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De toekomst van de Theologische Universiteit was het onderwerp van deze 

vergadering. Zowel de opleiding en alles wat daarmee samenhangt als de 

huisvesting van de universiteit stonden op het programma. Overleg over dat laatste 

onderdeel vond plaats achter gesloten deuren.  

Cluster-B-voorzitter Dinand Krol opende dit keer met Romeinen 10 en memoreerde, hoe kan het 

ook anders, dat hij zijn studie ook hier in Kampen heeft genoten. Toentertijd in een net 

gerenoveerd gebouw, waar hij de gebrandschilderde ramen met de tekst van Romeinen 10:8 

‘Nabij is het woord’) bewonderde. 

De bijeenkomst begon met een toelichting vanuit de verschillende geledingen van de TU op de 

stukken. De leidraad daarin is verbreden en verbinden. Meer samenwerking met andere 

opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in 

Nederland die theologische kennis willen opdoen, meer ontsluiting van wat de TU te bieden 

heeft en meer accent op vraagstukken vanuit de samenleving. Achtergrond is dat in 

geseculariseerd Nederland er op steeds minder plekken theologische kennis beschikbaar is.  

Om deze doelstelling te bereiken wordt onder meer een efficiëntere governance voorgesteld, 

waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze in de praktijk al wordt toegepast. Ook wordt 

ingezet op meer studenten, al is er al sinds 2010 een lichte groei. De vraag naar predikanten zal 

echter de komende jaren ook toenemen: alleen in de GKv al gaan de komende 10 jaar 100 

predikanten met pensioen. De huidige uitstroom is ca. 8 afstudeerders per jaar.  

Over de voorgestelde koersen waren alle afgevaardigden positief. Veel waardering werd 

uitgesproken voor de bestuurders en medewerkers van de TU. Er werden vooral 

aanmoedigingen mee gegeven om de kennis naar kerken toe nog meer te ontsluiten en onder 

de aandacht te brengen: open uw schatkamer.  

De financiën die deze ontwikkelingen mogelijk moeten maken, gaf een wat zorgelijker beeld. 

Duidelijk is dat de bijdrage vanuit de quota niet zal groeien, maar zoals voorgesteld de komende 

jaren tot 2023 bevroren zal worden op 1,8 miljoen vanuit de GKv. Hier werd positief op 

geadviseerd door de afgevaardigden, en ook door deputaten financiën en beheer.  

De TU is wel bezig met het vergroten van andere inkomstenbronnen, zoals financiering door de 

rijksoverheid. Hoewel dat er positief uitziet, zijn er nog geen concrete besluiten genomen.  

Alle voorgestelde besluiten worden met een positief advies aan de plenaire vergadering 

voorgelegd. De bijeenkomst werd afgesloten met gebed voor alle betrokkene bij de TU en voor 

de Nederlandse samenleving, waarin Gods naam steeds minder bekend is. 

Openbare stukken die de TU betreffen zijn hier te vinden, onder nr. 31.  

https://lv-gs2020.nl/gkv/beleidsrapporten-gs-2020/

