabel onder Onderzoek). Een van de hoogleraren is tevens directeur van Stichting Refo500, een
internationaal platform, en heeft in dat kader veel contacten die ook voor de TUA waardevol zijn.
In 2014 is een Memorandum of Understanding getekend met het Westminster Theological
Seminary Philadelphia (USA) (paragraaf 10.3).
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INDIRECTE KOSTEN
Het streven is om de huidige inzet aan indirecte kosten te continueren.

Fte’s

2011

Indirect
Totaal
Indirect / totaal (%)

2012

2013

2014

5,96

6,21

5,88

6,35

17,05

18,49

17,05

17,03

35,0

33,6

34,5

37,3

2015 (ambitie)

32,5

Het gaat om de fte-omvang op jaarbasis (in plaats van op één peildatum).
In 2012 was het aantal indirecte fte hoger vanwege vervanging rondom zwangerschap en
anticiperen op vertrek wegens pensionering. Wel is de fte-omvang van de beleidsmedewerker
onderwijs teruggebracht. In 2013 is het aantal indirecte fte minder vanwege een verschuiving van
ondersteuning naar docentschap. In 2014 is het aantal indirecte fte hoger vanwege het in tijdelijke
dienst nemen van een Wajonger. Het totaal aantal fte is in 2012 mede toegenomen door
uitbreiding bij een docent en twee wetenschappelijk medewerkers. In 2013 is het totaal aantal fte
afgenomen door het beëindigen van een aio-contract, het niet opvullen van het vertrek van een
parttime docent en een teruggang in fte-omvang van een hoogleraar (hoofdstuk 5).

VALORISATIE
De TUA wil in de toekomst het aspect valorisatie gerichter oppakken door er meer systeem en structuur in
aan te brengen, zodat we specialismen via spin-off goed kunnen inzetten voor een optimaal rendement in een
tijdsbeslag dat te overzien is. Daarmee verbonden is enerzijds een beleid van ‘in de markt zetten’ van onze
sterke kanten en voeling houden met ‘de vraag in het afnemend veld’ en anderzijds een beleid zodat de
kwaliteiten van de wetenschappelijke staf ook optimaal benut worden.
De gedachten gaan richting:

-

Jaarlijks gericht een lijst maken van onderwerpen, sprekers, werkvorm (lezing, workshop) waarvoor
kerken en organisaties hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Leidend hierbij zijn die aspecten waar
TUA medewerkers in onderwijs en/of onderzoek mee bezig is.

In 2014 is een lezingenlijst opgesteld en op de website gepubliceerd.
-

De TUA streeft ernaar ook voor niet-christelijke media aanspreekpunt te zijn en wil daar regelmatig en
actief met opiniërende artikelen aan discussies bijdragen.

Dit is in 2014 niet gelukt.
-

De mogelijkheden die internet en sociale media bieden nadrukkelijker gaan gebruiken. De TUA gaat
participeren in Digibron, een professionele organisatie die zich profileert als kenniscentrum voor de
gereformeerde gezindte.

Facebook, twitter, Youtube en blogs zijn ook in 2014 gebruikt om de TUA onder de aandacht van
een breder publiek te brengen.
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-

Met andere instellingen de mogelijkheid onderzoeken van het opzetten van een door
belanghebbenden betaalde professionele nascholing van predikanten en de toerusting van
kerkenraadsleden

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, van welke kerken de TUA uitgaat, heeft in
het najaar van 2013 toestemming gegeven om een ter zake opgesteld plan (het zogenaamde
totaalplan) concreter uit te werken. In 2014 is verder gewerkt aan een nadere uitwerking van dit
totaalplan.
Verder is de TUA samen met de TU Kampen betrokken bij zogenaamde PEP-cursussen
(Permanente Educatie Predikanten) (paragraaf 9.5).
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