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Missie en visie

Woord vooraf

Verbreding en verbinding

Onze identiteit

In 2019 heeft de Theologische Universiteit zich gestaag verder kunnen ontwikkelen. Daar zijn we
dankbaar voor. Er zijn nieuwe plannen voor de toekomst gemaakt, er was een toename van het aantal
studenten, een positieve onderwijsvisitatie, uitbreiding van onderzoekswerk en belangrijke groei in
deelname aan cursussen en conferenties. Veel mensen weten de universiteit te vinden voor kennis, lessen, toerusting en advies.
Nu we dit schrijven worstelen universiteiten met
de gevolgen van de coronacrisis. We zijn dankbaar
voor de voortgang van het werk, maar vanzelfsprekend is dat niet. We kunnen echter voortbouwen op
een sterke basis. In 2019 zijn belangrijke plannen
tot stand gebracht, zoals een nieuw instellingsplan,
een nieuwe strategie voor de universiteit, nauwere
samenwerking met andere universiteiten en hogescholen. De Theologische Universiteit kijkt met optimisme vooruit.
Een belangrijke ontwikkeling die is ingezet betreft
de verbreding van de bacheloropleiding. Naast een
track gericht op ‘Theologie en kerk’ kan voortaan

gekozen worden voor een track ‘Theologie en samenleving’. Daarmee spelen we in op een bredere
behoefte aan zingeving in de samenleving en de
versterking van de zeggingskracht van de theologie, ook buiten de muren van de kerk. We verbreden
daarmee het profiel van de opleiding en verwachten een grotere studenteninstroom.
In dit jaarverslag staan alle resultaten op een rij.
Wie dit leest, krijgt een mooie indruk van de ontwikkeling van de TU op alle vlakken. Daarmee dienen
we de kerken die de TU mede in stand houden en
dienen we de samenleving waarin wij universiteit
zijn. Wij zijn dankbaar wat we in Kampen mogen
doen en zetten ons werk in nieuwe omstandigheden voort. Dat doen we biddend om Gods zegen in
alles wat we ondernemen om zo dienstbaar te zijn
aan velerlei werk in kerk en samenleving.
Prof.dr. R. Kuiper
Rector en voorzitter college van bestuur
Drs. J.W. Boven
Lid college van bestuur

Aan de Theologische Universiteit Kampen laten we
ons onder de indruk brengen van God en hoe we
hem leren kennen in Jezus Christus. We leven en
werken in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Bij
het licht van de Bijbel onderzoeken we de werkelijkheid van kerk en wereld. De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.
Ons werken en studeren is dienstbaar aan de
verkondiging en doorwerking van het evangelie van
Jezus Christus en aan de opbouw van de kerk. We dragen bij aan de ontwikkeling van de theologische wetenschap. We dragen bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de maatschappij.
De universiteit staat onbekommerd in de gereformeerde traditie. We vinden het belangrijk ons steeds
op die traditie te herbronnen, in het besef dat die ligt
ingebed in de breedte van de katholieke kerk van alle
eeuwen. We zien onze gereformeerde traditie als een
plaats van waaruit we ons willen verbinden met kerken en gelovigen wereldwijd.
Ons hart en onze blik zijn gericht op het komen
van Gods koninkrijk. We voelen ons verbonden met
de cultuur en weten ons geroepen in de samenleving. We willen de werkelijkheid van God in Christus
leren zien, begrijpen en recht doen, overal waar die
zich aandient.

Missie
Het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid
van God om nieuwe generaties te vormen voor hun
dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de
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lijn van de gereformeerde traditie om deze steeds
opnieuw te onderzoeken, te actualiseren en te
verbinden met de wereld van vandaag en morgen
waarin Christus bezig is te komen.

Visie
Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef
van afhankelijkheid van God. Daarom doen we dit
spiritueel, betrokken en met diepgang. In deze drie
woorden leggen we onze visie op ons gelovig bezigzijn, op onze relatie tot God, Zijn wereld en tot elkaar, en op de kwaliteit van ons werk.
Spiritueel: We zijn gelovige wetenschappers, levend
uit Jezus Christus en met liefde voor God. Onze
gerichtheid op God betekent dat we bescheiden,
zoekend en biddend, maar ook onbekommerd, vrijmoedig en verwachtend onderweg zijn. Wij willen
elkaar en anderen inspireren en voorgaan in een
gelovig bestaan.
Betrokken: We zijn bij alles wat we doen betrokken
op God, zijn openbaring, zijn kerk en zijn wereld. We
hebben in ons werk oog voor onze medemens, voor
Gods schepping en zijn als universiteitsgemeenschap sterk betrokken op elkaar. Ons werk heeft
zeggingskracht voor de wereld van vandaag.
Diepgang: We doen academisch werk. Dat betekent
voor ons dat we eerlijk en grondig nadenken en niet
tevreden zijn met makkelijke antwoorden. We verhouden ons tot de actuele stand van zaken van ons
vakgebied. We verrichten kwalitatief hoogwaardig,
vernieuwend en relevant onderzoek.
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1. Raad van toezicht
1.1

Rol en verantwoordelijkheid

De raad van toezicht vervult binnen de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken (hierna:
TU Kampen) twee rollen. Hij is raad van toezicht van
een Nederlandse universiteit zoals omschreven in
de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) en daarmee werkgever van het college
van bestuur. Daarnaast heeft hij in opdracht van de
synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
(vrijgemaakt), waar de TU Kampen zelfstandig onderdeel van is, een speciale verantwoordelijkheid met
betrekking tot de instandhouding van de opleiding
tot predikant. De verantwoordelijkheden van de
raad van toezicht zijn vastgelegd in een statuut, dat
wordt vastgesteld door de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).
Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur weten zich verbonden aan de leer van de
Heilige Schrift zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Beide werken vanuit hun eigen positie
aan de bevordering van het gereformeerd karakter
en het wetenschappelijk niveau van onderwijs,
onderzoek en kennisvalorisatie gericht op kerk en
maatschappij.
De raad van toezicht laat zich voor wat betreft
identiteit en kerkelijke relevantie bijstaan door een
commissie (curatorium), die ook een klankbord- en
adviesfunctie vervult ten opzichte van het college
van bestuur.
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1.2

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht, benoemd door de Generale Synode Meppel 2017, is als volgt samengesteld:
Naam

Benoemd

Mw. S.J. Geertsema MBA*

2017

Ds. P. Groen*

2017

Prof. dr. L. Hordijk – voorzitter

2017

Ds. A. Koster – secretaris

2017

J. Westert – plv. voorzitter

2017

*

Leden van de auditcommissie.

Tabel 1 – Samenstelling raad van toezicht

Drs. B.P. Vreugdenhil is door de raad van toezicht
benoemd tot adviseur van de raad van toezicht vanwege de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.

Hoofd- en/of nevenfuncties
leden raad van toezicht
n	
Mw. S.J. Geertsema MBA, executive coach
en strateeg JOSAY (bezoldigd), raad van
toezicht MEE Gelderse Poort (bezoldigd),
extern vertrouwenspersoon (onbezoldigd).
n	
Ds. P. Groen, predikant GKV Heerenveen
(bezoldigd), kerkelijk werker GKV Gronin-
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1.3
gen-Noord-West (bezoldigd), redacteur
Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Fryslân en Drenthe (onbezoldigd).
n	
Prof. dr. L. Hordijk, emeritus-hoogleraar
Wageningen University; voorzitter International Advisory Board, Instituut voor
Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit,
Amsterdam; adviseur, Joint Research Centre, Europese Commissie (onbezoldigd);
voorzitter, Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (bezoldigd).
n	
Ds. A. Koster, predikant van de Gereformeerde Kerk te Gouda (bezoldigd).
n	
J. Westert, Statenlid ChristenUnie Provinciale Staten Overijssel (bezoldigd),
voorzitter raad van toezicht Zorggroep
Manna (bezoldigd); voorzitter Stichting
Wooninitiatief Ommen, lid bestuur GCBO
(Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs), voorzitter ChristenUnie Ommen.
De heer J. Westert onderhoudt vanuit de raad
van toezicht in het bijzonder het contact met
de universiteitsraad.
Lidmaatschap van de raad van toezicht is
bezoldigd. Leden van de raad van toezicht
doen hun werk in onafhankelijkheid, zoals blijkt uit hun hiervoor vermelde beroep
resp. nevenfuncties. Bij (her)benoemingen
wordt rekening gehouden met de Code goed
bestuur universiteiten 2019 (VSNU). De raad
van toezicht toetst het eigen functioneren
aan deze code.

8

Activiteiten

De raad van toezicht vergaderde in het verslagjaar
zevenmaal, waarbij de raad in hoofdzaak bij de volgende thema’s betrokken is geweest.
College van bestuur
De raad van toezicht heeft met ingang van 1 mei drs.
J.W. Boven benoemd tot lid college van bestuur. De
heer Boven volgt drs. J. de Jong MCM CMC op, die in
juni is gepensioneerd. Onder grote belangstelling is
er ter gelegenheid van zijn afscheid in de Bovenkerk
te Kampen een symposium gehouden met het thema De koopman en de dominee. Leiderschap op het
snijvlak van kerk en maatschappij. Voor het college
van bestuur in nieuwe samenstelling heeft de raad
van toezicht de portefeuilleverdeling goedgekeurd.
Strategische ontwikkeling
Aan het begin van 2019 heeft de raad goedkeuring
verleend aan het strategieplan van het college van
bestuur. Op basis van de strategie heeft het college
van bestuur het Instellingplan 2019-2024, het formatieplan 2019-2022 en het leerstoelenplan 2019-2022
ontwikkeld, waaraan door de raad van toezicht
goedkeuring is verleend. Gezamenlijk vormen deze
plannen het startpunt van een nieuwe beleidsperiode voor de TU Kampen. De raad herkent in het
instellingsbeleid de urgentie om theologie, kerk en
maatschappij sterker in relatie tot elkaar te positioneren en nieuwe doelgroepen van studenten aan
te trekken om een studie theologie te volgen. Dat
dit gebeurt in samenwerking met een breder netwerk van theologische instellingen en christelijke
organisaties draagt bij aan de veerkracht van het
veld van theologisch hoger onderwijs en onderzoek
in Nederland, dat gezamenlijk bijdraagt aan de pre-
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sentie van theologische en levensbeschouwelijke
perspectieven op de ‘grote vragen’ in maatschappij
en samenleving.
De strategische onderwijsontwikkeling van de
TU Kampen vergroot het opleidings- en arbeidsmarktperspectief van studenten, die met een theologische vorming in allerlei werkvelden werkzaam
kunnen zijn in dienst van het Koninkrijk van God.
Ondanks teruglopend kerkbezoek, wijzen onderzoek onder scholieren en andere ontwikkelingen
erop dat er een grote belangstelling is voor religieuze, theologische en zingevingsvragen waarin de universiteit als kennisinstituut kan voorzien. Daarvoor
is het van belang dat de universiteit zich presenteert via diverse podia en zich voor kerk en samenleving zichtbaar en herkenbaar profileert vanuit haar
gereformeerde identiteit. Daarmee vervult ze als
levensbeschouwelijke universiteit een unieke rol
in het hoger onderwijsbestel, mede gesteund door
christenen en betrokken kerken. Door middel van
onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling bereikt
de Theologische Universiteit een groeiende, brede
groep geïnteresseerden, zowel binnen als buiten de
gereformeerde kerken. Het instellingsbeleid voorziet in instrumenten om deze belangstelling te voeden en draagt daarmee tevens bij aan de toekomstbestendigheid van de universiteit.
Auditcommissie
De auditcommissie heeft in het verslagjaar toezicht
gehouden op de doelmatige inzet van de middelen
verkregen uit Rijksbekostiging en kerkelijke bijdragen, en op de financiële positie en toekomst van de
universiteit. Daarbij is specifiek de aandacht uitgegaan naar de continuïteitspositie en de financiële
impact van het strategisch plan. De Gereformeerde

raad van toezicht

Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken dragen gezamenlijk circa 45% van
de begroting van de universiteit. De financiering
van de universiteit – waarbij de overheid een kleiner aandeel in de bekostiging levert dan de kerken –
is historisch zo gegroeid. Vanuit de kerken is echter
het signaal gegeven dat de continuïteit van deze financieringsrelatie onder druk staat vanwege dalende ledenaantallen en dito inkomsten. Mede in het
kader van het bekostigingsonderzoek hoger onderwijs dat door de overheid is ingesteld, wordt door
het college van bestuur gewerkt aan een toekomstbestendige bekostigingsstructuur voor de universiteit, zowel aan de kant van de kerken als aan de
kant van overheidsbekostiging en fondsenwerving
uit de tweede en derde geldstroom. Wat de kerken
betreft is er door de raad van toezicht en het college van bestuur met Deputaten Financiën en Beheer
(DFB) in 2019 een overeenkomst gesloten, waarin de
kerkelijke financieringsafspraken zijn verduidelijkt
en de onderlinge toezichthoudende en bestuurlijke
rollen tussen DFB, raad van toezicht en college van
bestuur beter op elkaar zijn afgestemd.
Het strategieplan voorziet in maatregelen op de
korte en middellange termijn om het risico dat
ontstaat uit het niet meegroeien van de kerkelijke
bijdrage met de kosten voor de instandhouding
van de universiteit op te vangen. Het aanbod wordt
breder in de markt gezet, er ontstaat efficiency uit
samenwerking, er wordt structureel ingezet op het
vergroten van inkomsten, en de bereikbaarheid en
zichtbaarheid van de universiteit worden vergroot
door onder andere te onderzoeken wat een optimale vestigingsplaats en huisvesting is voor een toekomstbestendige universiteit. De kleinschalige om-
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vang van de TU Kampen heeft als consequentie dat
in zowel personele als financiële zin een evenwichtige verhouding tussen investeringen en opbrengsten nauwgezet moet worden gevolgd. Uit oogpunt
van continuïteit zijn de uitkomsten van het bekostigingsonderzoek hoger onderwijs en het financieel
beleid dat de kerken in 2020 voor de komende jaren
vaststellen van groot belang. De verhouding tussen beide primaire bekostigingsbronnen van de TU
Kampen vraagt om een eigentijdse onderbouwing
en uitwerking, die past bij de unieke context van
levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland
en de belangrijke impact van deze universiteiten in
de samenleving. In 2020 vormt dit een speerpunt in
het beleid van het college van bestuur en de raad
van toezicht.
Generale Synode 2020 en
Landelijke Vergadering 2019
Het jaar 2019 stond verder in het teken van de voorbereidingen op de Generale Synode 2020 van de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Landelijke Vergadering 2019 van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Bijzonder is dat beide kerken zich
in een herenigingsproces bevinden. De TU Kampen
is graag van deze herenigde kerk het opleidings- en
studiecentrum. Zij koestert de band met de kerken
en wil vorm geven aan een eigentijdse relatie met
de kerken en haar leden.
Met het oog op dit herenigingsproces zijn de
TU Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding geïntegreerd en zijn regelingen
en werkwijzen waar mogelijk op elkaar afgestemd
of zijn voorstellen daartoe uitgewerkt. Ook het Statuut van de universiteit is overeenkomstig in concept aangepast en wordt voor besluitvorming aan
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de kerkelijke vergaderingen voorgelegd. De TU Kampen is nu de facto de gezamenlijke predikantenopleiding van beide kerken. Bij fusie van de kerken zal
de universiteit ook de jure van beide kerken uitgaan
en dit zal statutair verankerd moeten worden.
Zoals is aangekondigd in het jaarverslag 2018, is de
raad, wat de governance van de universiteit betreft,
een proces gestart waarin de doelmatigheid van
de huidige regelingen op het gebied van toezicht,
controle en bestuur in Statuut en reglementen is
getoetst aan de criteria van wetgeving, professionaliteit, efficiëntie en draagvlak. In goed overleg
met betrokken gremia zijn er wijzigingsvoorstellen
gedaan aan de Generale Synode, waarin de rol en
positie van de diverse kerkelijke en wettelijke toezichthoudende gremia en de bestuurders optimaal
tot hun recht komen en het duale karakter van de
TU Kampen als kerkelijke instelling en als universiteit die aan overheidsregelgeving moet voldoen
wederzijds versterkend wordt benut. In de loop van
2020 zullen de kerkelijke vergaderingen besluiten
nemen.
Overige activiteiten
Naast bovengenoemde thema’s hebben onder meer
de volgende zaken de aandacht van de raad van toezicht gevraagd:
n De goedkeuring van het jaarverslag en de sinds
verslagjaar 2018 met het Greijdanus-Kruithoffonds geconsolideerde jaarrekening, van de
(meerjaren)begroting van de TU Kampen, en van
de jaarrekening van het Bureau Studiefinanciering; vaststelling van het Treasurystatuut;
n Functioneringsgesprekken met de leden van het
college van bestuur;
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n Z
 elfevaluatie van de raad van toezicht;
n Vaststelling van de beloning van het college van
bestuur in relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) op basis van de complexiteitspuntenberekening;
n De goedkeuring van benoemingen en bevorderingen van wetenschappelijk personeel;
n Instemming met het plan Kwaliteitsafspraken
in het kader van het Sectorakkoord Hoger Onderwijs;
n Diverse overleggen met de Regiegroep NGKV en
de financiële commissies van de kerken;
n Onderhouden van contacten met de raad van
toezicht van de TU Apeldoorn;
n De ontwikkeling van een plan voor huisvesting
van de universiteit in Kampen of in een andere
vestigingsplaats in het kader van het strategieplan;
n Vaststellen van een profiel voor leden van de
raad van toezicht en voor het curatorium c.q. de
raad van advies en het opstellen van een voordracht aan de Generale Synode voor de samenstelling van beiden;
n Bezinning op het bekostigingsstelsel hoger onderwijs in het algemeen en de TU Kampen in het
bijzonder;
n Overstap naar een ander pensioenfonds voor de
medewerkers;
n Bezinning op ontwikkelingen in het predikantsprofiel in relatie tot theologische opleidingen;
n Jaarlijkse overleggen met het curatorium en bespreking met het college van bestuur van het
rapport van het curatorium met betrekking tot
valorisatie;
n Tweemaal regulier overleg met de universiteitsraad en daarnaast incidentele overleggen,

raad van toezicht

waarbij onder meer de volgende onderwerpen
zijn gepasseerd: de algemene gang van zaken,
werkdruk in de universiteit, strategieplannen,
de benoeming van dhr. Boven tot cvb-lid en de
portefeuilleverdeling van het college van bestuur, de ontwikkeling van huisvestingsplannen
van de universiteit, het plan voor kwaliteitsafspraken en het profiel voor leden van de raad
van toezicht.

1.4

Curatorium

Het curatorium van de Theologische Universiteit is
belast met het toezicht op het wetenschappelijk niveau en het gereformeerde gehalte van onderwijs,
onderzoek en kennisuitwisseling. Via het curatorium komt de nauwe betrokkenheid tussen kerk en
universiteit rechtstreeks tot uitdrukking. In het jaar
2019 besteedden curatoren bijzondere aandacht
aan het primaire proces ‘onderzoek’. Daarnaast
vroegen de voorstellen van de raad van toezicht
over de nieuwe rol van het curatorium aandacht.
Voor zover de curatoren hebben kunnen vaststellen kenmerkt het werk aan de Theologische Universiteit zich door trouw aan de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.
Samenstelling
Het curatorium bestond in 2019 uit zes leden, te
weten prof. dr. C.G. Kruse (voorzitter), drs. P. van den
Berg (secretaris), drs. B.C. Buitendijk, dr. P. Boonstra,
dr. J.H. Soepenberg en dr. B.P. Veldkamp. Namens de
Nederlands Gereformeerde Kerken nam dr. G. van
Dijk als adviseur volop deel aan de vergaderingen
van het curatorium.
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Onderzoek
Na het primaire proces ‘valorisatie’, kwam in 2019
het onderzoek aan bod. Curatoren spraken met de
onderzoeksleiders over de nieuw opgestelde onderzoeksprogramma’s voor NRI (The Neo-Calvinism
Research Institute) met daarin het CDRS (Centre
for Dutch Reformation Studies), CCMW (Centre for
Church and Mission in the West) en BEST (Biblical
Exegesis and Systematic Theology). Er is onder andere doorgesproken over de theologische thema’s,
de focus en de relatie met de kerken.
Voorgestelde wijziging van de
plek van het curatorium
Met de raad van toezicht is overlegd over een eenduidiger format voor toezicht en daaraan verbonden een iets andere rol voor het curatorium. Een
gezamenlijk voorstel voor de Generale Synode is
gemaakt, waarbij het toezicht volledig bij de raad
van toezicht komt te liggen en het curatorium als
een raad van advies meer aan de voorkant van processen wordt betrokken. Langs deze weg is er een
nadrukkelijker adviesrol vanuit een door de kerken
ingevuld orgaan binnen de universiteit.
Hermeneutiek
Het thema hermeneutiek bleef intern onderwerp
van gesprek, nadat het gesprek over de bundel Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag in 2018 was
afgerond. Curatoren hebben erop gewezen dat het
goed is om hier blijvende aandacht aan te wijden.
Verder hielden curatoren zich globaal op de hoogte
van de publicaties van docenten.
Ontmoeting met het curatorium van de TUA
Voor de tweede keer ontmoetten de moderamina
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van de curatoria van TU Apeldoorn en TU Kampen
elkaar. Er is onder meer gesproken over de verschillende rollen en taken van de curatoria binnen beide
organisaties. De TU Apeldoorn en de TU Kampen
zien elkaar als geestverwante instellingen en dit
komt mede in deze contacten tot uitdrukking.
Benoemingen
Het curatorium heeft positief advies uitgebracht
ten aanzien van diverse (voorgenomen) benoemingen en bevorderingen van wetenschappelijk personeel.
Vergaderingen en contacten
De curatoren hebben vijf keer vergaderd. Een enkele keer is deels met de raad van toezicht vergaderd. Een deel van de vergaderingen was de rector
aanwezig. Ook buiten de vergaderingen om was er
regelmatig contact met de raad van toezicht en het
college van bestuur. Curatoren woonden de opening van het academisch jaar en de viering van de
Dies Natalis bij. Ze zorgden voor een vertegenwoordiging bij promoties.

1.5

nationaal erkend en gewaardeerd. De toename van
het aantal studenten, de waardering door studenten van de Master Theologie Algemeen als topopleiding en de toenemende samenwerking met diverse
academische instellingen en christelijke organisaties zetten dit kracht bij. Ondanks de druk die een
kleinschalige universiteit als de TU Kampen ervaart,
wordt er door medewerkers en bestuur met grote
betrokkenheid samengewerkt vanuit het verlangen
om dienstbaar te zijn aan de verkondiging van het
Evangelie en de opbouw van het Koninkrijk van
God, waarvoor de raad van toezicht graag zijn dankbaarheid uitspreekt.
Prof. dr. L. Hordijk, voorzitter
Ds. A. Koster, secretaris
Raad van toezicht

Algemeen oordeel

Met de strategische ontwikkeling die is ingezet kenmerkt de universiteit zich als een veerkrachtige organisatie, die zich bewust is van de perspectieven
en uitdagingen die het krachtenveld van academie,
maatschappij en kerk bieden. De universiteit is
erop gericht om vanuit haar gereformeerde identiteit zichtbaar en merkbaar aanwezig te zijn met
theologische onderwijs en onderzoek dat waarde
toevoegt aan kerk en samenleving beide. Het werk
van de universiteit wordt zowel nationaal als inter-
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2. A
 lgemeen Beleid –
college van bestuur
2.1

Doelstelling en kernactiviteiten

De Theologische Universiteit te Kampen is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en
in de WHW erkend als levensbeschouwelijke universiteit. De doelstelling van de universiteit is het opleiden van studenten tot gereformeerd predikant
of theoloog en de beoefening van de gereformeerde
theologie. Daartoe verzorgt de universiteit onderwijs en verricht ze onderzoek. Daarnaast vervult
de universiteit taken op het gebied van kerkelijke
en maatschappelijke kennisuitwisseling en advisering. Wat dit betekent voor de concrete bestuurlijke
agenda, is verder uitgewerkt in het instellingsplan
Theologie voor Kerk en Samenleving. Instellingsplan Theologische Universiteit Kampen 2019-2024.
Het onderwijs aan de Theologische Universiteit bestaat uit drie opleidingen. De bachelor theologie
duurt drie jaar. Na de bachelor kunnen studenten
kiezen uit een eenjarige master theologie of een
driejarige master die opleidt tot predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken.
Het onderzoek heeft plaats binnen drie onderzoeksprogramma’s, waarvan er één samen met de
TU Apeldoorn is opgezet.
De medewerkers van de Theologische Universiteit geven op velerlei manier vorm aan de dienstverlening voor de kerken en de samenleving, in de
WHW aangeduid als kennisoverdracht ten behoeve
van de samenleving.
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In het kader van kennisuitwisseling beschikt
de universiteit ook over een programma voor Permanente Educatie voor Predikanten (PEP), een
platform voor congressen en studiedagen voor
een breder publiek (AKZ+), en een programma met
video-colleges (www.weetwatjegelooft.nl). Praktisch-theologisch onderzoek en dienstverlening is
ondergebracht in het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken, waarin de
Theologische Universiteit participeert. Daarnaast is
er een programma voor post-initiële opleiding van
(beginnende) predikanten (PIO).
De organisatie van de TU Kampen kan draaien
door de inzet van de facilitaire diensten, al dan niet
ondersteund door tijdelijke krachten.

2.2

Juridische structuur en organisatie

De juridische vorm van de Theologische Universiteit
is een stichting. De statutaire zetel is Kampen en
het KVK-nummer is 08191312. Krachtens besluit van
de Generale Synode Harderwijk 2011-2012 (Acta art.
66) is de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland als zelfstandig onderdeel van deze kerken een rechtspersoon op grond
van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek.
De leiding van de Theologische Universiteit ligt
bij het college van bestuur (CvB). Dit college bestaat
uit twee leden, prof. dr. R. Kuiper (rector) en drs. J.W.
Boven. De raad van toezicht (RvT), benoemd door de
generale synode, oefent toezicht uit op de hoofdlijnen van het beleid zoals dat door het college van be-
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stuur wordt ontwikkeld en uitgevoerd en is namens
de kerken belast met de bijzondere zorg voor het
gereformeerde karakter en het wetenschappelijk
onderwijs, onderzoek en de kennisuitwisseling. De
RvT wordt in deze taak ondersteund door een commissie, namelijk het curatorium. CvB en RvT functioneren binnen het kader van de wettelijke eisen en
de kerkelijke doelstellingen, zoals vastgelegd in het
Statuut van de universiteit.
De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), bestaande uit vertegenwoordigers uit de

kerken, stuurt – binnen de door de WHW, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en
de NVAO aangegeven kaders – de identiteit en de
koers van de universiteit. Leden van de RvT en het
curatorium worden door de synode benoemd op
voordracht van de RvT. Gewone hoogleraren en de
meeste docenten worden op voordracht van het
college van bestuur door de synode benoemd.
De organisatiestructuur van de universiteit ziet er
als volgt uit:

De opleidingscommissie evalueert het onderwijs
en doet voorstellen voor verbetering van structuur,
kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding. Zij
adviseert het college van bestuur en heeft instemmingsrecht op het gebied van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) en de jaarlijkse controle
hierop. De opleidingscommissie bestaat uit studenten, leden van het onderwijsgevend personeel en
een onderwijsondersteunende medewerker. De opleidingsdirecteur woont de vergaderingen als adviseur bij. Onder de opleidingscommissie ressorteren
de stage-commissie en de projectgroepen voor de
herziening van de opleidingen.

Synode

Medezeggenschap

Raad van toezicht

Curatorium

College van bestuur

Bestuurssecretariaat

(Universiteitsraad;
Opleidingscommissie)

Commissies

Primaire processen

Facilitaire diensten

n Examencommissie

Onderwijs

n Bibliotheek

n Toelatingscommissie

n Onderwijsdirecteur

n Internationalisering

n Docentenvergadering

n Studentenzaken

n Onderwijscoördinator

n Financiële administratie

Organisatiestructuur
In de governance van de TU Kampen zijn zowel de
RvT als het curatorium nauw bij het reilen en zeilen van de universiteit betrokken. De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar (in een synodejaar
vaker) en het curatorium vier keer per jaar. De RvT
monitort vooral het algemeen beleid, het personeelsbeleid en de financiën en de kwaliteit van de
uitvoering daarvan. Het curatorium houdt zich als
RvT-commissie speciaal bezig met de identiteit en
de kwaliteit en levert feedback op de curricula en
de onderzoeksprogramma’s.

n Communicatie en PR

De universiteitsraad (UR) adviseert het college van
bestuur, bijvoorbeeld in zaken die te maken hebben
met systeemwijzigingen en zaken die de instelling
als geheel raken. De universiteitsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid.

Onderzoek
n Senaat (College voor
Promoties)
n Programmaleidersoverleg
n Onderzoeksgroepen
Kennisvalorisatie
n AKZ+/ PEP/PIO

De toelatingscommissie beoordeelt aanvragen voor
toelating tot de opleidingen aan de hand van de
OER-en.

n Praktijkcentrum

Schema 1– Organogram TU Kampen
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De examencommissie, bestaande uit docenten, een
extern lid, een alumnus en een ambtelijk secretaris,
is gemandateerd om getuigschriften en vrijstellingen te geven. Zij behandelt klachten over toetsen
en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking
van examens en toetsen. De commissie formuleert
tevens de OER-en voor het nieuwe onderwijsjaar en
legt die ter vaststelling voor aan het CvB.
De belangen van het onderzoek aan de TU Kampen
worden behartigd in het programmaleidersoverleg.
Deze commissie bestaat uit de programmaleiders,
de rector en de onderzoekscoördinator, ziet toe op
de organisatie en voortgang van het onderzoek en
adviseert het CvB in dezen.
Een overzicht van leden van genoemde gremia, is
opgenomen in Bijlage II.

2.3

Theologie in Kampen

De TU Kampen is primair een kerkelijke en confessionele opleiding. Daarmee staat de universiteit
voor een vorm van theologie die naast vergelijkend
en beschrijvend onderwijs en onderzoek, tevens
gericht is op daadwerkelijk theologische stellingnames. Tegelijk heeft deze theologie een open oog
voor de werkelijkheid en zijn Kamper theologen bereid verantwoording af te leggen op uiteenlopende
fora, ook op die van wetenschap en samenleving.
Hierbij staat de universiteit in de lijn van de eigen
traditie van een heilshistorisch-narratieve benadering van het verstaan van bronnen, geloofsvoorstellingen en praktijken. Deze vorm van gereformeerde
theologie is een Bijbelse theologie in een open gesprek met de cultuur en wil zo van waarde zijn, juist
in een laat-moderne, westerse context. De Heilige
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Schriften als openbaring van de levende God geven
daarvoor steeds de inhoud en de richting.
Dit karakter van de TU Kampen noopt tot eigen
accenten in de academische normering van het wetenschappelijk personeel. Vakpublicaties en kennisvalorisatie zijn evenzeer van betekenis als publicaties voor alleen een wetenschappelijk forum.
Het eigene van de Kamper theologie als een Bijbelstheologische en op de kerkelijke praktijk gerichte
vorm van klassieke theologie, vormt tevens een
kernelement dat de TU Kampen inbrengt in de samenwerking met andere theologische instellingen
in binnen- en buitenland.
Sinds september 2018 is de predikantenopleiding
van de Nederlands Gereformeerde Kerken volledig
geïntegreerd in het onderwijs van de TU Kampen.
Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen de TU
Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en zijn de voormalige medewerkers en
docenten van de NGP werkzaam aan de universiteit.
De TU Kampen opereert in een aantal bestuurlijke
(nationale) samenwerkingsverbanden. Dat betreft
bijvoorbeeld de gezamenlijke belangenbehartiging van de Nederlandse theologische faculteiten
in het Discipline Overleg Godgeleerdheid (DGO),
en het onderling overleg van de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU), te weten
de TU Apeldoorn, de TU Kampen, de Protestantse
Theologische Universiteit en de Universiteit voor
Humanistiek. Met de Evangelische Theologische
Faculteit, Leuven wordt samengewerkt in het in
het Centre of Excellence for Reformed and Evangelical Reformed Theology (CERET), waarin gezamenlijk onderzoek, onder meer in joint doctorates, is
ondergebracht.
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2.4

Bestuurlijke ontwikkelingen

Onder de titel Theologie voor Kerk en Samenleving
is in 2019 het Instellingsplan gepresenteerd dat het
kader vormt voor de bestuurlijke en beleidsagenda
in de periode 2019-2024. De Theologische Universiteit zet deze periode in op kwalitatieve en kwantitatieve groei door een versterking van het profiel, de
impact en de academische inbedding van de instelling. Na een traject van strategische bezinning met
de stakeholders van de universiteit, zijn er beleidsplannen ontwikkeld op het gebied van onderwijs,
kennisuitwisseling, internationalisering en public
relations. Met het beleid wordt verbreding beoogd
van het onderwijsaanbod en van de doelgroepen
die de universiteit aanspreekt, een sterkere verbinding van theologie met samenlevingsvraagstukken gecreëerd, en een verhoogde presentie en
zichtbaarheid in kerk en samenleving nagestreefd.
Daarmee wil de universiteit de relevantie van gereformeerde theologie voor de samenleving en voor
de kerken nog beter voor het voetlicht brengen. Dit
gebeurt waar mogelijk in samenwerking met een
breder netwerk van theologische instellingen en
verwante christelijke organisaties.
In september 2019 is met een hoog aantal inschrijvingen een herzien bachelorprogramma van start
gegaan, met het accent op een klassieke theologische opleiding inclusief talenprogramma, dat zo
is ingericht dat in september 2020 daarnaast een
tweede opleidingsroute in de bachelor gestart kan
worden. Daarin wordt gereformeerde theologie
vanuit diverse sociaal- en geesteswetenschappelijke invalshoeken in interactie gebracht met samenlevingsvraagstukken. De bachelor wordt hiermee
aantrekkelijk voor een bredere groep studenten die
theologie willen studeren, maar hun verdere studie-
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en beroepsmogelijkheden nog open willen houden.
In samenwerking met andere HBO- en WO-instellingen worden instroom- en doorstroomroutes gecreëerd vanuit en naar andere opleidingen, waarmee
de arbeidsmarktperspectieven van theologisch gevormde studenten worden vergroot en theologie
een breder toepassingsgebied krijgt.
Daarnaast is er begonnen met de ontwikkeling
van een eenjarige profielmaster ‘Spiritualiteit’, die
in september 2020 van start zal gaan. Daarvoor
wordt samengewerkt met New Wine en Stichting
Contemplatio. Met het Steunpunt Liturgie van de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is de overeenkomst gesloten dat het Steunpunt haar werk vanuit
de Theologische Universiteit zal doen, zodat het liturgisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening
elkaar kunnen versterken.
In het kader van het Sectorakkoord Hoger Onderwijs
is er vanuit medezeggenschaporganen en het onderwijsbureau een plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024
ontwikkeld voor de besteding van middelen die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van
de kwaliteit van het onderwijs. De middelen worden
hoofdzakelijk besteed aan verbetering van studentcoaching. Daarnaast worden er betere studiefaciliteiten voor studenten gerealiseerd. De voortgang en
resultaten van deze maatregelen worden jaarlijks
geëvalueerd door de universiteitsraad en de raad van
toezicht. In bijlage VII wordt dit nader uitgewerkt.
Na een intensieve periode van voorbereiding vond
in mei 2019 de zesjaarlijkse onderwijsvisitatie
plaats. De commissie oordeelt dat de kwaliteit van
het onderwijs goed op orde is. In hoofdstuk 3 wordt
nader op de aanbevelingen van de commissie ingegaan. De opleidingen hebben een evenwichtig
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profiel en zijn goed aangesloten op (internationale) ontwikkelingen en standaarden. De kwaliteit
van het docententeam wordt positief beoordeeld,
waarbij de commissie een merkbare gedrevenheid
en samenwerkingsgerichtheid in het team heeft opgemerkt. Dit wordt ondersteund door de feedback
van studenten via de Nationale Studenten Enquete,
op basis waarvan de Master Theologie Algemeen als
topopleiding is gekwalificeerd. Ondanks de werkdruk die een kleinschalige instelling op het personeel legt, is de kwaliteit en motivatie hoog. Als bestuur mogen we daar dankbaar voor zijn. Tegelijk
is werkdruk ook een aandachtspunt, dat sterker
gemonitord zal worden. In 2019-2020 wordt in beeld
gebracht waar de werkdruk het meest knelt en worden passende maatregelen genomen.
In 2019 is ook het rapport ontvangen van de reviewcommissie die in 2018 het onderzoek gevisiteerd
heeft. Het rapport laat zien dat er in verschillende
onderzoeksgroepen vooruitgang is geboekt in kwaliteit op verschillende onderdelen. De beperkte
onderzoeksmassa die de TU kan inbrengen, terwijl
er een diversiteit aan subdisciplines vertegenwoordigd is in de onderzoeksgroepen, vraagt om verdere
samenwerking op onderzoeksgroepniveau met andere instellingen en om een sterke profilering van
de ondderzoeksprogramma’s. Hiervoor is contact
gelegd met diverse instellingen en organisatie om
de context waarin de onderzoekers werken te versterken en verbreden. Daarnaast is de aanbeveling opgevolgd om de opleiding van promovendi
te verbeteren. Hiervoor is een pilot gestart met de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in
Amsterdam, waarbij promovendi van de TU Kampen een opleidingsprogramma volgen bij de Initial
Graduate School van de PThU. Verder stimuleert de
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TU Kampen onderzoekers om – zoals de commissie
aanbeveelt – deel te nemen aan de competitie voor
de verwerving van onderzoekssubsidies bij NWO en
andere fondsen. Dit stimuleert de kwaliteit van het
onderzoek en helpt om de onderzoeksinput te vergroten. In samenwerking met deskundigen van de
Universiteit voor Humanistiek en de PThU is een onderzoeksmiddag georganiseerd waarin kennis over
subsidieinstrumenten en ervaringen met het doen
van aanvragen zijn gedeeld.
Met de Freie Theologische Hochschule in Gieβen,
Duitsland, is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het oog op de werving, begeleiding
en uitwisseling van promovendi. Ook met Sekolah
Tingghi Teologi SAAT in Indonesië is een Memorandum of Understanding gesloten om de uitwisseling
van studenten en docenten en de werving van promovendi te stimuleren.
In het kader van de strategie, waarin verbinding en
efficiënt samenwerken met andere hoger onderwijsinstellingen en christelijke maatschappelijke
organisaties een belangrijk onderdeel is, heeft het
bestuur veel gesprekken gevoerd met andere instellingen en organisaties. Zowel op het niveau van onderwijs, als onderzoek en valorisatie heeft dit verschillende aanknopingspunten opgeleverd die in de
komende tijd verder worden uitgewerkt tot concrete samenwerkingsafspraken. Met de Nederlandse
Levensbeschouwelijke Universiteit wordt steeds
meer samengewerkt op het gebied van facilitaire
diensten, wet- en regelgeving, en in de belangenbehartiging richting de overheid. Er wordt onderzocht
hoe deze samenwerking tussen levensbeschouwelijke universiteiten in het komende jaar kan worden
geformaliseerd.
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2019, ten slotte, was het jaar van het uitrollen van
het strategisch plan en de voorbereiding van de
rapportages aan de kerkelijke vergaderingen die
in 2020 bijeenkomen. In het rapport aan de kerken
wordt verantwoording afgelegd over het beleid en
de resultaten van de afgelopen drie jaar, en worden de kerken gevraagd goedkeuring te hechten
aan de strategische koers die door het bestuur is
uitgezet. Een omvangrijk en ingrijpend onderdeel
van het strategieplan is de optie dat de universiteit voor de uitvoering van haar strategie beter gevestigd kan worden in een stad waar de TU Kampen kan aansluiten bij een bredere academische
infrastructuur, in een omgeving waar veel studenten samenkomen en de bereikbaarheid en zichtbaarheid wordt versterkt. Met het oog daarop
wordt er een besluit voorbereid door het college
van bestuur, in overleg met vele betrokken stakeholders en met behulp van advies van een interne
adviesraad, waarin medewerkers en studenten
onder leiding van een externe procesbegeleider
meedenken op dit thema. Alvorens een besluit te
nemen over de toekomstige vestigingsplaats en
huisvesting van de universiteit zal het bestuur de
Generale Synode en Landelijke Vergadering consulteren. Nu vanwege de coronamaatregelen het
werk van Synode en Landelijke Vergadering stilligt, is nog onduidelijk wanneer een definitief besluit kan worden genomen. De verwachting is dat
dit najaar 2020 zal zijn.
Overige activiteiten, resultaten en ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie
en ondersteunende diensten worden nader toegelicht en uitgewerkt in de hiernavolgende hoofdstukken.
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2.5

Medezeggenschap

Universiteitsraad   
In 2019 vergaderde de universiteitsraad vrijwel
maandelijks. De volgende onderwerpen passeerden
de revue.
De overheid heeft gelden beschikbaar gesteld in het
kader van het sectorakkoord ‘Hoger Onderwijs’ ten
bate van kwaliteitsverbetering van het onderwijs: de
zogenoemde Kwaliteitsafspraken. De universiteitsraad heeft samen met de opleidingscommissie meegedacht over de besteding van de gelden en zitting
genomen in een commissie die het plan met kwaliteitsafspraken heeft opgesteld. De universiteitsraad
heeft ook de verantwoordelijkheid om te controleren of de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
In bijlage VII wordt hiervan verslag gedaan.

van bezinning over het huisvestingsvraagstuk. Er
is meerdere malen met het college van bestuur
vergaderd over de vraag waar de universiteit een
toekomstbestendige plaats kan hebben. Daarbij is
meerdere malen met de externe procesbegeleider
gesproken, die met het college van bestuur de universiteitsraad op de hoogte heeft gebracht van de
vordering van het proces.
Ook dit jaar heeft de universiteitsraad ingestemd
met de Onderwijs- en Examenreglementen en het
Studentenstatuut.
Ten slotte was de universiteitsraad betrokken bij
het benoemingsproces van het nieuwe lid van het
college van bestuur, drs. J.W. (Pim) Boven.
Opleidingscommissie
In het kader van de Wet Versterking Bestuurskracht
heeft de opleidingscommissie (OPL) per 1 september 2017 een sterkere rol gekregen op het gebied
van medezeggenschap. De opleidingscommissie
heeft instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en Examenreglementen en evalueert de
uitvoering ervan. In hoofdstuk drie wordt verslag
gedaan vanuit de opleidingscommissie.

De universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de
hoofdlijnen van de begroting van de universiteit.
De begroting is bestudeerd en vragen zijn gesteld
in gesprek met het college van bestuur. Met enkele
aantekeningen heeft de universiteitsraad met de
begroting ingestemd. Een prominent aandachtspunt bij de begroting was het bedrag dat voor de
bibliotheek wordt gereserveerd. Wegens teruglopende inkomsten uit het Bibliotheekfonds is het
van belang dat de middelen voor de aanschaf van
publicaties voldoende op peil wordt gehouden.

2.6

Bij de onderwijsvisitatie was de universiteitsraad
een van de gesprekspartners van de visitatiecommissie. De beoordeling van de onderwijskwaliteit
van de universiteit was positief. De universiteitsraad heeft een aantal handige en positieve feedbackpunten meegekregen.
De universiteitsraad is betrokken bij het proces

Personeelsbeleid
In het personeelsbeleid hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. Er is een conciërge benoemd,
die onder meer zorgdraagt voor het onderhoud
van de gebouwen. Ds. Henk Messelink is benoemd
tot studentenpastor. De bestuurssecretaris heeft
de leiding gekregen over een aantal onderwijsondersteunende en facilitaire diensten. Een aantal
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leden van de wetenschappelijke staf heeft succesvol hun tenure track doorlopen en is bevorderd tot
universitair docent of universitair hoofddocent. Op
5 september vierde prof. dr. Gert Kwakkel zijn 25-jarig jarig ambtsjubileum met een symposium. Dr. Ad
van der Dussen ging met emeritaat en prof. dr. Theo
Boer nam afscheid wegens zijn aanvaarding van
een benoeming aan de Protestantse Theologische
Universiteit.
In relatie tot het personeelsbeleid staat het thema
werkdruk. In overeenstemming met de CAO VSNU
voert de TU Kampen onderzoek uit naar werkdruk
onder personeel. In dit kader is een traject ingezet
waarin wordt geanalyseerd hoe het takenpakket,
het personeelsbeleid en de interne manier van organiseren zich verhouden tot de ervaren werkdruk
onder personeel. In 2020 wordt er een nulmeting gehouden onder personeel en een vervolgtraject uitgezet. Doel is om knelpunten in beeld te brengen en
die aan te pakken door de interne organisatie en het
personeelsbeleid waar mogelijk te optimaliseren.
In relatie tot het strategieplan is een formatieplan
opgesteld voor de periode 2019-2022. In het formatieplan is rekening gehouden met het gegeven dat
over het geheel genomen de taaklast van het personeel hoog is in relatie tot het personeelsbestand.
In het formatieplan is daarom als uitgangspunt genomen dat voor nieuwe projecten additionele formatie beschikbaar moet komen om uitgevoerd te
kunnen worden, zolang de huidige activiteiten op
dezelfde wijze worden georganiseerd. In de begroting zijn taakstellingen opgenomen, die medebepalend zijn voor besluitvorming over de uitvoering
van onderdelen van het strategisch plan. Op deze
manier streeft het College van bestuur ernaar om
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de balans te bewaren tussen ambitie en formatie,
ontwikkeling en werkdruk, met behoud van een gezonde financiele positie.
Ziekteverzuim
Bij het verzuimbeleid wordt de TU Kampen bijgestaan door Maetis Arbo. Het college van bestuur wil
een persoonlijk en persoonsgericht personeelsbeleid voeren en houdt daarom ook de vinger aan de
pols via de scores binnen het ziekteverzuim. Waar
nodig werd bij ziekteverzuim doorverwezen naar
andere artsen of een traject met een coach aangeboden. Over het geheel van 2019 viel van het aantal gewerkte uren 5,6% uit door ziekteverzuim. De
oorzaak hiervan is gelegen in langdurige ziekte van
een aantal medewerkers. Een aantal daarvan zijn
per ultimo 2019 vrijwel geheel hersteld en teruggekeerd in het arbeidsproces. Het kortdurend ziekteverzuimpercentage is stabiel laag.
Vertrouwenspersonen
Binnen de TU zijn W.C. de Vries en M.G.P. Klinker –
De Klerck actief als vertrouwenspersonen en zetten
zich in voor een veilig werk- en leefklimaat op de TU.

De externe vertrouwenspersoon is naast vertrouwenspersoon van de TU ook vertrouwenspersoon
bij andere instellingen. De interne vertrouwenspersoon verricht haar werkzaamheden op dit terrein
naast haar werk als onderzoeker en docent.
Met betrekking tot de invulling van het begrip
veiligheid richten zij zich voornamelijk op machtsmisbruik (waaronder seksuele intimidatie en seksueel misbruik). Daarnaast is er een taak tot het begeleiden van studenten die klachten hebben over het
onderwijs.
In het jaar 2019 zijn de vertrouwenspersonen tweemaal benaderd voor vragen in de vertrouwenssfeer.
Dit is beide keren in overleg met leden van het college van bestuur opgelost.

2.7

Academische bijeenkomsten

Op 28 juni aanvaardde prof. dr. Hans Schaeffer het
ambt van gewoon hoogleraar Praktische Theologie,
met de inaugurele rede Liturgie als centrum van
kerkzijn. Over de relatie tussen praktische ecclesiologie en liturgie.

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

Op 11 oktober inaugureerde prof. dr. Gert Noort,
bijzonder hoogleraar vanwege de Nederlandse Zendingsraad op de David Bosch Chair for Comparative
Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission, met een rede over Heil in missionaire samenwerking. Missiologische kanttekeningen bij convergentie van visies en praktijken.
De opening van het academisch jaar vond plaats op
5 september in de Nieuwe Kerk te Kampen, waar dr.
Ad van der Dussen zijn afscheidscollege uitsprak
ter gelegenheid van zijn emeritering, onder de titel:
Vrees en beven. Een pleidooi voor eerbied en ontzag
in kerk en theologie.
Ter gelegenheid van de 165e Dies Natalis van de
universiteit op 6 december 2019, ontvingen tijdens
een gedenkwaardige en feestelijke bijeenkomst
dr. Henk de Jong (emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken en docent aan de
voorloper van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, tevens naamgever van de aan de
TU Kampen gevestigde Henk de Jong-leerstoel) en
dr. Richard Mouw (oud-president van Fuller Theological Seminary, USA) een eredoctoraat. Promotoren
waren respectievelijk prof. dr. G. Kwakkel en prof.
dr. G. Harinck. Dr. Henk de Jong sprak een rede uit
onder de titel: De drie zwaarden. Gods heilsinstrumenten in een tijd van geloofsafval. Rector prof. dr.
Roel Kuiper sprak de Fata Academica uit.

1,0

In 2019 vonden vier promotiebijeenkomsten plaats
(zie Hoofdstuk 4).

0,0

Ziekteverz.
totaal %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,2

1,8

1,5

5,7

5,3

5,6

Grafiek 1 – Ziekteverzuim in procenten van het totaal
aantal gewerkte uren
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2.8

Financiën

Jaarrekening 2019
De financiële gegevens voor het verslagjaar zijn te
vinden in hoofdstuk 8 - Jaarrekening 2019.
In de geconsolideerde jaarrekening van de TU
Kampen en de Stichting Greijdanus-Kruithoffonds
zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Het betreft de volgende rechtspersonen:
n T heologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vrijgemaakt);
n S
 tichting Greijdanus-Kruithoffonds.
Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties worden
in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Belangen van derden in het vermogen en in het
resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk in
de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
Er zijn geen belangrijke trendmatige ontwikkelingen die afwijken van het voorgaande verslagjaar.
Verder is bij de vervaardiging van dit jaarverslag
kennisgenomen van de notitie Helderheid van OCW
met betrekking tot de interpretatie en toepassing
van de bestaande bekostigingsregels.
Onderstaande toelichting heeft betrekking op
de enkelvoudige jaarrekening.
In 2019 bedroeg het totale budget € 4.916.378 (2018:
€ 4.285.681). Hiervan was € 1.433.071 (2018: € 1.342.314)
rijksbijdrage. Naast de bijdrage van het rijk is de
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belangrijkste inkomstenbron van de universiteit
de bijdrage vanuit de Gereformeerde Kerken (vrij
gemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Deze bijdrage krijgt de universiteit via de Deputaten Financiën en Beheer (DFB) en via de NGP en is
voor 2019 respectievelijk € 1.820.085 en € 237.954
(€ 2018: € 1.802.435 en € 96.370). Verder heeft de Theologische Universiteit nog overige inkomsten. Deze
bestaan uit collegegelden en overige baten (voor
percentages, zie Grafiek 2).
Aparte vermelding verdienen tevens de inkomsten gegenereerd door de Permanente Educatie van
Predikanten (PEP) en – in samenwerking met de TU
Apeldoorn en de Hogeschool VIAA te Zwolle – AKZ+,
activiteiten buiten de reguliere programma’s (zie
hoofdstuk 5.2 en 5.3). De resultaten hiervan zijn vermeld in bijlage I, tabel 45.
Verder kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt:
n Van de Stichting Bibliotheekfonds, waaruit vooral de aanschaf van boeken voor de bibliotheek
van de TU Kampen wordt bekostigd, werd in 2019
€ 34.400 ontvangen. De TU Kampen is het fonds
hiervoor zeer erkentelijk;
n Van Stichting De Verre Naaste is een bedrag van
€ 60.000 ontvangen ten behoeve van de MIRT.
Dit bedrag is besteed aan kosten voor internationale docenten. De TU Kampen is de stichting
hiervoor zeer erkentelijk;
n Ten behoeve van speciale onderzoeksprojecten,
bekostigd uit het Universiteitsontwikkelingsfonds, ontving de TU Kampen in 2019 in totaal
€ 296.477, waaronder 3 legaten voor € 282.477.
Resultaat 2019
Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een nega-
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tief resultaat op de gewone bedrijfsvoering van
€ 113.706.
Het exploitatiesaldo over 2019 laat, rekening houdend met de onttrekking aan het Universiteitsontwikkelingsfonds (€ 194.000) en een onttrekking aan
de reserve Bibliotheekfonds (€ 20.001), een onttrekking aan het Greijdanus Kruithoffonds € (6.104), een
saldo zien van negatief € 196.182. Dit saldo wordt
onttrokken aan de Algemene Reserve.
Toelichting resultaat 2019
Met betrekking tot de baten:
n De Rijksbijdrage viel € 36.994 hoger uit dan begroot.
n Het saldo collegegelden was € 8.369 hoger dan
begroot.
Met betrekking tot de overige baten kan worden
gemeld dat:
n In 2019 zijn 3 legaten en een aantal giften ontvangen voor in totaal € 296.477. Hier zijn wij zeer
erkentelijk voor.
n In september 2018 mochten we 7 studenten
verwelkomen voor de Master Intercultural Reformed Theology (MIRT), welke werden gefinancierd door sponsoren.
n In de post ‘overige baten’ is ondergebracht een
positief bedrag van € 214.000 cursusinkomsten
PEP en AKZ+.
Met betrekking tot de personele lasten:
n In de personeelslasten zijn ook de medewerkers
van de NGP en de medewerkers van het ADC opgenomen (die gedetacheerd zijn).
n In de personeelslasten zijn ook de (eenmalige)
hogere pensioenlasten van € 250.000 opgenomen die in 8.3j verder worden toegelicht.
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Met betrekking tot de afschrijvingen:
n In 2019 is niet meer afgeschreven op de gebouwen. Vanwege aansluiting bij Belastingregels
is ervoor gekozen om niet meer af te schrijven
omdat de boekwaarde van het pand lager is dan
50% van de WOZ-waarde (bodemwaarde).
Met betrekking tot de overige instellingslasten:
n De kosten voor public relations vielen € 50.000
hoger uit dan begroot en hingen deels samen
met de vernieuwing van de website.

2.9

Continuïteitsparagraaf

De TU Kampen heeft een sluitend kader voor de
lange termijn, wat blijkt uit de ontwikkeling van
de personele bezetting, de verwachte instroom
van studenten en de meerjarenbegroting. Er geldt
een nieuw instellingsplan waardoor een duidelijke
focus komt voor onderwijs en onderzoek. Voor de
huisvesting geldt dat er plannen worden ontwikkeld om de gebouwen te renoveren of om op een
andere plaats passende huisvesting te verwerven.
Voor de bijdrage in de bekostiging vanuit de kerken
geldt dat er voor de komende periode nog een aantal onzekerheden zijn.
Nieuw instellingsplan
Voor 2019-2024 is een nieuw instellingsplan vastgesteld. De Theologische Universiteit is vanouds
opgericht voor de bijzondere taak om predikanten
op te leiden voor de kerken. Dat is nog steeds een
voorname taak, wel heeft de afgelopen decennia
deze functie zich verbreed tot een theologieopleiding met een uitstroom naar diverse werkvelden
en wordt theologie beoefend en aangeleerd in interactie met andere wetenschappelijke disciplines
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Onderwijs
In 2019-2020 is de bachelor van start gegaan met
een vernieuwd curriculum. Daarnaast wordt met
ingang van 2020-2021 de bacheloropleiding opgedeeld in een tweetal tracks. Eén opleidingsroute
biedt de ‘klassieke’ opleiding gereformeerde theologie die primair voorbereidt op doorstroming naar
de predikantsopleiding. De tweede opleidingsroute
biedt een opleiding waarbij gereformeerde theologie in interactie met vragen en benaderingen van
aanpalende wetenschappelijke disciplines wordt
aangeleerd en waarbij de relevantie van theologie
voor actuele samenlevingsvraagstukken centraal
zal staan. Daarnaast worden aantrekkelijke minoren en keuzevakken ontwikkeld.
In de eenjarige master staan voornamelijk de profielmasters in de belangstelling van studenten. In
samenwerking met New Wine en de stichting Contemplatio wordt het aanbod uitgebouwd met een
eenjarige masterspecialisatie Spiritualiteit.
Met het oog op de verbreding van de instroom in
de masteropleidingen worden premasterprogramma’s ontwikkeld die ruimere toelatingseisen voor
WO-bachelors en doorstromingsroutes voor HBObachelors mogelijk maken. Hierbij wordt synergie
nagestreefd met andere theologische instellingen
voor hoger onderwijs.

onderzoeksprogramma’s, de vergroting van de
zichtbaarheid van het onderzoek en het onderzoeksprofiel, en een krachtiger aansturing van de
onderzoekers, is ervoor gekozen om de onderzoeksprogramma’s te organiseren via onderzoekscentra
op een drietal onderzoeksvelden die kenmerkend
zijn voor de universiteit.
Daarnaast zijn er plannen voor het versterken van
de opleiding van jonge onderzoekers in een graduate school. In 2019 is een pilot-project van start
gegaan, waarin samengewerkt wordt met de Protestantse Theologische Universiteit. In 2020 vindt er
een eerste evaluatie plaats.
Het vinden van aanvullende vormen van financiering voor eigen onderzoek is noodzakelijk. Daartoe
worden zelfstanding maar ook in samenwerking
met NLU-partners mogelijkheden gezocht om aanvullende fondsen te werven.
Voor de versterking van de onderzoekscapaciteit op
een aantal specifieke terreinen is een leerstoelenbeleid ontwikkeld.
Voor wat de vermarkting van het onderzoek betreft,
is er in de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in
de ontwikkeling van weetwatjegelooft.nl, in Permanente Educatie Predikanten, in het Praktijkcentrum,
in een post-initiële opleiding voor predikanten en in
de organisatie van wetenschappelijke congressen.
Het is de ambitie van de universiteit om deze instrumenten in de komende jaren te continueren en verder uit te bouwen. Dit dient tevens het principe van
‘levenslang leren’, waarbij professionals gedurende
hun werkzame leven worden toegerust en de universiteit tegelijkertijd kan leren van de ervaringen
en vragen die cursisten meebrengen.

Onderzoek en valorisatie
Met het oog op de versterking van de focus in de

Treasurybeleid
Het treasurybeleid van de TU Kampen is ingericht

en maatschappelijke praktijken. De Theologische
Universiteit staat voor de komende jaren voor de
uitdaging om zich in verbinding met haar wortels te
vernieuwen in ‘rapport met de tijd’, om de theologische traditie waar we in staan vruchtbaar te maken
voor kerk en samenleving in de huidige tijd.
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volgens de geldende wet- en regelgeving. Op 29
mei 2019 heeft de RvT op voorstel van het CvB het
gewijzigde treasurystatuut van de TU Kampen
vastgesteld. De grondslag voor deze wijziging is
de op 18 december 2018 door de Minister van Onderwijs gepubliceerde regeling inzake de wijziging van de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016.
Uitgangspunt bij het beleid is dat strategische planvorming op het primaire proces leidend is, en dat in
geval van (tijdelijk) overtollige middelen dit aanleiding kan zijn om een deel van de beschikbare middelen liquide aan te houden en het resterende deel

zodanig te beleggen dat dit zonder al te veel kosten
snel liquide te maken is.
Er is aan de TU Kampen een kleine beleggingsportefeuille die aangehouden wordt bij de ABN/
Amro met een duurzaam en defensief/zeer defensief profiel. Op deze portefeuille is sinds februari
2016 niet meer gemuteerd en op deze portefeuille
is een overgangsregeling van toepassing. De Regeling belenen en beleggen door instellingen voor
onderwijs en onderzoek 2010, zoals deze luidde op
30 juni 2016, blijft van toepassing op beleggingen,
leningen en financiële derivaten die voor 1 juli 2016
zijn afgesloten.

A  Gegevensset
A1 Kengetallen
Personeel (exclusief gedetacheerd personeel)
Aantal fte’s per 31-12

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

fte

fte

fte

fte

fte

fte

fte

fte

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

WP/OP

18,2

17,7

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

OOP

11,8

11,1

10,9

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

Totaal

31,1

29,9

34,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

CvB

Tabel 2 – Ontwikkeling personeelsformatie

De sprong in personeelsformatie tussen 2017 en
2018 is veroorzaakt door de indaling van de predikantsopleiding van de NGK in de TU Kampen. Voor
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de komende jaren zijn er beperkte verschuivingen
als gevolg van het uitvoeren van de strategie.
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Studenten

A2 Meerjarenbegroting

Ontwikkeling studentenaantallen 2010-2019

De ontwikkeling van de balanstotalen is opgenomen in A2.1, tabel 5. De door de raad van toezicht
goedgekeurde meerjarenbegroting 2020 – 2022 is
opgenomen in A2.2, tabel 6. Bij deze begroting kan
het volgende worden opgemerkt:

Studiejaar

Totaal aantal studenten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

122

128

125

147

137

135

145

149

149

154

Aandeel Bachelor

55

49

46

48

48

42

45

42

41

41

Aandeel Master predikant

21

31

28

35

31

30

30

31

37

35

Aandeel Master algemeen

29

33

36

39

36

30

52

54

46

42

Overig*

17

15

15

27

22

33

18

22

25

36

Instroom 1e jaar Bachelor

13

14

10

15

12

9

8

5

5

13

* De categorie ‘overig’ betreft zij-instromers, contractanten en premasterstudenten.

Tabel 3 - Studentenaantallen en uitsplitsing van BA, MA Predikant en MA Algemeen.

Verwachte ontwikkeling
studentenaantallen 2020-2023
De universiteit gaat uit van een lichte groei van het
aantal studenten van 155 in 2020 naar 165 in 2023.
Andere financiële kengetallen
De universiteit gaat uit van een lichte groei van het
aantal studenten van 155 in 2020 naar 165 in 2023.

n M
 et DFB zijn afspraken gemaakt over een vaste
som die over de jaren 2021-2023 aan de TU Kampen uitbetaald zal worden van € 1.800.000 per
jaar. De bijdragen vanuit de NGK worden jaarlijks geindexeerd.
n Bij de rijksbijdrage is rekening gehouden met de
kwaliteitsafspraken.
n De studentenaantallen stijgen van 152 in 2019
tot 165 in 2023.
n Onder andere ingegeven door druk op de bijdrage van de kerken wordt in toenemende mate
gezocht naar mogelijkheden van projectfinanciering. Door deze ontwikkeling kan de onderzoekpotentie van de universiteit verder worden

versterkt. In de meerjarenbegroting zijn de effecten hiervan, voor zover bekend, weergegeven.
n Inkomsten en uitgaven m.b.t. het universitair
ontwikkelingsfonds zijn in deze begroting in
evenwicht, maar kunnen van jaar tot jaar verschillen. Eventuele effecten van jaar tot jaar zijn
buiten beschouwing gelaten.
n De inkomsten vanuit het bibliotheekfonds vertonen de afgelopen jaren een dalende trend.
Verwacht wordt dat deze trend zich voort zal
zetten. De uitgaven voor aanschaf van boeken
worden derhalve met gelijk bedrag verlaagd tot
een niveau van € 60.000. Uiteindelijk leidt e.e.a.
tot een netto bijdrage door de TU aan de bibliotheek van € 20.000 per jaar.
n In deze begroting is uitgegaan van continuering
van de huidige bedrijfsvoering, er is nog geen
rekening gehouden met een eventueel nieuwe
locatie en de indaling van bijbehorende kosten
en opbrengsten.

Andere financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
(vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit
(Eigen vermogen / totale vermogen)

Rentabiliteit
(Resultaat / totale baten)

2019

2018

1,13

1,33

0,42

0,46

-2,3%

-5,8%

Tabel 4 – Financiële kengetallen
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A2.1 Verwachte ontwikkeling balanstotaal
In dit overzicht is geen rekening gehouden met de
indaling van de toekomstige huisvestingssituatie.
Aan de TU Kampen is de bijzondere situatie dat de
kerk bijdraagt aan de publieke werking van de uni-

versiteit. Deze bijdrage is in 2015 vastgesteld op
€ 1.000.000 per jaar en wordt ten laste van de algemene reserves geboekt ten gunste van de Bestemmingsreserve GKV. Dit is in de resultaatverdeling
verwerkt.

A2.2  Meerjarenbegroting 2020-2022
voor mutatie reserve
Meerjarenbegroting

2020

2021

2022

€

€

€

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.484.322

1.496.095

1.507.986

Baten

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

2019

2020

2021

2022

€

€

€

€

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Collegegelden

285.000

293.000

301.000

125.000

125.000

125.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

537.956

502.956

467.956

432.956

Bijdrage universitair ontwikkelingsfonds

Financiële vaste activa

285.300

285.300

285.300

285.300

Bijdrage Bibliotheekfonds

Totaal vaste activa

823.256

788.256

753.256

718.256

Overige baten

1.119.887

1.165.872

1.193.718

Totaal baten

4.854.209

4.919.967

4.967.704

3.671.516

3.821.798

3.883.039

47.488

47.488

47.488

Vlottende activa
Voorraden

0

0

0

0

255.550

255.550

255.550

255.550

0

0

0

0

768.861

794.253

742.121

723.485

Totaal vlottende activa

1.024.411

1.049.803

997.671

979.035

Totaal activa

1.847.667

1.838.059

1.750.927

1.697.291

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Lasten
Personele lasten
Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

Passiva

2019

2020

2021

€

€

€

€

-13.979.214

-14.931.822

-15.976.954

-17.008.589

Saldo financiële baten en lasten

Bestemmingsreserves

14.762.506

15.705.506

16.663.506

17.641.505

Exploitatiesaldo

Overige reserves / fondsen
Voorzieningen

0

0

0

0

158.175

158.175

158.175

158.175

Langlopende schulden

0

0

0

0

Kortlopende schulden

906.200

906.200

906.200

906.200

1.847.667

1.838.059

1.750.927

1.697.291

Totaal passiva

35.000

35.000

246.908

197.908

853.404

855.404

857.404

4.863.317

5.006.599

5.020.840

-9.108

-86.632

-53.136

2022

Algemene reserve

Eigen vermogen

35.000
255.908

Saldo baten en lasten

-500

-500

-500

-9.608

-87.132

-53.636

Tabel 6 – Meerjarenbegroting 2020-2022 voor mutatie reserve (enkelvoudig)

Tabel 5 – Verwachte ontwikkeling balanstotaal (enkelvoudig)
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A2.3 Afwijkingen in de staat van baten en lasten t.o.v. de begroting

Exploitatie overzicht
volgens jaarrekening

Exploitatieoverzicht
volgens
jaarverslag

Begroting
2019

€

€

Afwijking t.o.v.
begroting

€

Exploitatieoverzicht
2018

Afwijking
t.o.v. 2018

€

€

Baten
Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.433.071

1.396.077

36.994

1.342.314

90.757

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.820.085

1.845.519

-25.434

1.802.435

17.650

Bijdrage N.G.P.

237.954

231.000

6.954

96.370

141.584

Collegegelden

267.657

259.288

8.369

276.135

-8.478

Ontvangen giften en legaten (Universiteitsontwikkelingsfonds)

306.430

0

306.430

41.550

264.880

Overige baten

851.181

742.359

108.822

726.878

124.303

4.916.378

4.474.243

442.135

4.285.681

630.696

Totaal baten

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

3.791.953

3.473.653

318.300

3.173.318

618.635

44.255

35.000

9.255

33.622

10.633

277.882

234.541

43.341

204.579

73.304

942.787

827.897

114.890

1.109.351

-166.565

5.056.877

4.571.091

485.786

4.520.870

536.007

-140.499

-96.848

-43.651

-235.189

94.689

26.793

9.500

17.293

-12.587

39.380

-113.706

-87.348

-26.358

-247.776

134.069

Tabel 7 – Afwijkingen in de staat van baten en lasten t.o.v. de begroting (enkelvoudig)
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Voor de interne risicobeheersing en control bestaat
uit verschillende elementen die zijn ingericht volgens COSO-ERM. In de eerste plaats is er de planning- en controlcyclus die gebruikt wordt voor de
financial control zoals de kwartaalrapportages,
de begroting, de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Daarnaast geldt een inkoop- en aanbestedingsbeleid en worden de contracten centraal geadministreerd. De frauderisico’s worden periodiek
geïnventariseerd en er is op kritische functies voldoende functiescheiding aangebracht.

B2   Risico’s en onzekerheden

Lasten
Personele lasten

B Overige rapportages
B1  Intern risicobeheersingsen controlesysteem

Jaarverslag 2019

Bij een kleine universiteit horen kwetsbaarheden.
Is alle wet- en regelgeving goed geïmplementeerd,
en liggen de verantwoordelijkheden goed in de organisatie. Als het gaat om het compliant zijn aan
wet- en regelgeving dan is de onderlinge uitwisseling van kennis tussen de NLU-instellingen daarin
van groot belang.
Een van de grootste kwetsbaarheden is de
slechts gedeeltelijke bekostiging vanuit het Rijk.
Een ander deel van de bekostiging, ruim 40%, komt
vanuit de kerken. De kerken komen vanuit hun statuut in gezamenlijkheid maar eens in de drie jaar
samen, en stellen aan het eind van die vergadering
de begroting vast, met daarin de bijdragen van de
universiteit. Doordat bijna 80% van de lasten van
de universiteit uit personeelslasten bestaat, en
omdat de universiteit eigenrisicodrager is voor de
WW, maakt dit het tijdig sturen op een aanpassing
in de kerkelijke bijdrage slechts heel beperkt mogelijk. Om uit deze impasse te komen is er convenant

Algemeen Beleid - college van bestuur

gesloten met het deputaatschap van de kerken die
deze financiële belangen regelt, wat nu voorligt bij
de Generale Synode.
De instroom van nieuwe studenten is voor een
kleine monofacultaire universiteit altijd een kwetsbaar punt. Omdat slechts een beperkt deel van de
huidige theologiestudenten aangemerkt wordt als
bekostigde student, zal er bij nieuwe onderwijsvormen en programma’s voldoende aandacht dienen
te zijn om bekostigde studenten aan te trekken.
Gevolgen van het COVID-19 virus voor TU Kampen
De gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn
gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van
de universiteit. Echter in de regio Wuhan in China
startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel
Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden
heeft het Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote)
groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en
fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in
ieder geval 28 april 2020. Vergaande maatregelen
zijn op dit moment niet uitgesloten. Dit heeft een
aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De
uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment
nog niet te overzien.
Ook voor de TU Kampen heeft de uitbraak van het
COVID-19 virus, op het moment van het opmaken
van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische
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gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:
a.	Het verbod op het aanbieden van onderwijs en
het afnemen van tentamens op locatie. Alle onderwijs en tentaminering wordt zo goed en zo
veel als mogelijk is online aangeboden. De doorwerking hiervan is op dit moment niet te overzien, waarbij gedacht moet worden aan effecten
op studievoortgang, onderwijskwaliteit, veilige
en adequate studie- en werkomstandigheden,
persoonlijk welbevinden, etc.
b.	Alle werknemers werken thuis, als het werk dat
toelaat. Dit betekent beperkte onderzoeksmogelijkheden, en een wisselende impact op de inzetbaarheid, productiviteit en het welbevinden
van werknemers. De effecten hiervan zijn op dit
moment niet in te schatten.
c.	Het is nog onduidelijk wanneer de universiteitsgebouwen weer gebruikt kunnen worden en
onder welke voorwaarden en maatregelen. Een
anderhalvemetersamenleving betekent ernstige restricties aan het gebouwgebruik van de
universiteit.
d.	
De instroom van studenten is (evenals elders)
significant lager dan gebruikelijk. In verband
met reisbeperkingen bestaat de mogelijkheid
dat de internationale eenjarige master dit jaar
niet in september kan starten en mogelijk een
jaar opgeschort moet worden.
e.	
Het verlies aan inkomsten door beperkte instroom van studenten, door beperkte mogelijkheden in het aanbod van cursussen op het terrein van valorisatie en kosten die samenhangen
met het niet kunnen voldoen aan contracten,
aan uitwisselingsprojecten, aan kennisdelingsactiviteiten, aan maatregelen die een beperkt
gebruik van gebouwen mogelijk moeten ma-
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ken, aan eventuele compensatie van onderzoekers en studenten die vertraging oplopen, et
cetera zijn op dit moment niet adequaat in te
schatten.
Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen
heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor 2020. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de
volgende financiële gevolgen van toepassing zijn
voor de TU Kampen, voor zover wij kunnen overzien
op het moment van het opmaken van de jaarrekening:

c. Ontwikkeling liquiditeit
Op termijn wordt een verminderde liquiditeit verwacht vanwege de terugval in baten en verhoging
in lasten. Bij stabiele baten uit overheidsbekostiging en kerkelijke bekostiging is de verwachting dat
dit de continuïteit niet op korte termijn in gevaar
brengt.
De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen
(significante) invloed op de cijfers over het boekjaar
2019. Het college van bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende

maatregelen worden genomen om de continuïteit
van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Het college van bestuur acht een duurzame voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de
TU Kampen.

B3  Rapportage toezichthoudend orgaan
Het jaarverslag van de raad van toezicht is opgenomen in hoofdstuk 1.

a. Ontwikkeling baten
Er is een terugval in baten vanwege niet-uitvoerbare detachering personeel, vanwege terugval in
instroom van studenten en/of het niet kunnen aanbieden van alle opleidingen, vanwege uitval en zeer
beperkte aanbodmogelijkheden van onderzoeksvalorisatie, trainingen en kennisdeling. Dit heeft
mede effect op de studentbekostiging. Compensatie of aanvullende fondsen van overheidswege zijn
op dit moment niet voorzien.
b. Ontwikkeling lasten
De lasten van de universiteit nemen toe vanwege
verhoogde inzet van facilitair medewerkers, van
materialen om de gebouwen aan te passen aan de
maatregelen, vanwege software en hardware en
deskundigheidsbevordering die nodig is om het onderwijs online te organiseren, vanwege verminderde
inzetbaarheid en effectiviteit van personeel en vertraging in projectwerkzaamheden van bijvoorbeeld
personeel met een aanstelling voor bepaalde tijd.

Jaarverslag 2019
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3. Onderwijs
3.1

Algemeen

De TU Kampen heeft drie geaccrediteerde opleidingen in de studierichting theologie: een Bachelor
(oud en nieuw), een Master Theologie Predikant en
een Master Theologie Algemeen. De Master Theologie Algemeen kent negen (oude en nieuwe) afstudeervarianten. Een dwarsverbinding tussen beide
masteropleidingen is dat alle masterstudenten beginnen met de Engelstalige module ‘Doing theology
in a contextual manner. Hermeneutics for the Reformed Tradition’.
Daarnaast bestaat een aparte regeling voor degenen die predikant worden via een niet-universitaire,
kerkelijke route (dat is de uitvoering van het oude
artikel 8 van de Dordtse Kerkorde). Als deze oudere
studenten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen
en door middel van een instaptoets van voldoende

niveau blijk geven, volgen zij het reguliere programma van de predikantsmaster met uitzondering van
de specialisatie en de Bijbeltalen. Ze ontvangen na
voltooide studie een certificaat, waarmee zij zich bij
de kerkelijke vergaderingen kunnen melden. In 2017
waren er drie personen met de toelatingsprocedure
gestart, in 2018 kwamen daar drie bij en in 2019 vier
personen. In totaal betreft het momenteel tien personen.
Studentenaantallen
De instroom in het eerste jaar (cohort 2019) van de
bachelor is na twee magere jaren aanzienlijk toegenomen. Voor deze nieuwe bachelor Theologie, die
met ingang van september 2020 vanaf het tweede
studiejaar voorziet in twee tracks, bleek ruime belangstelling te bestaan. De instroom is nu vergelijkbaar met die van 2014 en eerder. Bij de andere rich-

41

16

1

0

36

29

34

8

0

2

30

Master Theologie Algemeen

waarvan
deeltijd

totaal aantal
studenten
2019

waarvan
internationaal

waarvan
vrouw

28

5

Bachelor Theologie

ouderejaars

totaal aantal
studenten
2019

nieuwe
inschrijvingen

13

Master Theologie (Predikant)

21

23

44

17

11

24

41

Premaster

8

9

17

10

0

0

17

Kerkelijk Certificaat

4

6

10

0

1

3

7

Bijvakker/contractant/minor/Erasmus+

6

2

8

4

0

0

11

57

82

154

55

13

29

142

Totaal

Tabel 8 - Overzicht studentenaantallen Theologische Universiteit (peildatum 1 oktober 2019)
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tingen is de instroom ongeveer gelijk gebleven.
Op 1 oktober 2019 stonden er 154 studenten ingeschreven tegenover 142 een jaar daarvoor – opnieuw een stijging. Daarbij is het aantal vrouwelijke
studenten toegenomen: van 25% in 2017, naar 35%
in 2018, en 36% in 2019. Tabel 8 geeft een overzicht
van de aantallen studenten in de bachelor- en masterfase.
Het aantal nieuwe inschrijvingen is het hoogst bij
de Master Theologie Algemeen. Als we de percentages van het totaal aantal inschrijvingen per opleiding weergeven, dan ziet dat er als volgt uit:

6%
11%

Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)

23%

10

2%

1

25%

11

Nieuwe Testament

5%

2

Oude Testament

9%

4

Praktische Theologie

5%

2

≤ 3 jaar

2

25%

8

67%

4

31%

2

25%

2

18%

3

50%

1

13%

3

38%

0

0%

0

0%

Systematische Theologie

5%

2

≤ 4 jaar

4

75%

3

92%

3

54%

1

38%

1

27%

2

83%

4

63%

2

63%

1

13%

1

20%

Church and Mission in the West

9%

4

≤ 5 jaar

1

88%

1 100%

3

77%

2

63%

3

55%

1 100%

1

75%

8

≤ 6 jaar

1 100%

1

85

44

> 6 jaar

0 100%

Nog studerend

0

2

15%

3

38%

5

45%

0

2

25%

7

88%

4

80%

Totaal

8 100%

Kerkgeschiedenis
Missionaire Gemeente

MIRT

18%

Totaal

2012

Tabel 9 – P
 ercentages studenten Master Algemeen per
afstudeerrichting 2019

2013

Bachelor

Master
Predikant

Bachelor

Instroom

10

12

Uitval

2

0

0%

0

0%

12 100%

2014

2015

Bachelor

15

8

12

8

8

8

8

5

2

0

1

2

0

0

0

0

13 100%

8 100%

Master
Predikant

11 100%

Bachelor

2016

Master
Predikant

0%

3

6 100%

Master
Predikant

38%

8 100%

Bachelor

8 100%

Master
Predikant

8 100%

5 100%

Tabel 10 – Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerden bachelor en predikantsmaster binnen x jaar (zonder uitval)

27%

■
■

22%

■
■
■

Bachelor Theologie
Master Theologie
Predikant
Master Theologie
Algemeen
Premaster
Kerkelijk certificaat
Bijvakker/contractant

Grafiek 2 – Percentages per opleiding (peildatum 1 oktober 2019)

De verhoudingen zijn ongeveer gelijk gebleven, zij
het dat het aandeel Bachelor Theologie licht steeg
door de nieuwe instroom (van 25% naar 27%).
Het aandeel van de eenjarige Master Theologie
Algemeen bedraagt opnieuw 29%. Een compleet
overzicht van de percentages studenten per afstudeerrichting in deze Master Algemeen staat in
tabel 9.

38

Identiteit, Ethiek & Samenleving

5%

■

29%

Verdeling Master Algemeen

3.2

Rendementen

De afstudeerrendementen schommelen door de jaren heen en per studierichting. De cohorten van bachelor en masters van 2012 zijn volledig afgerond.
De cohorten 2014 en 2015 van de bachelor hebben
een relatief groot aantal studenten dat nog studeert. Al langere tijd blijkt dat studenten uitgaan
van een zogenaamd ‘parkeerjaar’, dat wil zeggen
dat de nominale studieduur met één jaar uitloopt
(N+1). De cohorten 2012, 2014 en 2015 van de predikantsmaster studeren sneller af dan het cohort
van 2013 (2014 is volledig afgerond, 2015 voor driekwart). Over de jaren 2012-2016 haalde 49% van de
studenten zijn bachelor in 4 jaar (stijging van 2%).

Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)     Master Theologie Algemeen
2013
Voltijd

2014
Deeltijd

Voltijd

2015
Deeltijd

Voltijd

2016
Deeltijd

Voltijd

2017
Deeltijd

Voltijd

2018
Deeltijd

Voltijd

Deeltijd

Instroom

6

12

12

6

12

11

17

3

19

7

11

10

Uitval

4

4

1

2

1

3

2

0

3

2

1

3

≤ 1 jaar

2

100%

2

18%

6

55%
100%

≤ 2 jaar

4

50%

4

50%

1

25%

5

≤ 3 jaar

3

88%

4

83%

2

75%

0

≤ 4 jaar

0

88%

1

50%

0

75%

> 4 jaar
Nog studerend
Totaal

0
2

7

47%

2

25%

6

87%

2

50%

2

100%

2

75%

1

33%

13

81%

2

94%

7
1

20%

1

40%

64%
1

14%

1

100%

0

75%

0%

0

0%

1

0%

1

25%

0

0%

2

25%

0

0%

2

67%

1

6%

3

60%

4

36%

6

86%

100%

8

100%

12

100%

4

100%

11

100%

8

100%

15

100%

3

100%

16

100%

5

100%

11

100%

7

100%

Tabel 11 – Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerden Master Theologie Algemeen binnen x jaar (zonder uitval)

Gemiddelde studieduur gerekend vanaf 2007:
n 	Over de bachelor doet een student gemiddeld
45,79 maanden, oftewel 3,83 jaar. Men studeert
af met een gemiddeld cijfer van een 7,4.
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n 	Over de Master Predikant doet een student gemiddeld 43,08 maanden, oftewel 3,59 jaar, wat
een lichte stijging is. Men studeert af met een
gemiddeld cijfer van 7,7.
Voor de Master Algemeen geldt dat de rendementen een tweeledig beeld vertonen. Voltijd studenten doen gerekend vanaf 2011 gemiddeld 16,39
maanden over hun studie, wat een lichte stijging
laat zien. Deeltijdstudenten doen er gemiddeld
24,97 maanden over, wat een lichte daling betekent. Vanwege het beperkte aantal studenten
hebben enkele langstudeerders relatief veel invloed op de verschillende percentages bij vergelijking van de cohorten. Voor de voltijdsopleiding
zijn alle studenten van 2015 en 2016 gereed en telt
cohort 2017 nog slechts één studerende (6%). Deeltijders doen per definitie tweemaal zo lang over
hun studie.

3.3

Uitval

In de zeven jaren van 2012-2019 hebben in totaal 43
studenten hun opleiding beëindigd, meestal tijdens

of na afloop van jaar 1 (MTA en BA) óf in een latere
fase van hun studie (zowel BA als MTP). Studenten
komen er soms na langere tijd toch achter dat een
diploma niet voor hen is weggelegd.
Uitval komt begrijpelijkerwijs het meest voor in de
deeltijdvariant van Master Theologie Algemeen.
Dat is een groep studenten die doorgaans studeert
naast een baan en gezin. Er zijn voor alle richtingen
maatregelen getroffen, zoals een goede voorlichting en een intakegesprek. Die hebben erin geresulteerd dat het uitvalpercentage verminderd.

3.4

Kwaliteitszorg

In het collegejaar 2018-2019 kon het merendeel van
de colleges volgens de studiegids gegeven worden.
Vrijwel alle getentamineerde modules zijn volgens
schema geëvalueerd en betrokkenen hebben hiervan een rapportage ontvangen, waar zij op hebben
gereageerd. Ook is erop ingezet om modules die
niet met een schriftelijk tentamen werden afgesloten tóch te evalueren, bijvoorbeeld tijdens het
laatste college. De evaluatie verloopt zowel door
middel van evaluatieformulieren als door periode-

Totale uitval

Bachelor

Master Predikanten

MTA voltijd

MTA deeltijd

75

68

102

68

Instroom
Tijdens jaar 1

Tijdens jaar 2

15

35%

1

1,33%

0

0,00%

5

12%

3

4,00%

0

2,94%

7

6,86%

7

10,29%

4

9%

4

5,88%

Verder in studie

19

44%

3

4,00%

2

2,94%

6

5,88%

8

11,76%

Totaal

43

100%

7

9,33%

2

5,88%

13

12,75%

19

27,94%

Tabel 12 – Uitval 2012-2019
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In 2019 is wederom meegedaan aan de Nationale
Studenten Enquête (NSE). Over het geheel genomen
is de waardering voor de opleiding ongeveer gelijk
gebleven opzichte van 2018.
De TU scoort bij de studenten (52 deelnemers)
hoger dan het landelijke gemiddelde als het gaat
om inhoud van de opleiding, docentkwaliteit, voorbereiding op het beroep, studiebegeleiding, groepsgrootte, stage-ervaring en studiebegeleiding. Opvallend is dat waardering voor de kwaliteitszorg is
gedaald. De studielast wordt nog steeds als zwaar
ervaren, zij het met een lichte verbetering. De suggesties die studenten via de enquête konden doen
voor verbetering van de opleiding, zijn verzameld
en voorgelegd aan de opleidingscommissie. Vanuit
de opleidingscommissie is aangegeven dat diverse
punten via de aanbevelingen uit de onderwijsvisitatie al worden opgevolgd.

3.5

Excellentiebeleid

In 2018-2019 zijn er geen nieuwe studenten gestart
in een excellentietraject. Momenteel is er zowel in
de bachelor- als in de masterfase één student die
een excellentietraject volgt.

Uitval 2012-2019

Na afloop van jaar 1

gesprekken met studenten en docenten. De nieuwe
predikantsmaster kreeg hierbij extra aandacht.

Jaarverslag 2019

(3x); voorbereiding visitatie 2019 en try-out visitatie.
Verder was er een tweedaagse teammeeting voor al
het personeel, gericht op de strategische ontwikkeling van de TU Kampen.
Begeleiding studenten
Voor studenten die door persoonlijke of studieproblemen dreigen achter te lopen, zijn verschillende
vormen van begeleiding beschikbaar: via de onderwijscoördinator, het mento-raat, de onafhankelijke
studentenpastor, het inzetten van ouderejaars studenten of via externe begeleiding. De opzet van het
mentoraat is sinds al 2017 verbeterd. De bachelorstudenten vallen niet langer onder één docent,
maar zijn verdeeld over drie docenten. Daardoor
ontstaat er ruimte om het inhoudelijke mentoraatsprogramma nadrukkelijker in te bedden in een combinatie van meeleven en begeleiding.
Met ingang van 2019 is er in het kader van het Plan
Kwaliteitsafspraken het programma voor studiecoaching uitgebreid. Er zijn diverse workshops georganiseerd en studenten krijgen persoonlijke coachingstrajecten aangeboden. Met het oog op een
verbeterde studiecoaching is er binnen de onderwijsondersteuning personele inzet gereserveerd en
is deskundigheidsbevordering ingezet.

3.7
3.6

Begeleiding docenten en studenten

Studiedagen docenten
Standaard zijn er vier studiedagen op onderwijsgebied ingepland in het jaarrooster: één per periode,
met een wisselend thema. Thema’s op de studiedagen waren dit jaar: ontwikkeling nieuwe bachelor

Onderwijs

Onderwijskundige projecten

In 2018-2019 speelden de volgende zaken:
n 	Er is een nieuwe Bachelor Theologie van start gegaan. Het motief hiervoor is tweeledig. Het primaire motief is om het studieprogramma transparanter en minder gefragmenteerd te maken.
Het secundaire motief is de doelstelling om een
aantrekkelijker, meer op samenlevingsvraag-
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stukken gericht programma te bieden. Daarbij is
vanaf het tweede opleidingsjaar in de bachelor
voorzien in een track klassieke theologie die
voorbereid op de predikantsmaster, en (met ingang van september 2020) in een tweede track
die is gericht op de interactie van theologie met
andere sociale en geesteswetenschappen. Aan
het ontwikkelen van deze nieuwe bachelor is
veel tijd en energie besteed, onder andere tijdens de studiedagen voor docenten. De stijging
van het aantal aanmeldingen voor 2019-20 kan
erop duiden dat de nieuwe opzet door studenten wordt gewaardeerd.
n 	De herziene predikantsmaster ging van start in
2018-19. Doel was versnippering in het curriculum
tegen te gaan en studiedruk te verminderen. Niettemin ervaren studenten nog steeds studiedruk,
vooral vanwege de combinatie van een doorlopende stage (de Praktijklijn) en de colleges.
n 	Het aanbieden van deeltijdonderwijs en avondcolleges is verder geimplementeerd.
n 	De ‘talendrempel’ (het niveau waarop studenten
de talen moeten beheersen alvorens de opleiding te vervolgen) is geëvalueerd en verbeterd.
n 	In het kader van het Sectorakkoord Hoger Onderwijs worden studievoorschotmiddelen besteed aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. In opdracht van het Ministerie van OC&W is
hiertoe door een interne commissie, bestaande
uit onderwijsstaf en studenten uit de medezeggenschapsorganen, een plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 ontwikkeld. De commissie heeft
in dit plan beargumenteerd aangegeven op
welke van de zes door OCW geformuleerde kwaliteitsthema’s in Kampen wordt ingezet. Het college van bestuur heeft ingestemd met dit plan,
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waarin het grootste deel van de middelen wordt
besteed aan de verbetering van begeleiding van
studenten. Een beoordelingscommissie van de
NVAO heeft de TU Kampen bezocht en met de
raad van toezicht, de universiteitsraad en opleidingscommissie, en met het college van bestuur
over het plan gesproken. In haar advies aan de
Minister is zij van oordeel dat het plan past bij
de behoefte en het ambitieniveau van de instelling. Op 15 oktober 2019 heeft de Minister ingestemd met het plan Kwaliteitsafspraken van de
TU Kampen en daaraan studievoorschotmiddelen toegekend voor de periode 2019 – 2024.

3.8

Onderwijsvisitatie

In 2019 heeft een visitatiepanel van de NVAO de
zesjaarlijke onderwijsvisitatie aan de TU Kampen
uitgevoerd met het oog op heraccreditatie van de
opleidingen. Er is door de onderwijskundige staf,
medezeggenschapsorganen en management intensief gewerkt aan een grondige zelfevaluatie van
het onderwijs en de voorbereidingen op de visitatie. De instelling kijkt terug op constructieve gesprekken met het panel. Met het panel kan worden
geconcludeerd dat er veel verbeterd is ten opzichte
van de vorige onderwijsvisitatie en de ontwikkelingen die zijn ingezet positieve invloed hebben
gehad op onderwijsprocessen en onderwijskwaliteit. De universiteit is dankbaar en trots vanwege
het positieve oordeel dat het panel over de inrichting en kwaliteit van de opleidingen, over de kwaliteit van docenten, en over het merkbare gemeenschapsgevoel in de instelling heeft uitgesproken.
De aanbevelingen van het panel worden inmiddels
geimplementeerd.
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3.9

Commissies

Toelatingscommissie en examencommissie
De toelatingscommissie kwam in 2018-2019 zeven
keer bijeen voor lopende zaken rond de toelating
tot de opleidingen. De examencommissie kwam in
2019 tienmaal bijeen om te vergaderen over examens, vrijstellingen, verzoeken aangaande tentamens, studieadviezen aan eerstejaars bachelorstudenten en het verlenen van diploma’s. Hiernaast
adviseerde de examencommissie het college van
bestuur inzake de Onderwijs- en Examenregelingen
(OER-en) en werd toegezien op de voortgang van de
implementatie van het toetsbeleid.
Opleidingscommissie
De opleidingscommissie had in 2019 in hoofdzaak
de volgende onderwerpen op de agenda staan.
Wat betreft het onderwijs algemeen waren er de
terugkerende zaken zoals het instemmen met de
OER-en en het bespreken van de module evaluaties
met het oog op de kwaliteit van het daadwerkelijke
onderwijs.
Dit seizoen werd het onderwijs van de verschillende opleidingen gevisiteerd. De opleidingscom-

Onderwijs

missie heeft het rapport van de visitatiecommissie
besproken en de aanbevelingen die hieruit voortkwamen belegd bij de relevante gremia.
Daarnaast werden de kwaliteitsafspraken (20192024) vastgesteld met betrekking tot de besteding
van middelen vanwege het Sectorakkoord Hoger
Onderwijs. In het kader daarvan zijn gesprekken gevoerd met een panel van de NVAO.
Meer specifiek werd ingestemd met de opzet van
de mastervariant Church and Mission in the West.
Verder is de opleidingscommissie betrokken bij
de ontwikkeling van de eenjarige mastervariant
Spiritualiteit en bij de inrichting van de tweede,
meer op de samenleving gerichte, track voor de
bachelor.
Tot slot stonden onderwerpen als studiebelasting,
knelpunten in de predikantsmaster, het voorstel
voor een ‘homiletische werkplaats’, en de resultaten van de nationale studentenenquête op de
agenda.
In het kader van professionalisering van de opleidingscommissie is besloten tot het gezamenlijk
volgen van een cursus in 2020.
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4. Onderzoek
Algemeen
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In de nieuwe visitatieperiode die in 2018 is gestart,
is het onderzoek georganiseerd in een drietal onderzoeksgroepen. Het onderzoeksbeleid en het
overleg tussen de onderzoeksgroepen vindt plaats
in een programmaleidersoverleg, waar tevens de
rector en de onderzoekscoördinator aan deelnemen. Ten minste eenmaal per jaar wordt er een
overkoepelende, gezamenlijke onderzoeksdag georganiseerd. Voor de nieuwe visitatieperiode heeft
elke onderzoeksgroep een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkeld, waaronder subprogramma’s
en onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.

in 2017 en een bundel naar aanleiding van een conferentie over Israël in 2018. Beide bundels dragen
in hoge mate bij aan de onderzoeksresultaten voor
deze onderzoeksperiode. Daarnaast wordt er een
conferentie voorbereid voor 2020 met het thema
Logic of Love. Vanuit de onderzoeksleiding is beleid
ingezet om het aantal hoogwaardige wetenschappelijke publicaties te vergroten en fondsenwerving
te versterken. Er verscheen een tweetal vakpublicaties die veel impact hebben opgeleverd, te weten
Theologie van het Nieuwe Testament van prof. dr.
P.H.R. van Houwelingen en Lezen en laten lezen van
de hand van prof. dr. A. Huijgen.

Begin 2019 verscheen het definitieve rapport van de
visitatiecommissie over de periode 2012-2017. Het
rapport en de bestuurlijke reactie daarop zijn gepubliceerd op de website van de TU Kampen. De bevindingen van de commissie zijn besproken in het
programmaleidersoverleg en worden meegenomen
in de verdere beleidsontwikkeling.

In 2019 kwam de onderzoeksgroep viermaal bijeen,
waarbij diverse onderzoeksvoorstellen voor promotieonderzoek zijn besproken en goedgekeurd. Twee
promovendi van de onderzoeksgroep (dr. Dmytro
Bintsarovskyi van de TU Kampen en dr. Henk de
Waard van de TU Apeldoorn) promoveerden, waarbij beide het predicaat cum laude ontvingen.

Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)
In 2018 is de onderzoeksgroep BEST, onder leiding
van prof. dr. A. Huijgen (TU Apeldoorn) gestart met
het programma: Discriminating Love: God’s Love
As Distinctiveness, Preference, and Judgment. Dit
programma is een vervolg op het programma Who
Is Like You Among the Gods? The One and Three in
a Pluralistic Context, dat liep van 2012-2017. Er is
verdergewerkt aan de publicatie van een bundel
naar aanleiding van een conferentie over Verbond

Centre for Church and Mission in the West (CCMW)
In het Centre for Church and Mission in the West
werken onderzoekers, onder leiding van prof. dr. S.
Paas, samen op het gebied van Praktische Theologie
en Missiologie. Het thema van het onderzoeksprogramma is Salvation in the 21st Century.

Onderzoek

De onderzoeksgroep vergaderde negen keer. Prof.
dr. J.H.F. Schaeffer, hoogleraar Praktische Theologie,
en prof. dr. G. Noort, bijzonder hoogleraar Missio-
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logie, beide verbonden aan CCMW, inaugureerden
in het verslagjaar. Belangrijk is ook de lancering
van de website van de onderzoeksgroep, www.
churchandmission.nl.
In 2019 is de onderzoeksgroep uitgebreid met enkele
onderzoekers, zowel aangestelde onderzoekers als
visiting fellows. Een tweetal promovendi voltooide
hun dissertatie en zullen in 2020 promoveren.
Door het centrum is sterk ingezet op samenwerking met andere instellingen en organisaties, zoals
initiatieven binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In samenwerking met de Vrije Universiteit
wordt gewerkt aan subsidieaanvragen. Het beleid
is erop gericht om de onderzoeksgroep in te bedden
in een sterk onderzoeksnetwerk met andere instellingen, en de onderzoeksinput te vergroten zodat
de onderzoeksresultaten en de impact van het centrum gedurende de visitatieperiode uitgebouwd
kunnen worden.
The Neo-Calvinism Research Institute (NRI)
The Neo-Calvinism Research Institute, onder leiding
van prof. dr. G. Harinck, is opgericht met het doel om
onderzoek naar de traditie van het Neo-Calvinisme
en de toepassing ervan in theologie, geschiedwetenschap en filosofie te bevorderen. Vanuit (kerk)
historisch, ethisch en filosofisch perspectief wordt
onderzoek gedaan naar het thema How to make
sense of difference? On practices and theories of
plurality, in creation, society and worldviews.
Onder het programma van NRI functioneert een
tweetal subprogramma’s. In het expertisecentrum
Centre for Dutch Reformation Studies (CDRS) werken de kerkhistorici onder leiding van prof. dr. E.A.
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de Boer samen aan het thema Religious Life and
Ecclesial Practice: Europe and the Netherlands. Het
onderzoek op het terrein van Christelijke identiteit
en onderwijs vormt het tweede subprogramma,
waarin meerdere onderzoekers rondom de leerstoel Christelijke identiteit in maatschappelijke
praktijken van prof. dr. R. Kuiper samenwerken.
The Neo-Calvinism Research Institute vergaderde in
2019 maandelijks (tien keer). Het aantal leden is fors
toegenomen van twaalf naar twintig, inclusief een
aantal visiting fellows waarvan twee uit het buitenland. Afscheid werd genomen van prof. dr. Th. Boer
wegens diens benoeming aan de PThU. Prof. dr. R.M.
Britz (Zuid-Afrika) is benoemd tot visiting professor
en is verbonden aan CDRS.
Er zijn drie nieuwe, extern gefinancierde, aio-plaatsen gecreëerd en bemenst: één in samenwerking
met het Ministerie van Defensie en twee in samenwerking met de PThU.
Er werden twee internationale conferenties georganiseerd: een tweedaagse conferentie over de
Gereformeerde ethiek van Herman Bavinck, en een
conferentie naar aanleiding van de erepromotie
van dr. Richard Mouw tijdens de Dies Natalis van
de universiteit. CDRS organiseerde met de Vrije Universiteit Amsterdam een expertmeeting Dynamics
in the International Reception of the Reformation.

van NRI, www.neocalvinism.org. De lancering van
het bibliografische deel van de website wordt voorzien in 2020.
Bij Lexham Press in de USA is een publicatiereeks
gestart waarin de eerste titels in 2020 verschijnen.
NRI bereidt herdenkingen van het eeuwfeest van A.
Kuyper en H. Bavinck voor in respectievelijk 2020 en
2021, en een conferentie over The meaning of difference – het centrale thema van het onderzoeksprogramma – die moet uitmonden in een gezamenlijke
bundel. Er zijn vijf onderzoeksvoorstellen van promovendi geaccepteerd. Fondsenwerving en de vergroting van wetenschappelijke publicaties vormen
een rode draad in het onderzoeksbeleid, waarop in
2020 wordt voortgeborduurd.

Onderzoeksinzet
De onderzoeksinzet in de verschillende onderzoeksgroepen is opgebouwd als in tabel 13.
In bijlage III is de samenstelling van de onderzoeksgroepen opgenomen.

Publicaties
In de tabel op pagina 48 is het aantal publicaties per
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In de tabel wordt onderscheiden tussen publicaties
van de tenured staff (TS) en visiting scholars c.q.
bijzondere leerstoelhouders die niet op de loonlijst staan (VS). In de onderzoeksgroep BEST (en 1 in
CCMW) werken de onderzoekers van de TU Kampen
(TUK) samen met onderzoekers van de TU Apeldoorn
(TUA), waarvan de publicaties apart zijn weergegeven in de tabel. De kolom ‘overig’ betreft publicaties
van medewerkers die niet onder een onderzoeksgroep ressorteren.

Promoties
Naast de in hoofdstuk 2 genoemde erepromoties,
vonden aan de TU Kampen vier promoties plaats in
2019.
n 	Dmytro Bintsarovskyi, God hidden and revealed:
a Reformed and an Eastern Orthodox perspective. Promotores: dr. B. Kamphuis en dr. J. Boersma (Regent College, Vancouver).
n 	Marinus de Jong, The church is the means, the
world is the End: The Development of Klaas
Schilder’s thought on the relationship between

Onderzoeksvolume in fte
Research Program
BEST

Van Princeton Theological Seminary is het digitale
archief van A. Kuyper in onvoltooide staat verkregen. In aanvulling op de digitale bibliografie van
Herman Bavinck wordt – in samenwerking met de
Vrije Universiteit – het digitale archief van Kuyper
voltooid en eveneens gepubliceerd via de website

categorie weergegeven. Een volledig overzicht van
alle onderzoekspublicaties vindt u in bijlage IV.

CCMW
NRI
Total

Scientific
staff

Postdocs

PhDcandidates

Total
in fte

Total in
headcount

Visiting
scholars *  

2,35 (1,0)

0,6 (0,8)

2,95 (1,8)

7 (3)

(1)

0,7

0,8 (0,6)

1,5 (0,6)

5 (1)

3

2,44

0,9

2,1

5,44

15

6

5,49 (1,0)

0,9

3,5 (1,4)

9,89 (2,4)

27 (4)

9 (1)

Onderzoeksinput TU Kampen per 31 december 2019 (onderzoeksdeel vanuit TU Apeldoorn tussen haakjes).
*Incl. bijzonder hoogleraren niet in loondienst.
Tabel 13 – Onderzoeksvolume per onderzoeksgroep in fte

Onderzoek
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Aantal publicaties TU Kampen

BEST
TUK

TUA

CCMW
VS

TUK

TUA

NRI
VS

TS

Overig

Totaal

VS

1. Scientific publications
Refereed articles

3

3

0

2

0

0

6

3

0

15

Non-refereed Articles

2

2

0

1

0

0

0

2

0

5

Books

0

0

0

2

0

0

2

0

0

4

Refereed book chapters

4

4

0

4

0

0

10

1

1

24

PhD-theses

1

1

0

0

0

0

3

0

0

5

Conference Papers

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

20

2

0

18

0

2

22

4

3

71

2. Professional publications
Professional Publications
3. Popular publications
Publications for the general public
Total

66

35

2

21

15

4

77

5

14

239

100

39

2

48

15

6

121

15

18

364

Tabel 14 – P
 ublicaties naar outputdefinities VSNU 2019 (publicaties in de categorie ‘other research output” (SEP 4 en 5) – zoals lezingen,
vertalingen en boekrecensies – zijn niet in de telling meegenomen).

the church and the world. Promotores: dr. G. Harinck en dr. R.J. Mouw (Fuller Theological Seminary, Pasadena).
n	Anne Schipper, Het volk aan de kunst: C. Rijnsdorp, calvinisme en cultuur: de calvinistische
paradox van het cultureel tekort. Promotor: dr.
G. Harinck.
n 	Rein Verhagen, Quirinus en de andere Van Blankenburgs: drie generaties musici in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw.
Promotores: dr. F. van der Pol en dr. A. Clement
(Universiteit van Utrecht).

CERET

en de TU Kampen samen aan de werving en financiering van onderzoekers. In het kader van de samenwerking participeerden promovendi van TU
Kampen in de jaarlijkse doctoraatsweek van de ETF
Leuven in september 2019.

Wetenschappelijke integriteit
Op het gebied van wetenschappelijke integriteit
volgt de universiteit het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). In de TU
Kampen fungeert prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
als vertrouwenspersoon op het gebied van wetenschappelijke integriteit. In 2019 zijn geen meldingen ontvangen.

In het Centre of Excellence for Reformed and Evangelical Reformed Theology werken de ETF Leuven
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5. Kennisuitwisseling
5.1

Algemeen

Aan de TU Kampen neemt de advies- en dienstverlening aan de kerken en andere vormen van kennisverspreiding (valorisatie) een belangrijke plaats
in. Dat verloopt via populaire publicaties, lezingen,
deelname aan deputaatschappen, consultaties
en adviezen. De belangrijkste kanalen zijn echter
Permanente Educatie van Predikanten, theologen
en kerkelijk werkers (PEP, sinds 2006), de studiedagen en videocursussen van AKZ+ Weetwatjegelooft
(sinds 2010) en het Praktijkcentrum voor onderzoek
en dienstverlening in de kerken (sinds 2013).

5.2

AKZ+ Weet wat je gelooft

In 2019 heeft AKZ+ Weetwatjegelooft.nl haar abonnees en bezoekers van studiedagen een rijk aanbod
kunnen bieden. Er werden 3 nieuwe online videocursussen gepubliceerd met 33 nieuwe videolessen
en 13 studie(mid)dagen/conferenties georganiseerd
met in totaal 1132 deelnemers.
In totaal stonden er op 31 december 2019 op weetwatjegelooft.nl 36 cursussen online, met een inhoud
van 274 videolessen. Per 1 mei werd de toegang tot de
video’s gratis, mede dankzij een legaat. Alle actieve
en on-hold-abonnees (totaal 1837) kregen vanaf dat
moment een gratis account. Tot 31 december kwamen er nog eens 388 gratis accounts bij, waardoor
we 2019 afsloten met totaal 2225 actieve accounts.
In de personele sfeer vonden in 2019 belangrijke wijzigingen plaats. Per 1 februari traden Geranne Tamminga
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Kennisuitwisseling

en Gertia van Loo in dienst als projectleider PEP en
Weetwatjegelooft.nl. Per 1 oktober voegde Annemarie Kuijvenhoven zich daarbij. Samen met Rianne ten
Voorde en projectmanager William den Boer kwam
de personele bezetting per 31 december op ca. 2,5 fte.
Samen met de AKZ+-partners Theologische Universiteit Apeldoorn en hogeschool Viaa te Zwolle werd
gesproken over een nieuwe vorm van samenwerking, die beter zou aansluiten bij de verschillende
manieren waarop er door de partners van AKZ+ als
platform voor kennisdeling wordt gebruikgemaakt.
Besloten is dat de TU Kampen per 1 januari 2020
verdergaat als enige eigenaar van het platform, dat
de naam vanaf dat moment wijzigt in Weetwatjegelooft.nl (zonder AKZ+), en dat er vanaf dat moment
ook ruimte is voor het toetreden van meer partners
waarmee een eigen intensiteit van samenwerking
kan worden afgesproken.
Via valorisatie is er contact met tal van relaties, instellingen en media. Valorisatie is daarmee een van
de meest zichtbare onderdelen van de universeit en
zo een belangrijk medium voor maatschappelijke
en kerkelijke relevantie, zichtbaarheid, het onderhouden van netwerken en relaties, publiciteit en
studentwerving.
In bijlage V is een overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van AKZ+ en Weetwatjegelooft.nl zijn uitgevoerd.
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5.3

 ermanente Educatie
P
voor Predikanten (PEP)

Vanuit PEP werkt de Theologische Universiteit Kampen aan de professionalisering en nascholing van
predikanten, andere theologen en kerkelijk werkers.
In 2019 gingen 33 congressen, studiedagen, symposia, cursussen en trainingen van start, met in totaal
1020 PEP-deelnemers uit de breedte van kerkelijk
Nederland. In 2019 vonden de eerste bijeenkomsten
speciaal voor startende predikanten plaats.

Deelnemers

2019

Studiedagen WWJG

2017

1.132

852

1.719

Studiedagen PEP

867

105

189

Cursussen WWJG

0

0

0

180

70

88

2.179

1.027

1.996

Cursussen PEP
Deelnemers totaal
Tabel 18 – Aantallen deelnemers

Videocursussen

In bijlage V is een overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van PEP zijn uitgevoerd.

2018

Cursussen
Lessen

2019

2018

2017

2016

36

33

31

25

272

241

206

160

Tabel 19 – Aantallen videocursussen Weetwatjegelooft.nl

5.4

Activiteiten en resultaten in cijfers

Activiteit

2019

2018

2017

Aantal views

4.038

12.000

17.000

743

2.752

4.559

32d7u

111d5u

153d13u

Aantal finishes
Totale kijktijd

Een mooi resultaat, waarmee we christenen konden dienen met vorming en toerusting van hoge
kwaliteit op het gebied van Bijbel, geloven en kerkzijn. Uit de cijfers kwam als belangrijk aandachtspunt voor 2020 en volgende het verhogen van onze
kijkcijfers voor videolessen.

Tabel 15 – Aantal views, finishes en kijktijd video’s op Vimeo-kanaal
Weetwatjegelooft.nl

5.5
Actieve accounts

2019

2018

2017

Aantal accounts

2.225

900

697

Tabel 16 – Aantal actieve accounts Weetwatjegelooft.nl per 31 december

Activiteiten
Studiedagen WWJG/PEP
Cursussen WWJG
Studiedagen PEP (samen
met WWJG)

2018

2017

13

11

19

0

0

0

3 (16)

0 (7)

0 (8)

Cursussen PEP

17

9

11

Totaal

33

20

30

Tabel 17 – Aantallen activiteiten
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2019

Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (PC) heeft tot doel om in samenwerking met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) relevante kennis en dienstverlening te
bieden bij vraagstukken waarvoor deze kerken zich
gesteld zien. Het PC is door de GKv ingesteld met als
partners Hogeschool Viaa te Zwolle en de TU Kampen, om onderzoek te doen naar en te adviseren op
het gebied van (wetenschappelijke, praktijktheoretische en algemeen praktische) waarnemingen in
de praktijk, en het delen van kennis vanuit en over
deze praktijk. Daarbij stelt het Praktijkcentrum zijn
diensten ter beschikking aan kerken en gerelateerde organisaties.
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In 2019 bestond het bestuur van het Praktijkcentrum uit de volgende zes leden: namens de TU Kampen drs. Jan de Jong MCM CMC (voorzitter), namens
Hogeschool VIAA drs. Jacob Schaap MPM en drs.
Marjon Welmers, en namens de kerken Roelof Hoving MCM en drs. Sieds de Jong. Jan Wietsma heeft
als bestuurslid verantwoordelijkheid gedragen
voor de financiën. Het bestuur heeft, onder vermelding van grote dank aan zijn inzet en betrokkenheid, afscheid genomen van Jan de Jong als voorzitter. Als zijn opvolger is drs. J.W. Boven, lid college van
bestuur TU Kampen, benoemd.
De betrokkenheid van de TU op het Praktijkcentrum
bestaat er onder meer in dat het bachelor- en masteronderzoek op het gebied van Praktische Theologie (PT) in het Praktijkcentrum is ondergebracht.
Daarnaast zijn de bachelor-onderzoeken van Viaa in
het PC ondergebracht. Om dit te stroomlijnen is in
2019 het onderzoeks- en valorisatieplan van het PC
ontwikkeld: Heilzaam en Hoopvol. Werk in Kerk en
Samenleving. Dit plan richt de samenwerking tussen TU Kampen en Viaa in het PC rond onderzoek,
onderwijs en valorisatie in – naast lectoraten, onderzoeksgroepen, Permanente Educatie Predikanten en ‘Weet wat je gelooft’. Deze samenwerking is
schematisch gezien weer te geven als in schema 2.

Kennisuitwisseling

lectoraten instituten

academies

onderzoek

PEP

onderwijs

advisering

Schema 2 – Praktijkcentrum

Vanuit de TU Kampen participeren prof. dr. Hans
Schaeffer en Hayo Wijma MLD in het PC. Wijma
treedt daarbij op als onderzoekscoödinator. De projecten waarin 2019 aan is gewerkt worden benoemd
in bijlage V.
Het Praktijkcentrum brengt een eigen jaarverslag
uit, dat wordt gepubliceerd op de website www.
praktijkcentrum.org.
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6. Internationalisering
Algemeen
Sinds de GS Harderwijk 2012 is internationalisering
een van de speerpunten van het beleid van de TU
en dat is ook zichtbaar geworden. We zien meer internationale studenten, internationale gastdocenten, onderzoekers en PhD-studenten op de TU. Veel
eenjarige Masterprogramma’s worden in het Engels
aangeboden en ook in het vernieuwde Bachelor
programma komen Engelse modules. Bij steeds
meer gelegenheden is in Kampen Engels de voertaal
en/of wordt Engelse vertaling aangeboden, zoals bij
de wekelijkse Chapelvieringen, academische plechtigheden en de Engelse Prayergroup. De Engelse
website en Engelse edities van TU-Magazine en TUWeekly zorgen ervoor dat Kampen internationaal
steeds beter ‘zichtbaar’ is. Nederlandse studenten
fungeren als buddies voor de internationale studenten, die verder ook gastvrij in de Eudokiakerk
te Kampen worden opgevangen. Op deze manier is
internationalisering niet alleen iets ‘extra’s’, maar
deel van de identiteit van de TU-gemeenschap.
Profilering
Om internationaal herkenbaar en wervend te zijn
is een helder theologisch profiel belangrijk. De TU
Kampen heeft ervoor gekozen om zich internationaal mede te profileren door middel van The NeoCalvinism Research Institute, onder leiding van
prof. dr. George Harinck. Het Neocalvinisme is vanuit internationaal perspectief actueel en theologisch en historisch gezien past het bij het karakter
de TU en meerdere Kamper docenten zijn er in hun
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onderzoek mee bezig. Zowel voor het academisch
onderzoek als voor de Master of Intercultural Reformed Theology is dit een belangrijke focus.
Het internationaliseringsbeleid wordt via de volgende lijnen gerealiseerd.
Internationaal netwerk
De gereformeerde theologie en traditie heeft door
de eeuwen heen een internationaal karakter gehad. Vandaag zijn goede relaties met theologen
en theologische instellingen in het buitenland van
groot belang voor de TU. Het aangaan van relaties
met andere theologische instellingen met het oog
op het wederzijds versterken van academisch onderzoek, uitwisseling van docenten, studenten en
onderzoekers hoort bij de ambities van de TU in de
21-ste eeuw. De TU richt zich daarbij op partners in
en buiten Europa en ontving verschillende internationale delegaties (onder andere uit Oekraïne,
Hongarije, USA en Indonesië) en verleende gastvrijheid aan visiting scholars uit Hongarije, Indonesië,
India, Korea en China. Een groep studenten uit
Kampen bracht met drs. Jos Colijn een bezoek aan
Presbyterian Theological Seminary in Dehradun,
India.
De TU Kampen heeft contacten met een dertigtal
internationale theologische opleidingen en instellingen (zie voor een lijst: en.tukampen.nl/kampeninternational/partner-institutions/).
Deelname
aan het Erasmus+-programma is van belang voor
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uitwisseling met Europese instellingen. Rik Douma
studeerde met een Erasmusbeurs een half jaar in
Belfast.
Enkele voorbeelden van internationale activiteiten van onze docenten: oud-docent drs. Kees Haak
werkte in Malang, Indonesië, aan het Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT). Dr. Peter van der Kamp gaf
enkele weken gastcollege aan de opleiding Fatesul
in Curitiba Brazilië. Prof. Gert Kwakkel, dr. Jaap Dekker en dr. Egbert Brink gaven gastcolleges aan diverse theologische opleidingen in Afrika. Prof. Roel
Kuiper gaf een serie lezingen in Brazilië. Verder zijn
er onder meer goede betrekkingen met:
n	Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk), waar prof. dr. Gert Kwakkel mede aan verbonden is als ‘professeur titulaire d’Ancien Testament et d’hébreu;
n	Evangelische Theologische Faculteit in Leuven
(België), waar dr. Koert van Bekkum mede een
aanstelling als Associate Professor Oude Testament heeft;
n	Freie Theologische Hochschule in Giessen (Duitsland);
n	Debreceni Református Hittudományi Egyetem
in Debrecen (Hongarije);
n	Presbyterian Theological Seminary in Dehradun
(India).
n	Ook deed een aantal docenten en studenten mee
aan de Internationale conferentie in Zwolle, georganiseerd door DVN, TU en Viaa gezamenlijk.
Internationale studenten
De TU richt zich bij het aantrekken van internationale studenten onder andere op het toerusten van
(toekomstige) docenten en leiders voor instellingen
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en kerken in de Majority World waar geen geaccrediteerd Master- of PhD-programma is. Dit gebeurt
voornamelijk via de eenjarige Masterprogramma’s
en een toenemend aantal internationale PhD-studenten.

turele invalshoeken lesgeven. In 2019 waren dat dr.
Mohan Chacko (India), dr. Kin Yip Louie (Hongkong),
en dr. Moussa Bongoyok (Kameroen/USA). Studenten waren afkomstig uit Korea, Indonesia, Roemenië, Malawi, Myanmar, Oekraïne, Kenya en Ghana.

In 2019 studeerden er 23 internationale studenten in
Kampen, verdeeld over de Bachelor (1), de Pre-Master (1), de eenjarige Master (11), de Predikantsmaster
(1) en als PhD-student (8). Verder was er een Erasmusstudent die een gemengd programma volgde.
Daarnaast is er een groeiend aantal internationale
PhD-studenten die hun onderzoek ‘op afstand’ doen.

ATSF
In juni 2019 vond de achtse editie van de Advanced
Theological Studies Fellowship plaats met zes PhDstudenten uit verschillende landen. De ATSF brengt
promotiestudenten uit verschillende theologische
instellingen samen voor de periode van een maand.
Iedereen werkt aan zijn eigen onderzoek, maar de
onderlinge uitwisseling, het contact met Kamper
studenten, het presenteren van onderzoek en de
feedback van Kamper docenten zijn stimulerend
voor zowel de PhD-studenten als voor de TU-gemeenschap. De deelnemers kwamen dit jaar uit de
Verenigde Staten, Schotland en Brazilië.

In het najaar van 2019 studeerden 10 internationale
Master studenten af. Eén internationale student
voltooide de Master Systematische Theologie, één
student de Master Kerkgeschiedenis, zeven studenten de Master Intercultural Reformed Theology.
Dima Bintsarovskyi uit Oekraïne promoveerde cum
laude op het proefschrift: God Hidden and Revealed. A Reformed and Eastern Orthodox Perspective.
MIRT
Deze Engelstalige mastervariant is in eerste instantie ontwikkeld voor internationale studenten, maar
wordt gekozen door Nederlandse studenten met
interculturele belangstelling. In deze master is de
leidende vraag, hoe de gereformeerde theologie
en traditie vruchtbaar kunnen zijn in verschillende
contexten en culturen. Als vaste docenten traden
op dr. Egbert Brink, drs. Jos Colijn (coördinator), dr.
Hans Burger en dr. Dolf te Velde, prof. dr. Barend
Kamphuis, prof. dr. George Harinck en prof. dr. Roel
Kuiper. Belangrijk is ook de bijdrage van internationale gastdocenten, die vanuit hun verschillende cul-
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Internationale onderzoeksactiviteiten
Een aantal docenten nam deel aan een internationale academische conferentie, zoals FEET, SBL, SST, E&E
(Ecclesiology and Ethnography - Durham), FAGNT
(Facharbeitsgruppe Neues Testament), IRTI en het
Kuyper Congres. Verder participeert de TU in de WRF
en GRACES (Global Reformed Alliance of Confessional Educators - een netwerk van samenwerkende
gereformeerde theologische instellingen).

en dr. William den Boer participeren, kent een internationale bezetting.
Zie voor een uitgebreider overzicht van internationale activiteiten van medewerkers bijlage VI.
Herman Bavinck Lecture
De Herman Bavinck Lecture beleefde dit jaar haar
vijfjarige lustrum editie. Nadat in voorgaande jaren dr. Richard Mouw, dr. James K.A. Smith, dr. Hans
Boersma en dr. George Harinck waren opgetreden, werd de lezing dit jaar verzorgd door dr. Craig
Bartholomew onder de titel: Spiritual Formation,
Mysticism and Ethics: An Engagement with Herman
Bavinck.
Internationalisering ‘at home’
In 2019 is ook verdere bezinning geweest over de integratie van internationale studenten en docenten
in de diverse opleidingen van de TU, zodat er meer
kruisbestuiving tussen Nederlandse en internationale studenten ontstaat. Erasmusuitwisseling – zowel inkomend als uitgaand – zal actiever worden
bevorderd. In het vernieuwde Bachelorprogramma
zullen ook meer mogelijkheden zijn om vakken in
het Engels te volgen. Ook wordt gewerkt aan nauwere samenwerking met enkele Europese instellingen.

Het Neo-Calvinism Research Institute bestaat uit
Nederlandse en internationale onderzoekers en
organiseerde een internationale conferentie rond
de uitgave van Herman Bavinck’s ‘Gereformeerde
ethiek’. De Stichting Werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), waarin dr. Dolf te Velde

Internationalisering
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7. Facilitaire Diensten
7.1

 ommunicatie, public relations
C
en werving

In 2018 werd er door een extern communicatiebureau een marketingscan uitgevoerd. In 2019 is er in
opvolging daarvan een nieuwe website gelanceerd,
werd er een wervingscampagne voor nieuwe bachelorstudenten ontwikkeld en ingezet, collecteprestaties voor kerken vernieuwd, het relatiemagazine TU Magazine verder ontwikkeld en werd er
volop gebruik gemaakt van online adverterteren en
via social media. Daarnaast werd er een promotiefilmpje opgenomen en verspreid.
Ten behoeve van een goede interne communicatie
verscheen wekelijks de TU Weekly. Het relatiemagazine TU Magazine, voor de externe communicatie,
verscheen weer tweemaal in een oplage van ca.
40.000 exemplaren.
In 2019 werden er open dagen georganiseerd op 7
februari en 10 oktober. Op 14 maart vond er open
master-avond plaats, waar informatie over alle
masteropleidingen werd verstrekt. Daarnaast organiseerde de universiteit diverse meeloopdagen in
april, voor geïnteresseerden.
De universiteit heeft in 2019 studenten ingezet om
de TU Kampen te promoten op diverse plaatsen:
PaasCongres, Onderwijsmarkt IJsselhallen Zwolle,
New Wine, Opwekking, Evangelische Hogeschool,
Christelijke Hogeschool Ede, Greijdanus Harden-
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berg, Chr. college Nassau Veluwe, Pinksterconferentie, Ichthus college Kampen, Emelwerda college
Emmeloord, Guido de Bres Amersfoort, Christelijk
College Nassau, Gomarus Groningen, Johannes Fontanus Barneveld, preekfestival in Amersfoort en op
de Kerstconferentie HGJB.
Verder werden er veel middelbare scholieren ontvangen in het kader van vier speciale collegemiddagen, die in samenwerking met het Greijdanus college Zwolle en de Pieter Zandt scholengemeenschap
Kampen werden georganiseerd.

7.2

Bibliotheek

Sinds 1 januari 2019 deelt de Theologische Universiteit haar bibliotheeksysteem met de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de John Smith
Library van het International Baptist Theological
Study Centre in Amsterdam (IBTS Centre). Er is één
gezamenlijke catalogus (binnen het wereldwijde
Worldcat) met drie afdelingen (‘branches’) voor de
drie participerende bibliotheken. Doel van deze
samenwerking: verbeterde zichtbaarheid van de
Apeldoornse en Amsterdamse collectie, vermindering van kosten voor de Kamper bibliotheek en een
beter gebruik van alle drie de collecties. Na een jaar
samenwerken kan gesteld worden dat deze doelen
zeker bereikt zijn. Er wordt beter gebruik gemaakt
van elkaars collecties. 166 boeken uit Apeldoorn en
227 uit Amsterdam werden verstuurd naar Kampen
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voor gebruik aldaar. Vanuit Kampen werden 109
boeken verstuurd naar Apeldoorn en 2 naar Amsterdam. Ook kwamen meer Apeldoornse studenten
boeken zelf halen in Kampen. Vooral de collectie
van het IBTS Centre biedt veel wat in Apeldoorn en
Kampen niet aanwezig is.
Dit eerste begin van samenwerking biedt op termijn uitzicht op betere onderlinge afstemming van
het aanschafbeleid.
Dat is dringend nodig want de inkomsten vanuit
het bibliotheekfonds lopen gestaag terug. In 2019
ontving de bibliotheek € 34.400 via het bibliotheekfonds vanuit de kerken, tegen € 54.000 in 2018. Mede
daarom werd door de Stichting achter het bibliotheekfonds besloten de communicatie met de kerkelijke achterban beter te organiseren. Dat lijkt te
hebben gewerkt, want de inkomsten van het fonds
zijn de laatste tijd weer gestegen.
Ondanks de samenwerking met TUA en IBTS Centre is de uitleen van de papieren collectie in 2019
toch verder gedaald, zij het minder dan de afgelopen jaren. In de volgende tabel staan de uitleencijfers voor 2019:

Het succes van de samenwerking met vooral TUA
valt af te lezen uit de toename van de uitlening aan
de groep Studenten. Daaronder vallen nu ook de
Apeldoornse studenten (IBTS kent geen Studenten
Ba/Ma). Binnen een lenercategorie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de drie participerende
instellingen.
Er is een nieuwe lenercategorie ingevoerd voor Studenten PhD (promotiestudenten). Voorheen vielen
de gebruikers van deze groep deels onder Medewerkers, deels onder Studenten.

2018

2019

Medewerkers

1427

1311

Studenten Ba/Ma

2510

2610

Studenten PhD
Medewerkers/studenten elders

1137

423

Incidentele leners

151

242

Overig

686

647

Interbibliothecair leenverkeer

137

137

6048

5770

Totaal
Tabel 20 - Uitleencijfers bibliotheek
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400

Alle gevers en geefsters van donaties – hetzij in de
vorm van giften aan het bibliotheekfonds, hetzij in
de vorm van boeken aan de bibliotheek – hartelijk
dank!

Het totale gebruik van de digitale collectie is niet
in een eenvoudige tabel weer te geven vanwege de
verschillen tussen de wijzen waarop de leveranciers
de gebruikersstatistieken presenteren. Er zijn echter geen significante verschillen geconstateerd ten
opzichte van 2018.
Aanschaf in euro's

2018

2019

Boeken

26.048

25.177

Tijdschriften (papier en online)

27.614

22.980

Digitale bestanden

16.915

5.544

E-boeken
Totaal

Uitleencijfers

en 68 vervolgwerken. Van die 1124 banden werden
er 352 gratis ontvangen. Bijzondere vermelding
verdient een donatie van enkele tientallen werken
uit en over de Duitse Kirchenkampf uit de nalatenschap van dr. J. Ridderbos, PKN-predikant te Haren
(Gr.).

0

0

70.577

53.701

Tabel 21 – Aanschaf literatuur in euro’s

De jaarlijkse nota’s voor de abonnementen op digitale bestanden worden rond de jaarwisseling
ontvangen met als gevolg dat er regelmatig voor
een abonnement in één boekjaar tweemaal betaald
wordt en in een volgend jaar niets.
De papieren collectie groeide in 2019 met 1124 banden: 828 boeken, 228 jaargangen van tijdschriften
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8. Jaarrekening A
Balans na resultaatbestemming, geconsolideerd
Activa

31-12-19

31-12-18

€

€

Vaste activa

31-12-19

31-12-18

€

€

Algemene reserve publiek

-14.356.497

-13.356.497

-14.356.497

-13.356.497

2.042

2.042

375.241

571.423

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (8.4a)
Gebouwen en terreinen

Passiva

Reserves publiek: (8.4d)
318.500

314.625

Inventaris en apparatuur

219.456

196.061

Totaal reserves publiek

Totaal

537.956

510.686

Reserves privaat:

Financiële vaste activa (na)

Kapitaal

Effecten

285.300

258.265

Algemene reserve

Totaal

823.256

768.951

Bestemmingsreserves
217.069

223.173

Studenten

71.989

77.306

Bestemmingsreserve GKV

14.356.497

13.356.497

Debiteuren

101.046

45.559

Reserve bibliotheekfonds

20.493

40.494

385.515

283.038

Totaal reserves privaat

15.356.857

14.476.667

Totaal eigen vermogen

1.000.360

1.120.170

18.687

16.410

139.489

118.615

0

24.000

158.175

159.025

68.080

91.374

Vlottende activa (8.4b)

Stichting Greijdanus-Kruithoffonds

Overige vorderingen

80.085

52.588

Overlopende activa

1.687

12.322

254.807

187.775

987.879

1.198.249

Liquide middelen
Totaal

1.242.686

1.386.024

Universiteitsontwikkelingsfonds
(legaten/giften)

Voorzieningen (8.4e)
Jubilea
Onderhoud
Langdurig zieken
Totaal
Kortlopende schulden (8.4f)
Crediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen

170.512

168.518

Egalisatierekening investeringen

164.878

174.546

15.009

48.080

Overige kortlopende schulden

Totaal activa
Tabel 22 – Activa
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Tabel 16 – Activa

Jaarrekening

2.065.942

2.154.975

Overlopende passiva

488.928

393.262

Totaal

907.407

875.780

2.065.942

2.154.975

Totaal passiva

Tabel 23 – Balans per 31 december 2019, toegelicht in par. 8.4 (na
resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten, geconsolideerd

2019

begroting 2019

2018

€

€

€

Baten

Kasstroomoverzicht, geconsolideerd

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs (8.5a)

1.433.071

1.396.077

1.342.314

Exploitatiesaldo

1.820.085

1.845.519

1.802.435

Mutaties voorzieningen

Bijdrage NGP (8.5b)

237.954

231.000

96.370

Collegegelden (8.5c)

267.657

259.288

276.135

Ontvangen giften en legaten (8.5d)

306.430

0

41.550

Totaal baten

Personele lasten (8.5e)

850.431

742.359

726.127

4.915.628

4.474.243

4.284.931

- reguliere mutaties

-5.081
43.290

Mutatie effecten

-27.035

12.406

- vorderingen

-67.032

151.735

- kortlopende schulden

31.627

-64.913

-129.177

-119.027

-81.194

-111.699

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.473.653

3.173.318

35.000

33.622

(Des)investeringen materiële vaste activa

Huisvestingskosten (8.5h)

277.882

234.541

204.579

(Des)investeringen financiële vaste activa

Overige instellingslasten (8.5i)

948.193

827.897

1.117.383

5.062.283

4.571.091

4.528.902

-146.655

-96.848

-243.971

26.845

9.500

-12.493

-119.810

-87.348

-256.464

Saldo financiële baten en lasten (8.5j)
Exploitatiesaldo
Tabel 24 – Staat van baten en lasten 2019, toegelicht in par. 8.5

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen

0

0

-81.194

-111.699

-210.371

-230.726

1.198.249

1.428.975

Mutatie liquide middelen

-210.370

-230.727

Eindstand liquide middelen

987.879

1.198.249

Tabel 19 – Kasstroomoverzicht 2018, toegelicht in par. 8.1d

8.1 Toelichting op de balans en staat
van baten en lasten, geconsolideerd
8.1a Activiteiten
De primaire activiteiten van de instelling bestaan
uit:
n	Onderwijs
n	Onderzoek
n	Kennisuitwisseling en dienstverlening
(valorisatie)
8.1b Stelselwijzigingen
In het verslagjaar hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.
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-256.464

-850

44.255

Saldo baten en lasten

-119.810

53.923

3.791.953

Totaal lasten

€

Afschrijvingen

Lasten

Afschrijvingen (8.5g)

2018

€
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer (8.5b)

Overige baten (8.5d)

2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening

8.1c Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook Rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
De statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan
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wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht.
8.1d Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Onder
de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2019
geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door middel van financiële leasing.
Evenzo is er in de balans geen bedrag opgenomen
voor langlopende schulden.

8.2

 rondslagen voor waardering van
G
activa en passiva, geconsolideerd

8.2a Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van de activa en passiva en resultaat
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en passiva en van baten en lasten.
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
n	de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
n	de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling
van de voorziening voor groot onderhoud;
n	de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de TU
Kampen en de Stichting Greijdanus-Kruithoffonds
zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Het betreft de volgende rechtspersonen:
n	Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vrijgemaakt);
n	Stichting Greijdanus-Kruithoffonds.
Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties
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worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk in
de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
Beleidsregels toepassing WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
(WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.
8.2c Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Operationele lease wordt niet op de balans gewaardeerd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan
de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode
die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.
TU Kampen hanteert voor de voorziening groot
onderhoud een methodiek waarbij de kosten over
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het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt
gedeeld door de looptijd van het onderhoudsplan.
Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie aan de
voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar
dat deze te laag of te hoog van omvang kan zijn in
vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk
beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning.
De TU Kampen maak t gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van
kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden
zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken
dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor
de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek
uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen.
Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de Richtlijnen van
de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening
wordt gehouden met onderwijssector specifieke
aspecten. De subsidies op investeringen worden
opgenomen onder de kortlopende schulden, jaarlijks wordt een evenredig deel ten gunste van de
afschrijvingen gebracht.
8.2d Financiële vaste activa
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
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betalen posten. Financiële instrumenten worden bij
de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten
in de eerste opname worden meegenomen. Indien de
instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de
eerste opname worden financiële instrumenten op
de hierna beschreven manier gewaardeerd.
8.2e B
 ijzondere waardeverminderingen
van financiële vaste activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de
staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een
bijzondere waardevermindering indien er objectieve
aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een
negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een
debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de
organisatie anders niet zou hebben overwogen of
aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Aan-
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wijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld
of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de Theologische Universiteit
Kampen historische trends met betrekking tot de
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen
incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als
Theologische Universiteit Kampen van oordeel is
dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen
zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking
tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde
van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente
van het actief. Verliezen worden opgenomen in de
staat van baten en lasten. Als in een latere periode
de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel
objectief in verband kan worden gebracht met een
gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het
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bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat
van baten en lasten.
8.2f Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
8.2g Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden.
Kaders voor beleningen en beleggingen zijn
vastgelegd in een treasurystatuut.
8.2h Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves
en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke
en private middelen. Door een grote bijdrage van
private middelen te besteden aan publieke activiteiten ontstaat een forse toename van de Bestemmingsreserve GKV en een forse onttrekking aan de
Algemene Reserve Publiek. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves
opgenomen, t.w. de reserve bibliotheekfonds, het
Universiteitsontwikkelingsfonds en de bestemmingsreserve Stichting Greijdanus-Kruithoffonds.
De reserve bibliotheekfonds wordt gevoed door
een jaarlijkse bestemde gift vanuit de externe Stich-
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ting Bibliotheekfonds Theologische Universiteit.
Voor zover deze giften niet worden aangewend
voor de aanschaf van boeken worden deze toegevoegd aan de bestemmingsreserve, terwijl overbesteding daaraan wordt onttrokken. Dit gebeurt via
resultaatbestemming.
Het Universiteitsontwikkelingsfonds wordt gevoed door giften en legaten. Dit fonds wordt gebruikt
voor de ontwikkeling en uitbouw van de universiteit;
het gaat dus om projectmatige uitgaven die niet via
de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden gedaan.
Dit gebeurt via resultaatbestemming.
De bestemmingsreserve Stichting GreijdanusKruithoffonds is opgenomen vanwege het consolideren van deze stichting. De bestemmingsreserve
behelst het eigen vermogen van de stichting.
8.2i Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een
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voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
Volgens de Richtlijnen RJ 660 wordt er een voorziening jubilea gevormd.
Deze voorziening geeft inzicht in de financiële
verplichting inzake de uitbetaling van jubileumuitkeringen hetgeen voortvloeit bij toepassing van de
arbeidsvoorwaardenregeling. De looptijd bedraagt
meer dan 5 jaren. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde en de gehanteerde disconteringsvoet is 1,4%.
De voorziening langdurig zieken is opgenomen
ter dekking van toekomstige loonkosten van personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
8.2j L
 anglopende en kortlopende schulden en
overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
De Theologische Universiteit Kampen maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s
(renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door
gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden
uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW
2016 welke is geactualiseerd in december 2018.
Egalisatierekening investeringen
Subsidies en bestemde giften verband houdende
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met materiële vaste activa worden toegevoegd aan
deze rekening, die vrijvalt ten gunste van de staat
van baten en lasten op basis van de geldende afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa.

8.3

 rondslagen voor de bepaling van
G
het resultaat, geconsolideerd

8.3a Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
8.3b Begroting 2019
In de jaarrekening is een vergelijking gemaakt met
de vastgestelde begroting inclusief onttrekking uit
het Universiteitsontwikkelingsfonds. De begroting
is vastgesteld door het college van bestuur op 12
november 2018 en door de raad van toezicht op 16
november 2018.
8.3c Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
8.3d Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
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8.3e Bijdragen Deputaten Financiën en Beheer
De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld door
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en is gebaseerd op het aantal kerkleden.
8.3f Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
8.3g Collegegelden
Collegegelden worden toegerekend aan het verslagjaar voor zover deze daarop betrekking hebben, wat
tevens inhoudt dat gefactureerde bedragen deels
worden toegerekend aan een volgend verslagjaar en
daarom worden opgenomen onder overige passiva.
8.3h Overige baten
Hier worden verantwoord de baten uit hoofde van
sponsoring door derden, detachering, collectes en
opbrengsten uit nevenactiviteiten. Verder zijn onder overige baten ook opgenomen de ontvangen
giften en legaten.
8.3i Afschrijvingen op materiële vaste activa
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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8.3j Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers, waarbij eventuele baten uit hoofde van detachering en sponsoring zijn opgenomen
onder ‘overige baten’.
Pensioenen
De instelling heeft tot 31/12/2019 een defined
benefit-pensioenregeling bij AEGON, waarbij de
werkgever aan de werknemer op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen toezegt gebaseerd
op een middelloonregeling. De te betalen premie
wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Vooruitbetaalde of nog te betalen premies
worden opgenomen op de balans. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. De pensioenregeling is ondergebracht bij een
verzekeraar. Er is op balansdatum geen sprake van
een dekkingsgraad. In mei 2019 werd de instelling
geconfronteerd met een een hogere premie, mede
als gevolg van een rentestandscorrectie, van bijna
€ 250.000. Vanaf 1/1/2020 loopt de pensioenregeling
via ABP.
8.3k Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
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8.4

T oelichting op de onderscheiden
posten van de balans , geconsolideerd

8.4a Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan worden weergegeven als in tabel 26.
De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt
ca. € 8 miljoen. De WOZ waarde van de gebouwen

bedraagt € 1.348.000.
Op de gebouwen en terreinen wordt vanaf 2018
niet meer afgeschreven omdat de bodemwaarde
(50% van de WOZ waarde) reeds lang is bereikt.
De boekencollectie van de Theologische Universiteit wordt niet geactiveerd. De verzekerde waarde
van de boekencollectie bedraagt € 4,8 miljoen.

8.4b Financiële vaste activa
Zie tabel 27. In 2018 is een deel van het vermogen
(€ 250.000) ondergebracht in het Duurzaam fondsen
mandaat met een matig defensieve portefeuille.
8.4c Vlottende activa
De specificatie van de vorderingen is als volgt:
Vorderingen

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2019

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Totaal

€

€

€

2.297.116

737.049

3.034.166

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

-1.982.491

-540.989

-2.523.480

Boekwaarden

314.625

196.061

45.559

Studenten/deelnemers/
cursisten

71.989

77.306

Overige vorderingen

80.085

294.918

Voorziening vorderingen

510.686

Investeringen

3.875

77.319

81.194

Afschrijvingen

0

-53.923

-53.923

318.500

219.456

537.956

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

2.300.991

814.368

3.115.359

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

-1.982.491

-594.912

-2.577.403

Boekwaarden

318.500

219.456

537.956

Afschrijvingspercentages

3%/0%

10% / 25%

Koerswaarde 31/12/2019

Beleggingsresultaat

Aandelen

104.652

17.418

Obligaties

131.396

31.103

Alternatieve beleggingen

13.548

-21.187

Vermogensbeheer rekening

35.704

-299

285.300

27.035

Saldo

€

101.046

Overlopende activa

Mutaties

Stand per 31 december 2019

31-12-18

€
Debiteuren

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

31-12-19

kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
De toename van de debiteuren ten opzichte van
2018 heeft als oorzaak dat een aantal zaken later
zijn gefactureerd dan in 2018 en derhalve per balansdatum nog open staan.
De vordering op studenten betreft de nog niet
vervallen termijnen in het kader van de gespreide
inning van collegegelden.
8.4d Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
Liquide middelen

- 242.330
1.687

12.322

254.807

187.775

Tabel 28 – Vorderingen

31-12-18

€

€

Tegoeden op banken

766.265

970.964

Tegoeden op banken Greijdanus
Kruithoffonds

219.018

226.612

2.596

673

987.879

1.198.249

Kasmiddelen

Vorderingen zijn opgenomen tegen eerste verwerking.
De vorderingen hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het

31-12-19

Totaal liquide middelen
Tabel 29 – Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Tabel 26 – Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Omschrijving

Totaal resultaat

Rendement (%)

9,5%

Tabel 27 – Overzicht belegging
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8.4e Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen (na resultaatbestemming) is als volgt:
Eigen vermogen

Voorgesteld wordt het negatief resultaat ad
€ 119.810 als volgt te bestemmen:

Saldo

bestemming

Saldo

31-12-18

exploitatie-resultaat 2019

31-12-19

€

€

€

Reserves publiek:

Bestemming resultaat

€

Onttrekking aan de Algemene reserve publiek

-1.000.000

Onttrekking aan de Algemene reserve privaat

-196.182

Algemene reserve publiek

-13.356.497

-1.000.000

-14.356.497

Onttrekking aan Stichting Greijdanus
Kruithoffonds

Totaal reserves publiek

-13.356.497

-1.000.000

-14.356.497

Toevoeging aan Bestemmingsreserve GKV privaat

2.042

0

2.042

571.423

-196.182

375.241

573.465

-196.182

377.283

223.173

-6.104

217.069

13.356.497

1.000.000

14.356.497

Reserves privaat:
Kapitaal
Algemene reserve

Kortlopende schulden

-6.104

- bestemmingsreserve GKV
- reserve bibliotheekfonds
- universiteitsontwikkelingsfonds

Totaal

40.494

-20.001

20.493

283.038

102.477

385.515

13.903.202

1.076.372

14.979.574

1.120.170

-119.810

€

68.080

91.374

Toevoeging aan universiteitsontwikkelingsfonds

102.477

Loonheffing

120.476

123.218

Onttrekking aan bibliotheekfonds

-20.001

Premies sociale verzekeringen

48.768

42.564

1.268

2.736

-119.810

Omzetbelasting

Tabel 31 – Bestemming resultaat

Totaal Belastingen en premies sociale
verzekeringen

170.512

168.518

8.4f Voorzieningen
De voorzieningen hebben zich in 2019 ontwikkeld
als in Tabel 32.

Egalisatierekening investeringen

164.878

174.546

1.000.360

activiteiten te bekostigen. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
De mutatie van het Universiteitsontwikkelingsfonds bedraagt het saldo van ontvangen giften en
legaten (ad € 296.477) en uitgaven (€ 194.000) en geschiedt via winstbestemming. De mutatie van de
bestemmingsreserve voor de bibliotheek bedraagt
het saldo van de ontvangen gift van de Stichting Bibliotheekfonds ad € 34.550 en de aanschaf van boeken ad € 54.551.

31-12-17

€
Crediteuren

Tabel 30 – Eigen vermogen

Conform RJ 660 wordt onderscheid gemaakt tussen
reserves die opgebouwd zijn uit publieke middelen
dan wel private middelen.
Daar in 2010 voor het eerst Rijksbekostiging
is ontvangen is het gehele eigen vermogen op 1
januari 2010 aangemerkt als privaat. Vanaf 1 januari 2010 heeft segmentatie van het eigen vermogen
plaatsgevonden in een publiek deel en een privaat
deel. Vergeleken met andere universiteiten heeft de
Theologische Universiteit relatief veel private middelen. De bijdrage van het rijk is ongeveer 1/3 van
de totale baten en is ontoereikend om de publieke

31-12-18

1.000.000

Bestemmingsreserves:
- Stichting Greijdanus Kruithoffonds

8.4g Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Overige kortlopende schulden

15.009

48.080

Totaal overige kortlopende schulden

179.886

222.626

Vooruitontvangen college- en lesgelden

145.327

157.814

Vooruitontvangen funding

127.388

48.206

Vakantiegeld- en dagen

188.039

165.601

Accountants en administratiekosten

14.510

13.583

Overige overlopende passiva

13.664

8.058

Totaal overlopende passiva

488.928

393.262

Totaal kortlopende schulden

907.407

875.780

Tabel 33 – Kortlopende schulden

Voorzieningen

Saldo
31-12-2018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2019

Kortlopend
<1 jaar

€

€

€

€

€

€

118.615

55.000

-34.126

0

139.489

127.363

Jubilea

16.410

2.276

0

0

18.687

0

Langdurig ziek

24.000

0

0

24.000

0

0

159.025

57.276

-34.126

24.000

158.175

127.363

Onderhoud

Totaal
Tabel 32 – Voorzieningen
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8.4h N
 iet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen, geconsolideerd
Erfpacht
De grond van de percelen aan de Groenestraat
158/160 (Linnenweversgilde) is in eigendom van
de Gemeente Kampen, die deze in erfpacht heeft
afgestaan aan de Theologische Universiteit. De erfpachtcanon is zeer gering en kan in 2075 door de Gemeente Kampen worden herzien.
Huurovereenkomsten
Met betrekking tot de huur van kopieerapparatuur
en gelieerde apparatuur zijn er 4 contracten. De totale som van de huurverplichting is € 56.511,15. De
verplichting < 1 jaar bedraagt € 25.228 .
Voor de internationale studenten is huisvesting
georganiseerd van gemiddeld 2 woningen en 3 appartementen. De maandelijkse huurprijs voor deze
panden is plm. € 5.500,- incl. gas, water en elektra. Dit
betreft uitsluitend lopende huurcontracten (<1 jaar).
De huur over 2019 is vermeld onder paragraaf 8.5h.

8.5b Bijdragen Deputaten Financiën en beheer
De bijdrage vanuit Deputaten Financiën en Beheer
zijn conform toezeggingen op basis van besluiten
van de GS Meppel 2017.
8.5c Collegegelden
Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende
studenten.
8.5d Overige baten
De overige baten zijn als volgt te specificeren:
Overige baten

Verhuur
onroerende zaken

2019

begroting
2019

2018

€

€

€

0

1.500

600

178.787

151.359

143.934

Schenking en
sponsoring

332.896

378.750

326.393

63.885

80.000

93.474

Overige

274.863

130.750

161.726

Totaal

850.431

742.359

726.127

8.5 Toelichting op onderscheiden
posten van de staat van baten
en lasten, geconsolideerd

Tabel 35 – Overige baten

8.5a Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
De Rijksbijdrage 2019 is vastgesteld op € 1.433.071.

Onder schenking en sponsoring is o.m. begrepen
de bestemde gift van de Stichting Bibliotheekfonds
Theologische Universiteit van € 34.550. Voor het overige heeft deze post betrekking op de ontvangen externe financiering sponsoring onderzoek.

Rijksbijdrage sector  
wetenschappelijk
onderwijs

2019 begroting
2019
€

€

€

1.433.071

1.396.077

1.342.314

Totaal

1.433.071

1.396.077

1.342.314

2019

begroting
2019

2018

€

€

€

0

0

0

Vrijval
egalisatierekening

-9.668

0

-9.668

Totaal gebouwen

-9.668

0

-9.668

€

€

€

2.773.075

2.796.648

2.511.150

Sociale lasten

405.086

396.097

353.699

Pensioenpremies

520.965

242.708

284.090

Inventaris en
apparatuur

53.923

35.000

43.290

Dotatie personele
voorzieningen

-24.000

0

-46.000

Totaal

44.255

35.000

33.622

Overige personele
lasten

116.827

38.200

70.378

Uitkeringen
Totaal

0

0

0

3.791.953

3.473.653

3.173.318

Aantal fte’s per 31-12

2019

Gebouwen

Tabel 38 – Afschrijvingen

8.5g Huisvestingskosten
De specificatie van de huisvestingslasten is als volgt:
Huisvestings
kosten

De stijging van de pensioenpremies is het gevolg
van de rentestandscorrectie.

2019

begroting
2019

2018

€

€

€

Huur

46.091

50.000

60.805

Verzekeringen

11.439

12.221

9.610

Dotatie
voorziening groot
onderhoud

55.000

40.000

40.000

begroting
2019

2018

Fte

Fte

Fte

1,2

1,1

1,1

Klein onderhoud

36.346

16.160

22.432

60.961

61.570

56.852

3.097

2.975

1.822

(inclusief gedetacheerd
personeel)

WP/OP

23,9

25,8

23,4

Energie en water

OOP

13,0

13,0

12,1

Schoonmaakkosten

Totaal

38,1

39,9

36,6

Heffingen

Tabel 37 – Ontwikkeling personeelsformatie

Kosten
locatieonderzoek

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland
werkzaam.

Totaal

Overige

8.367

6.565

7.691

56.581

45.050

5.248

0

0

117

277.882

234.541

204.579

Tabel 39 – Huisvestingslasten

In 2019 is meer gedoteerd aan de voorziening groot
onderhoud in verband met hogere verwachte uitgaven voor energiezuinige c.q. milieuvriendelijke verbeteringen aan het pand.

Tabel 34 – Rijksbijdrage sector Wetenschappelijk onderwijs
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Afschrijvingen

2018

Lonen en
salarissen

2019

8.5f Afschrijvingen

Begroting
2019

CvB

2018

Bijdrage

Personele lasten

Tabel 36 – Specificatie personele lasten

Detachering
personeel

Funding projecten

8.5e Personele lasten
De specificatie van de personele lasten is als volgt:

Jaarverslag 2019

Jaarrekening
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8.5h Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn als volgt weer te geven:
Overige
instellingslasten

2019 begroting
2019
€

€

2018
€

Publiciteit en voorlichting
Contributies en
abonnementen
Curatorium

9.376

9.090

10.863

142.161

99.500

112.535

18.851

15.150

17.221

Totaal overige
organisatielasten

2018

€

€

€

163

0

12.572

628.434

526.442

839.758

Overige lasten

Overige organisatielasten
Inventaris

2019 begroting
2019

Onderwijs
Onderwijsvisitatie

9.163

1.000

1.222

3.030

1.090

3.323

0

-16.835

Raad van toezicht

26.600

16.555

30.895

Studentenvoorzieningen

60.879

27.872

26.323

Accountantskosten

26.517

25.000

25.964

Totaal onderwijs

73.365

42.372

10.488

Reis- en vergaderkosten

26.275

16.000

23.100

Onderzoek

Bibliotheek

55.015

65.000

72.602

Buitenlandbeurs

-3.778

0

3.755

Automatisering

134.874

140.472

140.513

Internationalisering

73.188

98.500

93.474

Kantoorkosten

77.300

84.120

70.839

Congressen/studiereizen

18.575

8.000

7.672

Administratieve
ondersteuning

53.323

52.525

52.667

Buitenpromovendi

22.765

1.000

110

Promotiegelegenheid

5.994

5.000

3.092

Div. commissies en
regelingen

43.226

ATSF

7.401

10.233

5.463

0

10.000

10.000

Project identiteit

65.551

46.000

74.006

Overige onderzoekskosten

56.698

79.850

69.565
267.137

0

9.372

Aanloopkosten GTU

0

0

0

Dotatie voorziening
vorderingen

0

0

242.330

Filmwerk

13.531

0

17.195

Profileringsfonds

15.000

Lindeboomleerstoel

Totaal Onderzoek

246.394

258.583

Eindtotaal

948.193

827.897 1.117.383

Tabel 40 – Overige lasten

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten
laste van het resultaat gebracht: Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden
die zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties
en onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art.
1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

Accountantshonoraria

2019
€

€

€

Controle van de
jaarrekening

26.517

25.000

25.964

0

0

0

26.517

25.000

25.964

Andere controlewerkzaamheden
Totaal

begroting
2019

2018

Tabel 41 – Accountantshonoraria
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8.5i Saldo financiële baten en lasten
Een nadere specificatie van het saldo financiële baten en lasten is als volgt:
Saldo financiële
baten en lasten

2019

begroting
2019

2018

€

€

€

Beleggings
resultaten

27.035

0

-12.406

Rentebaten

185

10.000

358

Rentelasten
Saldo financiële
baten en lasten

375

500

445

26.845

9.500

-12.493

Tabel 42 – Saldo financiële baten en lasten

8.5j Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2020 is de pensioenregeling van het
personeel ondergebracht bij het ABP.
Gevolgen van het COVID-19 virus voor TU Kampen
De gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de
universiteit. Echter in de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19
virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa
(waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om
het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het
Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en
drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in ieder geval 28 april
2020. Vergaande maatregelen zijn op dit moment
niet uitgesloten. Dit heeft een aanzienlijke impact
op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Jaarrekening

Ook voor de TU Kampen heeft de uitbraak van het
COVID-19 virus, op het moment van het opmaken
van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische
gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:
a. Het verbod op het aanbieden van onderwijs en
het afnemen van tentamens op locatie. Alle onderwijs en tentaminering wordt zo goed en zo
veel als mogelijk is online aangeboden. De doorwerking hiervan is op dit moment niet te overzien, waarbij gedacht moet worden aan effecten
op studievoortgang, onderwijskwaliteit, veilige
en adequate studie- en werkomstandigheden,
persoonlijk welbevinden, etc.
b. Alle werknemers werken thuis, als het werk dat
toelaat. Dit betekent beperkte onderzoeksmogelijkheden, en een wisselende impact op de inzetbaarheid, productiviteit en het welbevinden
van werknemers. De effecten hiervan zijn op dit
moment niet in te schatten.
c. Het is nog onduidelijk wanneer de universiteitsgebouwen weer gebruikt kunnen worden en
onder welke voorwaarden en maatregelen. Een
anderhalvemetersamenleving betekent ernstige restricties aan het gebouwgebruik van de
universiteit.
d. De instroom van studenten is (evenals elders)
significant lager dan gebruikelijk. In verband
met reisbeperkingen bestaat de mogelijkheid
dat de internationale eenjarige master dit jaar
niet in september kan starten en mogelijk een
jaar opgeschort moet worden.
e. Het verlies aan inkomsten door beperkte instroom van studenten, door beperkte mogelijkheden in het aanbod van cursussen op het terrein van valorisatie en kosten die samenhangen
met het niet kunnen voldoen aan contracten,
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aan uitwisselingsprojecten, aan kennisdelingsactiviteiten, aan maatregelen die een beperkt
gebruik van gebouwen mogelijk moeten maken,
aan eventuele compensatie van onderzoekers
en studenten die vertraging oplopen, et cetera
zijn op dit moment niet adequaat in te schatten.
Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen
heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor 2020. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de
volgende financiële gevolgen van toepassing zijn
voor de TU Kampen, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:
I. Ontwikkeling baten
Er is een terugval in baten vanwege niet-uitvoerbare detachering personeel, vanwege terugval in
instroom van studenten en/of het niet kunnen aanbieden van alle opleidingen, vanwege uitval en zeer
beperkte aanbodmogelijkheden van onderzoeksvalorisatie, trainingen en kennisdeling. Dit heeft
mede effect op de studentbekostiging. Compensatie of aanvullende fondsen van overheidswege zijn
op dit moment niet voorzien.

en vertraging in projectwerkzaamheden van bijvoorbeeld personeel met een aanstelling voor bepaalde tijd.
III. Ontwikkeling liquiditeit
Op termijn wordt een verminderde liquiditeit verwacht vanwege de terugval in baten en verhoging
in lasten. Bij stabiele baten uit overheidsbekostiging en kerkelijke bekostiging is de verwachting
dat dit de continuïteit niet op korte termijn in gevaar brengt.
De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen
(significante) invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. Het college van bestuur heeft passende
maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.
Het college van bestuur acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet
onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt
uitgaande van de veronderstelling van continuïteit
van de TU Kampen.

8. Jaarrekening B
Balans na resultaatbestemming, enkelvoudig
Activa

31-12-19

31-12-18

€

€

Vaste activa

31-12-19

31-12-18

€

€

Algemene reserve publiek

-14.356.497

-13.356.497

-14.356.497

-13.356.497

2.042

2.042

375.241

571.423

13.356.497

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (8.4a)
Gebouwen en terreinen

Passiva

Reserves publiek: (8.4d)
318.500

314.625

Inventaris en apparatuur

219.456

196.061

Totaal reserves publiek

Totaal

537.956

510.686

Reserves privaat:

Financiële vaste activa

Kapitaal

Effecten

285.300

258.265

Algemene reserve

Totaal

823.256

768.951

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve GKV

14.356.497

Studenten

71.989

77.306

Reserve bibliotheekfonds

20.493

40.494

Debiteuren

101.796

45.559

Universiteitsontwikkelingsfonds
(legaten/giften)

385.516

283.038

Totaal reserves privaat

15.139.789

14.253.494

Totaal eigen vermogen

783.292

896.997

Vlottende activa (8.4b)

Overige vorderingen

80.085

52.588

Overlopende activa

1.680

14.555

Liquide middelen
Totaal

255.550

190.008

768.861

971.637

1.024.411

1.161.645

Voorzieningen (8.4e)
Jubilea
Onderhoud
Langdurig zieken
Totaal

16.410
118.615

0

24.000

158.175

159.025

Kortlopende schulden (8.4f)
Crediteuren

II. Ontwikkeling lasten
De lasten van de universiteit nemen toe vanwege
verhoogde inzet van facilitair medewerkers, van
materialen om de gebouwen aan te passen aan de
maatregelen, vanwege software en hardware en
deskundigheidsbevordering die nodig is om het
onderwijs online te organiseren, vanwege verminderde inzetbaarheid en effectiviteit van personeel
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18.687
139.489

68.080

91.374

Belastingen en sociale
verzekeringen

170.512

168.518

Egalisatierekening
investeringen

164.878

174.546

Overige kortlopende schulden

Totaal activa
Tabel 22 – Activa

Jaarverslag 2019

Jaarrekening

1.847.667

1.930.596

15.009

48.080

Overlopende passiva

487.722

392.057

Totaal

906.200

874.573

1.847.667

1.930.596

Totaal passiva

Tabel 23 – B
 alans per 31 december 2019, toegelicht in par. 8.4
(na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten, enkelvoudig

2019

begroting 2019

2018

€

€

€

Kasstroomoverzicht, enkelvoudig

2019

2018

€

€

-113.706

-247.776

-850

-5.081

Afschrijvingen

53.923

43.290

Mutatie effecten

-27.035

12.406

- vorderingen

-65.542

150.970

Kasstroom uit operationele activiteiten

Baten
Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs (8.5a)

1.433.071

1.396.077

1.342.314

Exploitatiesaldo

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer (8.5b)

1.820.085

1.845.519

1.802.435

Mutaties voorzieningen

Bijdrage NGP (8.5b)

237.954

231.000

96.370

Collegegelden (8.5c)

267.657

259.288

276.135

Ontvangen giften en legaten (8.5d)
Overige baten (8.5d)
Totaal baten

306.430

0

41.550

851.181

742.359

726.878

4.916.378

4.474.243

4.285.681

- reguliere mutaties

- kortlopende schulden

Lasten
Personele lasten (8.5e)
Afschrijvingen (8.5g)
Huisvestingskosten (8.5h)
Overige instellingslasten (8.5i)
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten (8.5j)
Exploitatiesaldo

-64.914
-111.105

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.791.953

3.473.653

3.173.318

44.255

35.000

33.622

(Des)investeringen materiële vaste activa

-81.194

-111.699

234.541

204.579

(Des)investeringen financiële vaste activa

0

0

942.787

827.897

1.109.351

-202.777

-111.699

5.056.877

4.571.091

4.520.870

277.882

-140.499

-96.848

-235.189

26.793

9.500

-12.587

-113.706

-87.348

-247.776

Mutatie liquide middelen

-202.777

-222.804

Beginstand liquide middelen

971.638

1.194.441

Mutatie liquide middelen

-202.777

-222.804

Eindstand liquide middelen

768.861

971.638

Tabel 25 – Kasstroomoverzicht 2019, toegelicht in par. 8.1d

Tabel 24 – Staat van baten en lasten 2019, toegelicht in par. 8.5

8.1

T oelichting op de balans en staat
van baten en lasten, enkelvoudig

8.1a Activiteiten
De primaire activiteiten van de instelling bestaan
uit:
n	Onderwijs;
n	Onderzoek;
n	Kennisuitwisseling en dienstverlening
(valorisatie).
8.1b Stelselwijzigingen
In het verslagjaar hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.
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31.627
-121.583

Jaarverslag 2019
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8.1c Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. De statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen
in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan
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wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht.
8.1d Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Onder
de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2019
geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door middel van financiële leasing.
Evenzo is er in de balans geen bedrag opgenomen
voor langlopende schulden.

8.2

 rondslagen voor waardering van
G
activa en passiva, enkelvoudig

8.2a Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van de activa en passiva en resultaat
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en passiva en van baten en lasten.
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
n	de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
n	de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling
van de voorziening voor groot onderhoud;
n	de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
(WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.
8.2b Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
8.2c Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschre-
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ven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Operationele lease wordt niet op de balans gewaardeerd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan
de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode
die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.
TU Kampen hanteert voor de voorziening groot
onderhoud een methodiek waarbij de kosten over
het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt
gedeeld door de looptijd van het onderhoudsplan.
Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie aan
de voorziening groot onderhoud wordt gedaan,
maar dat deze te laag of te hoog van omvang
kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er
wordt namelijk beperkt rekening gehouden met
individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de
huidige onderhoudsplanning.
De TU Kampen maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van
kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden
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zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken
dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor
de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek
uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen.
Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de Richtlijnen van
de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening
wordt gehouden met onderwijssector specifieke
aspecten De subsidies op investeringen worden
opgenomen onder de kortlopende schulden, jaarlijks wordt een evenredig deel ten gunste van de
afschrijvingen gebracht.
8.2d Financiële vaste activa
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname
worden meegenomen. Indien de instrumenten bij
de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken
eventuele direct toerekenbare transactiekosten
deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.
8.2e B
 ijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de
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staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een
bijzondere waardevermindering indien er objectieve
aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een
negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een
debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de
organisatie anders niet zou hebben overwogen of
aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld
of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de Theologische Universiteit
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Kampen historische trends met betrekking tot de
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen
incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als
Theologische Universiteit Kampen van oordeel is
dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen
zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking
tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde
van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente
van het actief. Verliezen worden opgenomen in de
staat van baten en lasten. Als in een latere periode
de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel
objectief in verband kan worden gebracht met een
gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het
bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat
van baten en lasten.
8.2f Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
8.2g Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
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direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden.
Kaders voor beleningen en beleggingen zijn
vastgelegd in een treasurystatuut.
8.2h Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves
en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke
en private middelen. Door een grote bijdrage van
private middelen te besteden aan publiek activiteiten ontstaat een forse toename van de Bestemmingsreserve GKV en een forse onttrekking aan de
Algemene Reserve Publiek. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves
opgenomen, t.w. de reserve bibliotheekfonds en het
Universiteitsontwikkelingsfonds.
De reserve bibliotheekfonds wordt gevoed door een
jaarlijkse bestemde gift vanuit de externe Stichting
Bibliotheekfonds Theologische Universiteit. Voor
zover deze giften niet worden aangewend voor
de aanschaf van boeken worden deze toegevoegd
aan de bestemmingsreserve, terwijl overbesteding
daaraan wordt onttrokken. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
Het Universiteitsontwikkelingsfonds wordt gevoed
door giften en legaten. Dit fonds wordt gebruikt
voor de ontwikkeling en uitbouw van de universiteit; het gaat dus om projectmatige uitgaven die
niet via de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden gedaan. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
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8.2i Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een
voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
Volgens de Richtlijnen RJ 660 wordt er een voorziening jubilea gevormd.
Deze voorziening geeft inzicht in de financiële
verplichting inzake de uitbetaling van jubileumuitkeringen hetgeen voortvloeit bij toepassing van de
arbeidsvoorwaardenregeling. De looptijd bedraagt
meer dan 5 jaren. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde en de gehanteerde disconteringsvoet is 1,4%.
De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter
dekking van toekomstige loonkosten van personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn
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om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is in 2017
voor het eerst gevormd.
8.2j L
 anglopende en kortlopende schulden en
overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
De Theologische Universiteit Kampen maakt geen
gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico)
door gebruik te maken van de rekening-courant en
spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 welke is geactualiseerd in december
2018.
Egalisatierekening investeringen
Subsidies en bestemde giften verband houdende
met materiële vaste activa worden toegevoegd
aan deze rekening, die vrijvalt ten gunste van de
staat van baten en lasten op basis van de geldende afschrijvingstermijnen voor materiële vaste
activa.

8.3

 rondslagen voor de bepaling van
G
het resultaat, enkelvoudig

8.3a Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden genomen voor zover zij op balansda-
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tum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
8.3b Begroting 2019
In de jaarrekening is een vergelijking gemaakt met
de vastgestelde begroting inclusief onttrekking uit
het Universiteitsontwikkelingsfonds. De begroting
is vastgesteld door het college van bestuur op 12
november 2018 en door de raad van toezicht op 16
november 2018.
8.3c Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in
materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van
baten en lasten.
8.3g Collegegelden
Collegegelden worden toegerekend aan het verslagjaar voor zover deze daarop betrekking hebben,
wat tevens inhoudt dat gefactureerde bedragen
deels worden toegerekend aan een volgend verslagjaar en daarom worden opgenomen onder overige
passiva.

8.3d Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

8.3h Overige baten
Hier worden verantwoord de baten uit hoofde van
sponsoring door derden, detachering, collectes en
opbrengsten uit nevenactiviteiten. Verder zijn onder overige baten ook opgenomen de ontvangen
giften en legaten.

8.3e Bijdragen Deputaten Financiën en Beheer
De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld
door de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) en is gebaseerd op het aantal
kerkleden.

8.3j Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn

aan werknemers, waarbij eventuele baten uit hoofde van detachering en sponsoring zijn opgenomen
onder ‘overige baten’.
Pensioenen
De instelling heeft tot 31/12/2109 een defined benefit-pensioenregeling bij AEGON, waarbij de werkgever aan de werknemer op de pensioengerechtigde
leeftijd een pensioen toezegt gebaseerd op een
middelloonregeling. De te betalen premie wordt
als last in de staat van baten en lasten verwerkt.
Vooruitbetaalde of nog te betalen premies worden
opgenomen op de balans. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar.
Er is op balansdatum geen sprake van een dekkingsgraad. In mei 2019 werd de instelling geconfronteerd met een een hogere premie, mede als gevolg
van een rentestandscorrectie, van bijna € 250.000.
Vanaf 1/1/2020 loopt de pensioenregeling via ABP.
8.3k Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

8.3f Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
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8.4

T oelichting op de onderscheiden
posten van de balans, enkelvoudig

8.4a Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan worden weergegeven als in tabel 26.
De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt
ca. € 8 miljoen. De WOZ waarde van de gebouwen

bedraagt € 1.348.000.
Op de gebouwen en terreinen wordt vanaf 2018 niet
meer afgeschreven omdat de bodemwaarde (50%
van de WOZ waarde) reeds lang is bereikt.
De boekencollectie van de Theologische Universiteit wordt niet geactiveerd. De verzekerde waarde
van de boekencollectie bedraagt € 4,8 miljoen.

8.4b Financiële vaste activa
Zie tabel 27. In 2018 is een deel van het vermogen
(€ 250.000) ondergebracht in het Duurzaam fondsen
mandaat met een matig defensieve portefeuille.
8.4c Vlottende activa
De specificatie van de vorderingen is als volgt:
Vorderingen

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2019

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Totaal

€

€

€

2.297.116

737.049

3.034.166

-1.982.491

-540.989

-2.523.480

314.625

196.061

510.686

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties
Investeringen

3.875

77.319

81.194

Afschrijvingen

0

-53.923

-53.923

318.500

219.456

537.956

Saldo
Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

2.300.991

814.368

3.115.359

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

-1.982.491

-594.912

-2.577.403

Boekwaarden

318.500

219.456

Afschrijvingspercentages

3%/0%

10% / 25%

Koerswaarde 31/12/2019

Beleggingsresultaat

Aandelen

104.652

24.559

Obligaties

131.396

5.898

Alternatieve beleggingen

13.548

356

Vermogensbeheer rekening
Kosten effecten

35.704

117
-3.895

285.300

27.035

537.956

Debiteuren

31-12-19

31-12-18

€

€

101.046

45.559

Studenten/deelnemers/
cursisten

71.989

77.306

Overige vorderingen

80.085

Voorziening vorderingen

294.918
- 242.330

Overlopende activa

1.680

14.555

Totaal vorderingen

255.550

190.008

Tabel 28 – Vorderingen

kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
De toename van de debiteuren ten opzichte van
2018 heeft als oorzaak dat een aantal zaken later
zijn gefactureerd dan in 2018 en derhalve per balansdatum nog open staan.
De vordering op studenten betreft de nog niet vervallen termijnen in het kader van de gespreide inning van collegegelden.
8.4d Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
Liquide middelen
Tegoeden op banken
Kasmiddelen
Totaal liquide middelen

Vorderingen zijn opgenomen tegen eerste verwerking.
De vorderingen hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het

31-12-19

31-12-18

€

€

766.265

970.964

2.596

673

768.861

971.637

Tabel 29 – Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Tabel 26 – Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Omschrijving

Totaal resultaat

Rendement (%)

9,5%

Tabel 27 – Overzicht belegging
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8.4e Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen (na resultaatbestemming) is als volgt:
Eigen vermogen

Voorgesteld wordt het negatief resultaat ad
€ 113.706 als volgt te bestemmen:
Bestemming resultaat

€

8.4g Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Saldo

bestemming

Saldo

31-12-18

exploitatie-resultaat 2019

31-12-19

Onttrekking aan de Algemene reserve publiek

-1.000.000

€

€

€

Onttrekking aan de Algemene reserve privaat

-196.182

Toevoeging aan Bestemmingsreserve GKV privaat

1.000.000

Algemene reserve publiek

-13.356.497

-1.000.000

-14.356.497

Onttrekking aan universiteitsontwikkelingsfonds

102.477

€

€

Totaal reserves publiek

-13.356.497

-1.000.000

-14.356.497

Onttrekking aan bibliotheekfonds

-20.001

Crediteuren

68.080

91.374

-113.706

Loonheffing

120.476

123.218

2.042

0

2.042

48.768

42.564

571.423

-196.182

375.241

573.465

-196.182

377.283

13.356.497

1.000.000

14.356.497

Reserves publiek:

Reserves privaat:
Kapitaal
Algemene reserve

Bestemmingsreserves:
- bestemmingsreserve GKV
- reserve bibliotheekfonds
- universiteitsontwikkelingsfonds

Totaal

40.494

-20.001

20.493

283.038

102.477

385.515

13.903.202

1.076.372

14.979.574

896.997

-113.706

783.292

Kortlopende schulden

Tabel 31 – Bestemming resultaat

31-12-19

Premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

8.4f Voorzieningen
De voorzieningen hebben zich in 2019 ontwikkeld
als in Tabel 32.

1.268

2.736

Totaal Belastingen en premies sociale
verzekeringen

170.512

168.518

Egalisatierekening investeringen

164.878

174.546

15.009

48.080

Totaal overige kortlopende schulden

179.886

222.626

Vooruitontvangen college- en lesgelden

145.327

157.814

Vooruitontvangen funding

127.388

48.206

Vakantiegeld- en dagen

188.039

165.601

13.310

12.705

Overige kortlopende schulden

Tabel 30 – Eigen vermogen

Accountants en administratiekosten
Overige overlopende passiva

Conform RJ 660 wordt onderscheid gemaakt tussen
reserves die opgebouwd zijn uit publieke middelen
dan wel private middelen.
Daar in 2010 voor het eerst Rijksbekostiging
is ontvangen is het gehele eigen vermogen op 1
januari 2010 aangemerkt als privaat. Vanaf 1 januari 2010 heeft segmentatie van het eigen vermogen
plaatsgevonden in een publiek deel en een privaat
deel. Vergeleken met andere universiteiten heeft de
Theologische Universiteit relatief veel private middelen. De bijdrage van het rijk is ongeveer 1/3 van
de totale baten en is ontoereikend om de publieke

activiteiten te bekostigen. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
De mutatie van het Universiteitsontwikkelingsfonds bedraagt het saldo van ontvangen giften en
legaten (ad € 296.477) en uitgaven (€ 194.000) en geschiedt via winstbestemming. De mutatie van de
bestemmingsreserve voor de bibliotheek bedraagt
het saldo van de ontvangen gift van de Stichting Bibliotheekfonds ad € 34.550 en de aanschaf van boeken ad € 54.551.

31-12-18

13.658

7.731

Totaal overlopende passiva

487.722

392.057

Totaal kortlopende schulden

906.200

874.573

Tabel 33 – Kortlopende schulden

Voorzieningen

Saldo
31-12-2018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2019

Kortlopend
<1 jaar

€

€

€

€

€

€

118.615

55.000

-34.126

0

139.489

127.363

Jubilea

16.410

2.276

0

0

18.687

0

Langdurig ziek

24.000

0

0

24.000

0

0

159.025

57.276

-34.126

24.000

158.175

127.363

Onderhoud

Totaal
Tabel 32 – Voorzieningen
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8.4h Niet

in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen, enkelvoudig
Erfpacht
De grond van de percelen aan de Groenestraat
158/160 (Linnenweversgilde) is in eigendom van
de Gemeente Kampen, die deze in erfpacht heeft
afgestaan aan de Theologische Universiteit. De erfpachtcanon is zeer gering en kan in 2075 door de Gemeente Kampen worden herzien.
Huurovereenkomsten
Met betrekking tot de huur van kopieerapparatuur
en gelieerde apparatuur zijn er 4 contracten. De totale som van de huurverplichting is € 56.511,15. De
verplichting < 1 jaar bedraagt € 25.228.
Voor de internationale studenten is huisvesting
georganiseerd van gemiddeld 2 woningen en 3 appartementen. De maandelijkse huurprijs voor deze
panden is plm. € 5.500,- incl. gas, water en elektra. Dit
betreft uitsluitend lopende huurcontracten (<1 jaar).
De huur over 2019 is vermeld onder paragraaf 8.5h.

Rijksbijdrage sector
Wetenschappelijk
onderwijs

2019 begroting
2019
€

€

€

Bijdrage

1.433.071

1.396.077

1.342.314

Totaal

1.433.071

1.396.077

1.342.314

8.5b Bijdragen Deputaten Financiën en beheer
De bijdrage vanuit Deputaten Financiën en Beheer
zijn conform toezeggingen op basis van besluiten
van de GS Meppel 2017.
8.5c Collegegelden
Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende
studenten.
8.5d Overige baten
De overige baten zijn als volgt te specificeren:
Overige baten

2019 begroting
2019

T oelichting op onderscheiden
posten van de staat van baten
en lasten, enkelvoudig

8.5a Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
De Rijksbijdrage 2019 is vastgesteld op € 1.433.071.

Verhuur onroerende zaken

€

2019 begroting
2019

2018

€

€

€

2.773.075

2.796.648

2.511.150

Sociale lasten

405.086

396.097

353.699

Pensioenpremies

520.965

242.708

284.090

Dotatie personele
voorzieningen

-24.000

0

-46.000

Overige personele lasten

116.827

38.200

70.378

Uitkeringen
Totaal

0

0

0

3.791.953

3.473.653

3.173.318

Tabel 36 – Specificatie personele lasten

De stijging van de pensioenpremies is het gevolg
van de rentestandscorrectie.

2018
Aantal fte’s per 31-12
€

0

1.500

600

178.787

151.359

143.934

Schenking en sponsoring

332.896

378.750

326.393

63.885

80.000

93.474

Overige

275.613

130.750

162.477

Totaal

851.181

742.359

726.878

Tabel 35 – Overige baten

Onder schenking en sponsoring o.m. begrepen de
bestemde gift van de Stichting Bibliotheekfonds
Theologische Universiteit van € 34.550. Voor het overige heeft deze post betrekking op de ontvangen externe financiering sponsoring onderzoek.
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Personele lasten

de TU Kampen van toepassing zijnde regelgeving:
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Theologische Universiteit is € 127.000. Dit geldt naar rato
van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste
12 kalendermaanden een afwijkende normering,
zowel voor de duur van de opdracht als voor het
uurtarief.

De ontwikkeling van de personeelsformatie kan als
volgt worden weergegeven:

Detachering personeel

Funding projecten

8.5e Personele lasten
De specificatie van de personele lasten is als volgt:

Lonen en salarissen

Tabel 34 – Rijksbijdrage sector Wetenschappelijk onderwijs

€

8.5

2018

Jaarverslag 2019

(inclusief gedetacheerd
personeel)

CvB
WP/OP

2019 Begroting
2019

2018

Fte

Fte

1,2

1,1

Fte
1,1

23,9

25,8

23,4

OOP

13,0

13,0

12,1

Totaal

38,1

39,9

36,6

Tabel 37 – Ontwikkeling personeelsformatie

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland
werkzaam.
8.5f WNT-verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
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1a. L eidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bezoldiging college van bestuur
Naam
Functie(s)
Voorzittersclausule van toepassing
Aanvang en einde functievervulling in 2019

R. Kuiper

J. de Jong

J.W. Boven

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

Lid college van bestuur

nvt

nvt

Nvt

1/1 - 31/12

1/1 – 8/6

1/5 - 31/12

Omvang deeltijdfactor (in fte) college van bestuur

0.6

0,6

0,6

Omvang deeltijdfactor (in fte) Hoogleraar

0,4

(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bezoldiging raad van toezicht
Naam
Functie(s)

Nee

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking in de periode januari tot en met
december
Niet van toepassing.

niet-topfunctionarissen. Er is geen aparte presentatie
opgenomen inzake vergoeding niet-topfunctionaris.
De bezoldiging van J. de Jong is hoger dan het toepasselijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder
het overgangsrecht valt, geldt geen terugbetaalverplichting.

Aanvang en einde functievervulling in 2019

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter raad    
van toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

66.064

37.556

37.522

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloning

5.000

2.479

2.479

3.000

3.000

Belastbare onkostenvergoedingen

24

145

205

138

152

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

16.779

7.089

2.820

Totaal bezoldiging

82.843

44.645

40.342

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

76.200

33.465

50.800

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

ja

Ja

Nee

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0,5

0,6

Motivering indien overschrijding

Motivering indien overschrijding

5.024

2.624

2.684

3.138

3.152

19.500

12.700

12.700

12.700

12.700

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter raad    
van toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

Lid raad    van
toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

402

284

762

714

146

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor 2018 in fte

Naam
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging 2018
Bezoldiging
Belastbare onkostenvergoedingen

52.972

73.049

0

0

Bezoldiging
Beloning

Beloningen betaalbaar op termijn

10.533

17.710

Belastbare onkostenvergoedingen

Totaal bezoldiging

63.505

90.759

Beloningen betaalbaar op termijn

61.000

73.200

Totaal bezoldiging

Ja

Ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Tabel 38 – Bezoldiging college van bestuur

0

0

0

0

0

5.402

3.284

3.762

3.714

3.146

18.300

12.200

12.200

12.200

12.200

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Tabel 39 – Bezoldiging raad van toezicht

De bezoldiging van R. Kuiper is hoger dan het toepasselijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder
het overgangsrecht valt, geldt geen terugbetaal-
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verplichting. R. Kuiper heeft tevens een aanstelling
voor 0,4 fte als hoogleraar.
Deze vergoeding blijft onder het drempelbedrag voor
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1d. T opfunctionarissen met een bezoldiging
van € 1.700 of minder
Niet van toepassing.

8.5h Huisvestingskosten
De specificatie van de huisvestingslasten is als volgt:
Huisvestingskosten

2.   Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing.
3.   Overige rapportageverplichtingen
op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen
zijn er geen overige functionarissen met een dienst
betrekking die in 2019 een bezoldiging boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.

2019

Begroting
2019

2018

€

€

€

Huur

46.091

50.000

60.805

Verzekeringen

11.439

12.221

9.610

Dotatie voorziening
groot onderhoud

55.000

40.000

40.000

Klein onderhoud

36.346

16.160

22.432

Energie en water

60.961

61.570

56.852

Afschrijvingen

2018

€

€

€

0

0

0

Vrijval
egalisatierekening

-9.668

0

-9.668

Totaal gebouwen

-9.668

0

-9.668

Inventaris en
apparatuur

53.923

35.000

43.290

Gebouwen

Totaal

44.255

35.000

€

€

Inventaris

9.376

9.090

10.863

Publiciteit en voorlichting
Contributies en abonnementen

142.161

99.500

112.535

18.851

15.150

17.221

1.222

3.030

1.090

Raad van toezicht

Curatorium

26.600

16.555

30.895

Accountantskosten

25.319

25.000

24.996

Reis- en vergaderkosten

26.275

16.000

23.100

Bibliotheek

55.015

65.000

72.602

3.097

2.975

1.822

Automatisering

134.874

140.472

140.513

8.367

6.565

7.691

Kantoorkosten

77.300

84.120

70.839

56.581

45.050

5.248

Administratieve ondersteuning

53.323

52.525

52.667

Strategieplan

43.226

0

0

0

0

117

0

0

9.372

277.882

234.541

204.579

242.330

Kosten locatie
onderzoek
Overige

Div. commissies en regelingen
Dotatie voorziening vorderingen

0

0

13.531

0

17.195

0

0

12.500

627.073

526.442

838.717

Onderwijsvisitatie

9.163

15.000

1.000

Profileringsfonds

3.323

0

-16.835

Filmwerk

In 2019 is meer gedoteerd aan de voorziening groot
onderhoud in verband met hogere verwachte uitgaven voor energiezuinige c.q. milieuvriendelijke verbeteringen aan het pand.
begroting
2019

€

8.5i  Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn weer te geven als in
tabel 42.

Totaal overige organisatielasten
Onderwijs

Studentenvoorzieningen

60.879

27.872

26.323

Totaal onderwijs

73.365

42.872

10.488

Buitenlandbeurs

-3.778

0

3.755

Internationalisering

73.188

98.500

93.474

Congressen/studiereizen

18.575

8.000

7.672

Buitenpromovendi

22.765

1.000

110

Promotiegelegenheid

5.994

5.000

3.092

ATSF

7.401

10.233

5.463

0

10.000

10.000

65.551

46.000

74.006

Project identiteit

Tabel 40 – Afschrijvingen

Accountantshonoraria

52.653

79.850

62.573

Totaal Onderzoek

Overige onderzoekskosten

242.349

258.583

260.146

Eindtotaal

942.787

827.897 1.109.351

2019 begroting
2019

Controle van de
jaarrekening

Totaal

2018

€

€

€

25.319

25.000

24.996

0

0

0

25.319

25.000

24.996

Andere
controlewerkzaamheden

Tabel 43 – Accountantshonoraria

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).
8.5j Saldo financiële baten en lasten
Een nadere specificatie van het saldo financiële baten en lasten is als volgt:
Saldo financiële
baten en lasten

2019

begroting
2019

2018

€

€

€

Beleggingsresultaten

27.035

0

-12.406

Rentebaten

133

10.000

264

Onderzoek

Lindeboomleerstoel

33.622

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten
laste van het resultaat gebracht:

Overige organisatielasten

Overige lasten

2019

2018

Schoonmaakkosten

Tabel 41 – Huisvestingslasten

8.5g Afschrijvingen

2019 begroting
2019

Heffingen

Totaal

3a. B
 ezoldiging niet-topfunctionarissen
Niet van toepassing.

Overige instellingslasten

Rentelasten
Saldo financiële
baten en lasten

375

500

445

26.793

9.500

-12.587

Tabel 44 – Saldo financiële baten en lasten

Tabel 42 – Overige lasten
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8.6

8.7

Overzicht verbonden partijen

Ondertekening

Geen minderheidsbelang en geen

Kampen, 8 mei 2020

beslissende zeggenschap

Per 31 december 2019 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Prof. dr. Leen Hordijk
Voorzitter raad van toezicht

Prof. dr. Roel Kuiper
Voorzitter college van bestuur

Drs. J.W. (Pim) Boven
Lid college van bestuur

Rechtspersonen
Naam

Juridische vorm

Bureau Studiefinanciering

Stichting

Stichting ‘’prof. Detmer Deddens
Kerkrecht Centrum”

Stichting

Stichting ter ondersteuning van het
Archief- en Documentatiecentrum

Stichting

Stichting Bibliotheekfonds van de
Theologische Universiteit te Kampen

Stichting

Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Per 31 december 2018 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:
Rechtspersonen
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Naam

Juridische Statutaire
Eigen ver- Resultaat
vorm
zetel mogen 2018
2019

Stichting
GreijdanusKruithoffonds

Stichting

Kampen

217.069

- 6.104

Jaarverslag 2019
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9. Overige gegevens
Overige gegevens
Op de Theologische Universiteit 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.
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Overige gegevens
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Naleving anticumulatiebepaling
WNT niet gecontroleerd

Aan: D
 e raad van toezicht van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland
A V
 erklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in
Nederland te Kampen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
n	geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken
in Nederland op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
n	zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties over 2019
in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
n	de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2019;
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n	de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over 2019; en
n	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Theologische Universiteit
van de Gereformeerde kerken in Nederland, zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk
heid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Jaarverslag 2019

In overeenstemming met het Controleprotocol
WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub
j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er
wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en de overige OCW wet- en regelgeving.

C B
 eschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening

B V
 erklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Verantwoordelijkheden van het bestuur en

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
n	het bestuursverslag;
n	de overige gegevens.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en het getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie:
n	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling
jaarverslaggeving en paragraaf ‘2.2.2 Bestuurs
verslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2019 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

de raad van toezicht voor de jaarrekening
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basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de onderwijs
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
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Zoetermeer, 8 mei 2020
Astrium Onderwijsaccountants B.V.
Was getekend,
A. van der Have MSc RA

Jaarverslag 2019

Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
n	het identificeren en inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
- van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel
belang zijn,
	het in reactie op deze risico’s bepalen
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

n	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
n	het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en
het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
n	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateer-

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

de toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
n	het evalueren van de presentatie,
structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
n	het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Bijlage II

Financiën

Samenstelling raad van toezicht, college van bestuur, curatorium
universiteitsraad en commissies (31-12-2019)

Overzicht resultaat PEP

2019

2018

Overzicht resultaat AKZ+

€

€

Opbrengsten:

127.808

42.388

Kosten

163.202

62.402

Kosten

Resultaat

-35.394

-20.014

Resultaat

Universiteitsontwikkelingsfonds 2019

Totaal

Overzicht declaraties
bestuursleden 2019*

Beginsaldo

283.038

Bij: legaten, giften en schenkingen

296.477

2018

Opbrengsten:

2018

€

€

85.961

53.541

Raad van toezicht

Universiteitsraad   

Toelatingscommissie

117.657

80.266

-31.696

-26.725

S.J. Geertsema MBA (auditcommissie)
Ds. P. Groen (auditcommissie)
Prof. dr. L. Hordijk (voorzitter)
Ds. A. Koster (secretaris)
Drs. B.P. Vreugdenhil (adviseur vanwege
de NGP; adviseur auditcommissie)
J. Westert (plaatsvervangend voorzitter)

Drs. G.D. Harmanny (voorzitter)
Dr. J.M. Burger
Drs. J.J.A. Colijn
J.L. van Eekeren
O.I. Smidt
N. Snijder (secretaris)
L. Datema (notulist)

E. Blokland MSc (studieadviseur)
J.M.M. Sinnema (medewerker
studentzaken)
Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (voorzitter)
Drs. J.J.A. Colijn (docent)
P. van Veen (onderwijscoördinator)
Drs. K. Vroom (ambtelijk secretaris)

College van bestuur

Opleidingscommissie

Examencommissie

Drs. J.W. Boven
Prof. dr. R. Kuiper (voorzitter)

E. B
 lokland-De Groot MSc (adviseur,
onderwijscoördinator)
Dr. A.L.Th. de Bruijne (adviseur,
directeur Opleidingen)
Dr. J.M. Burger
K. de Graaf (notulist)
Drs. I.D. Haarsma
M. de Groot
Dr. M.G.P. Klinker-De Klerck (voorzitter)
J.R. Medendorp (secretaris)
F. van Loo

E. Blokland MSc (adviseur)
Prof. dr. J. Dekker (voorzitter)
J.A.G. Bosman MA (alumnus, extern lid)
L.E.R. de Ruiter MA (assistent-secretaris)
Prof. dr. J.H.F. Schaeffer
Dr. R.T. te Velde (ambtelijk secretaris)
E.M. Zijlstra-De Vries (extern lid)

Tabel 45 – Overzicht resultaat PEP/AKZ+

€

579.515

Representatiekosten
Reiskosten binnen-/buitenland
Overige kosten
Totaal

J.de Jong
(lid C.v.B.)

R. Kuiper
(vz C.v.B.)

J.W. Boven
(lid C.v.B.)

€

€

€

319

245

83

1.403

7.391

4.438

635

100

0

2.357

7.736

4.521

Af:
Bijdragen buitenpromovendi

10.000

Bijdrage AIO

25.000

Leerstoel 'Medische Ethiek' SCF
Bijdrage buitenlandse studenten

10.000
5.000

Bijdrage PR budget

20.000

Strategie

50.000

Overig

74.000

Totale kosten

100.000

Eindsaldo

194.000

* Universiteiten dienen inzicht te bieden in de declaraties
van de individuele leden van het college van bestuur.

Tabel 47 – Declaraties leden college van bestuur

Curatorium
Ds. P. van den Berg (secretaris)
Dr. P. Boonstra
Drs. B.C. Buitendijk
Dr. G. van Dijk (adviseur vanwege de NGP)
Prof. dr. ir. C.G. Kruse (voorzitter)
Dr. J.H. Soepenberg
Prof. dr. B.P. Veldkamp

Mutatie
Tabel 46 – Opbrengsten en uitgaven Universiteitsontwikkelingsfonds
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Bijlage III

Bijlage IV

Samenstelling onderzoeksgroepen 2019

Publicatieoverzicht 2019

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de onderzoeksgroepen zijn opgebouwd, per 31 december 2019.
De personen die met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn onderzoekers van de TU Apeldoorn.

Biblical Exegesis and Systematic
Theology (BEST)
Scientific staff

Centre for Church and Mission
in the West (CCMW)
Scientific staff

The Neo-Calvinism Research
Institute (NRI)
Scientific staff

Dr. K. van Bekkum
Dr. J.M. Burger
Prof. dr. J. Dekker
Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
Prof. dr. A. Huijgen*
Dr. M. Klinker-De Klerck
Prof. dr. G. Kwakkel
Dr. M.C. Mulder*
Prof. dr. H.G.L. Peels*
Dr. R.T. te Velde

Dr. C. van den Broeke
Prof. dr. S. Paas
Dr. J.H.F. Schaeffer

Dr. D. Bintsarovskyi
Prof. dr. E.A. de Boer
Dr. W.A. den Boer
Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne
Prof. dr. G. Harinck
Prof. dr. S. Hiebsch
Dr. W. Huttinga
Dr. D. van Keulen
Prof. dr. R. Kuiper
Dr. H.A. Speelman
Dr. D. Timmerman

PhD-candidates
A. Dijkstra MA
Drs. J. van ’t Spijker*
K.S. Tamminga MA

Visiting scholar

PhD-Students

Dr. G.J. Roest
Dr. S. Stoppels

A.J. den Heijer
MAA. van den Os MA*
Drs. H. de Waard*

Professor occupying
an endowed chair

PhD-candidates

Prof. dr. G. Noort

Visiting scholar
Dr. A. Versluis*

H.W. den Boer MA
A.E. Lorein MA
L.E.R. de Ruiter MA
Drs. B.M. Vreugdenhil-Tolsma
M.J. Wijma MA

Visiting scholars
Dr. M. AaldersDr. A. Bas
Dr. J. Driesenga-Joustra
Dr. H.A. Kim
Prof. dr. F. van der Pol (emeritus)
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Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)
Research Output

’Non- refereed’ article in a journal

Word of God? Owen’s Doctrine of Scripture

J.M. Burger

Reconsidered. In John Owen between Ortho-

■ “Bijbel en ecologische vragen. Van buik-

doxy and Modernity, red. Willem van Vlas-

1. Scientific publication

spreken naar Bijbels onderscheidingsver-

tuin and Kelly M. Kapic, 127-147, Studies in

‘Refereed’ article in a journal

mogen.” In Inspirare 1.2, 41-48, 2019.

Reformed Theology, Volume: 39, Leiden: Brill

J.M. Burger

2019.

■ “The Story of God’s Covenants: A Biblical-

R.T. te Velde

Theological Investigation with Systematic

■ “De ongetemde God: stilstaan bij Gods

A. Huijgen

Consequences”, in Calvin Theological Jour-

wezen en eigenschappen.” Review [Focus]

■ Allegory within the Bounds of the Letter:

nal, 54.2, 267–299, 2019.

of Matthew Barrett. None Greater: The Un-

Toward a Pneumatological Reorientation of

domesticated Attributes of God. In Theolo-

Protestant Interpretations of the Old Testa-

gia Reformata 62/4, 385-391, 2019.

ment. In The Spirit is Moving: New Pathways

P.H.R. van Houwelingen

in Pnenumatology. Studies Presented to Pro-

■ “The meaning of epiphaneia in the Pastoral Epistles”. In Journal for Study of Paul and

Volume/Book chapter

fessor Cornelis van der Kooi on the Occasion

His Letters 9.1-2, 89-108, 2019.

K. van Bekkum

of his Retirement, red. Gijsbert van den Brink

■ The Divine Revelation of the Name. War-

e.a., Studies in Reformed Theology 38, 77–90,

A. Huijgen

ranted and Unwarranted Confidence in the

Leiden: Brill, 2019.

■ “Alleen de God met tranen in de ogen kan

Literary-Critical Analysis of Exodus 3 and

■ The Challenge of Heresy: Servetus, Stan-

helpen: Systematisch-theologische reflec-

6. In Paradigm Change in Pentateuchal Re-

caro, and Castellio. In John Calvin in Context,

ties bij weerbarstige teksten uit de profetie

search, red. Matthias Armgardt, Benjamin

red. R. Ward Holder, 253–261, Cambridge:

van Jeremia.” In Theologia Reformata 62/2,

Kilchör en Markus Zehnder, 59–76. Beihefte

Cambridge UP, 2019.

149–161, 2019.

zur Zeitschrift für Altorientalische und Bibli-

■ Das “semen religionis” und die “pie-

sche Rechtsgeschichte 22. Wiesbaden: Har-

tas” in Calvins Theologie und der “An-

rassowitz, 2019.

knüpfungspunkt” und die “Frömmigkeit”

R.T. te Velde

bei Schleiermacher. In Der reformierte

■ “Gods genade en onze vrijheid: in welke
zin is genade onweerstaanbaar?” In Theolo-

J.M. Burger

Schleiermacher: Gespräche über das re-

gia Reformata 62/3, 241-253, 2019.

■ Why Do You Believe That Scripture Is the

formierte Erbe in seiner Theologie, red.

Bijlagen
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Anne Käfer, 31–50, Berlin: De Gruyter, 2019.

als literaire profetie”. In Schrift, 51/4 [nr. 296:

rum Richard Mouw, red. Marinus de Jong,

Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden, 37–

leur obéissance à la loi? In Foi et oeuvres. Ac-

de. Gewone Catechismus. Utrecht: KokBoe-

Ook in Der reformierte Schleiermacher: Prä-

Jona en zijn irritante God], 18–23, 2019.

Jessica Joustra, 101–3, Kampen: Theological

49, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2019.

tes du carrefour théologique organisé les 3 et

kencentrum, 2019.

gungen und Potentiale seiner Theologie,

University, 2019.

4 mars 2017 par la Faculté Jean Calvin d’Aix-

Schleiermacher Archiv 28, red. Anne Käfer,

P.H.R. van Houwelingen

■ Hoe verhoudt het bijbelse zondvloed-

P.H.R. van Houwelingen

en-Provence, red. Yannick Imbert, (Aiguillage-

R.T. te Velde

Constantin Plaul, Florian Priesemuth, 41–57,

■ “De brief van Judas: een profetisch stem-

verhaal (Genesis 6-9) zich tot de beschikbare

■ Nieuwtestamentische theologie in heil-

sth Èologiques), 25–44, Charols: Excelsis, 2019.

■ Zie ook A. Huijgen, Gewone Catechismus.

Berlin: De Gruyter, 2019.

geluid uit de apostolische kerk”. In Schrift,

wetenschappelijke kennis? In En God zag dat

shistorisch perspectief. Introductie. In Theo-

■ Hoe lees je het sabbatsgebod in Exodus

51 nr.295, 46–53, 2019.

het goed was. Christelijk geloof en evolutie

logie van het Nieuwe Testament in twintig

20 in het licht van andere Bijbelteksten over

Volume/Book chapter

in 25 cruciale vragen, red. William den Boer,

thema’s, red. Armin Baum & Rob van Houwe-

de sabbat? In En God zag dat het goed was.

K. van Bekkum

R.T. te Velde
■ Barth and Protestant Orthodoxy. In Ox-

G. Kwakkel

René Fransen and Rik Peels, 151–66, Kam-

lingen, 21–34, Utrecht: KokBoekencentrum,

Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale

■ Contributed to Huis van de Vrijmaking.

ford Handbook of Karl Barth, red. Paul Da-

■ “On Finding the Theological Message of

pen: Summum Academic Publications, 2019.

2019.

vragen, red. William denBoer e.a., 167–178,

75 jaar gereformeerd-vrijgemaakt leven in

fydd Jones and Paul T. Nimmo, 116–131 Ox-

Old Testament Books: A Plea for Paying At-

■ Jezus als God. Christologisch monothe-

Kampen: Summum, 2019.

woord en beeld, red. George Harinck, Hilver-

ford: OUP, 2019.

tention to the Redemptive-Historical Con-

J.M. Burger

ïsme in de brieven. In Theologie van het

■ Collateral Damage? The Condemnation

text”. In Unio cum Christo. International

■ Jezus Christus, Bijbel en hermeneutiek. In

Nieuwe Testament in twintig thema’s, red.

R.T. te Velde

of Conrad Vorstius by the Synod of Dordrecht

Journal of Reformed Theology and Life, 5/1,

Dan is het aardse leven goed. Theologische

Armin Baum & Rob van Houwelingen, 131–

■ Kan evolutie samengaan met leiding

(1619). In More than Luther: The Reformation

45–60, April 2019.

opstellen aangeboden aan dr. A. van der Dus-

148, Utrecht: KokBoekencentrum, 2019.

door God? In En God zag dat het goed was:

Contribution to daily newspaper/
weekly

sen, red. Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van

■ Het koninkrijk van God en de navolging

Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale

K. van Bekkum

and the Rise of Pluralism in Europe, ed. Karla

sum: Vuurbaak, 2019.

Boersma and Herman J. Selderhuis, 321–337,

R.T. te Velde

Helden, TU-Bezinningsreeks 22, 25–36, Am-

van Christus. In Theologie van het Nieuwe

vragen, red. William den Boer, René Fransen

■ Bijdragen aan Onderweg:

Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2019.

■ “Deeper Roots: Why the Doctrine of God

sterdam: Buijten en Schipperheijn, 2019.

Testament in twintig thema’s, red. Armin

and Rik Peels, 215–228, Kampen: Summum

“Gaspedaal,” nr.5.22 (2019), 19.

is Essential to Dort’s Doctrine of Salvation”.

■ Participatie: leven in Christus. In Theo-

Baum & Rob van Houwelingen, 309–325,

Academic, 2019).

“Brokken,” nr.5.18 (2019), 19.

In Credo Magazine, 9/3, 2019.

logie van het NieuweTestament in twintig

Utrecht: KokBoekencentrum, 2019.

Dissertatie

“Wakker worden.” nr.5.13 (2019), 19.

Conference proceeding

“Vijf ballen,” nr.5.9 (2019), 19.

■ “God Hidden and Revealed: A Reformed

M.G.P. Klinker - De Klerck

259–274, Utrecht: KokBoekencentrum Uitge-

A. Huijgen

J. Dekker

“Contrast,” nr.5.5 (2019), 19.

and an Eastern Orthodox Perspective.” Dis-

■ “Verslag van het NOSTER seminar over

vers, 2019.

■ Wat betekent de schepping van de mens

■ Organisatie en leiding Expert Meeting

“Kuddegedrag,” nr.5.1 (2019) 19.

sertatie. Promotor: B. Kamphuis, 5 april 2019.

de Pastorale Brieven te Leuven, november

■ Hoe moeten we vanuit evolutionair per-

naar Gods beeld als alle leven een gemeen-

met prof. dr. Christopher B. Hays, Theologi-

■ Preken gepubliceerd in Waarheid en

2018, in derubriek ’Kroniek”. In Tijdschrift

spectief denken over cognitieve gevolgen

schappelijke oorsprong heeft? In En God zal

sche Universiteit Kampen, 20 mei 2019 (The-

Recht:

voor Theologie, 59.1, 84, 2019.

van zonde en genade? In En God zag dat het

dat het goed was: Christelijk geloof en evo-

ma: vrouwelijke godsbeelden in de Bijbel).

“Durf te klagen, 2 Samuël 1:19–27.”

goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25

lutie in 25 cruciale vragen, red. William den

“Weet je geroepen, Rechters 6:1–24.”

Boer e.a., 243–256, Kampen: Brevier, 2019.

■ “Gekleurd persbericht uit Moab,” Neder-

D. Bintsarovskyi

thema’s, Armin Baum, Rob van Houwelingen,

2. Professional publication
Article in a journal

Book

cruciale vragen, red. William den Boer, René

K. van Bekkum

A. Huijgen

Fransen en Rik Peels, 305–318, Kampen: Sum-

■ Samen met Gijsbert van den Brink, Anne-

■ Lezen en laten lezen: Gelovig omgaan

mum Academic, 2019.

Mareike Schol-Wetter and Arie Zwiep. “De

met de Bijbel. Utrecht: KokBoekencentrum,

Bijbel in perspectief lezen. Op weg naar een

2019.

3. Popular publication

lands Dagblad 9 mei 2019

M.G.P. Klinker - De Klerck

Book

■ Contributions to theological weblog

■ Lijden omwille van Christus. In Theolo-

K. van Bekkum

BEST on www.nd.nl en www.refdag.nl:

J. Dekker

gie van het Nieuwe Testament in twintig

■ Samen met Wolter Rose. םירבח רפס

“Kwetsbaarheid en mededogen in Rem-

■ Het vooruitzicht van een goede maaltijd.

thema’s, red. A. Baum, R. van Houwelingen,

. Gert Kwakkel 25 jaar hoogleraar. Kampen:

brandts portretten.” 12 maart 2019.

Volume/Book chapter

Eten en drinken als evangelie in het boek Jes-

365–380, Utrecht: KokBoekencentrum, 2019.

Theologische Universiteit, 2019.

“We zijn verslaafd aan ongenade en worden

K. van Bekkum

aja. In Dan is het aardse leven goed. Theolo-

J. Dekker

■ Bringing the Glory of the Ancient Near

gische opstellen aangeboden aan dr. Ad van

G. Kwakkel

A. Huijgen

“Waarom ‘Groen geloven’ geen tegenstelling

■ “Jona versus Abraham. Het Jona-verhaal

East into the Realm of God. In Liber Amico-

der Dussen, TU-Bezinningsreeks 22, red. Jaap

■ Les Israélites devaient-ils être sauvés par

■ Samen met Theo Pleijzier en Dolf te Vel-

is met persoonlijk geloof.” 9 oktober 2019.

Wereldbeeldbijbel”. In Met Andere Woorden,
38.2, 53–9, 2019.
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er ziek van.” 13 juni 2019.
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■ “Geen bucketlist voor Koert van Bekkum.

A.J. den Heijer

■ Samen met Myriam Klinker-De Klerck,

■ “”Gewone” catechismus belicht kern van

G. Kwakkel

R.T. te Velde

Antwoord op 17 alledaagse levensvragen,”

■ Bijdrage aan Theologenblog:

“Vreemde gasten.” OnderWeg 5.23 (2019): 26-

geloof.” (interview), Reformatorisch Dag-

■ “Het koningschap als afgoderij.” (n.a.v. 1

■ Preken gepubliceerd in Waarheid en

Interview in: Nederlands Dagblad 24 juli

“Van Jeruzalem naar Nijmegen,” (blog voor

28.

blad, 16 mei 2019.

Samuël 8:6-7), in: Nader Bekeken 26 (2019), 46-

Recht:

2019.

NBG op), gepubliceerd 6 mei 2019.

■ “Michel Houellebecq ontmaskert wester-

47.

“Gevangen in vrijheid” - preek over Filemon

(Ook gepubliceerd in RD (papieren red.tie)

A. Huijgen

se individualisme.” Reformatorisch Dagblad,

■ Bijdrage aan Theologenblogs:

:14

J.M. Burger

als “Evangelie kwam in Nederland dankzij

■ Bijdrage aan De Waarheidsvriend:

3 juni 2019, p. 17.

“Who is Welcome?”

‘Onbetaalbaar!“ - preek over Filemon: 18-19

■ Bijdragen aan Theologenblogs:

de Romeinen,” 6 mei 2019)

“Bevrijding.” 17 januari 2019.

■ “Mijn kerkmuzikale Twitterstormpje.”

“Genesis 9: na ons (g)een zondvloed?” (17 ok-

“Hoe dwaas kun je zijn?” - preek over Psalm

“Vlees.” 14 februari 2019.

Nederlands Dagblad, 25 sept. 2019.

tober 2019) (ook in Friesch Dagblad (18 okto-

14

“Theologen en hun angsten.” 29 januari 2019.
“Ik zal nooit vergeten hoe Kinga Ban op het

P.H.R. van Houwelingen

“Feit en waarheid.” 14 maart 2019.

■ “Instemmen.” (Belijden actueel), De Wek-

ber 2019, 11)).

“De berg op” - preek over Psalm 15

podium knielde.” 7 mei 2019. (Ook gepubli-

■ Bijdrage aan Theologenblogs:

“Europa.” 11 april 2019.

ker, 128/20 (27 september 2019), 18.

“Paaslicht door het verbrande dak.” (23 april

■ Theologenblogs gepubliceerd op web-

ceerd in de papieren krant: Hans Burger,

“Hoe dichtbij is het uiteinde van de aarde?”

“Kerkcampus.” 9 mei 2019.

■ “Brexit.” (Belijden actueel), De Wekker

2019).

sites van Nederlands Dagblad en Reformato-

‘Knielen op het podium’, Nederlands Dag-

22 januari 2019.

“Genade en schuld.” 6 juni 2019.

128/23 (8 november 2019), p. 18.

“Daar gaat die tekst niet over.” (16 juli 2019).

risch Dagblad:

blad 9 mei 2019).

“Verengelsing is verschraling.” 9 april 2019,

“Eeuwigheidspolitiek.” 4 juli 2019.

■ “Jezus voor dertigers.” Stel, Magazine,

“In naam van het land.” (13 november 2019).

“Misbaksel” (19- 02-2019)

“Avondmaal is bron oecumenische activitei-

(ook in het Nederlands Dagblad, ‘Verengel-

“Huwelijk.” 22 aug 2019.

november 2019, 48–52.

“For Kings and All Those in Authority.” (op

“Gewoon een Catechismus” (20- 05-2019)

ten.’ 1 october 2019.

sing leidt ook in de kerk tot verschraling’, 9

“Dominion.” 19 sept. 2019.

■ “Eindgericht.” De Wekker 19 december

de website van de Fellowship of European

“Ruimte scheppen” (18- 09-2019)

“Koop minder voor meer geld.” 17 december

april 2019 en in het Reformatorisch Dagblad,

“Studieschuld.” 17 oktober 2019.

2019, p. 18.

Evangelical Theologians).

“Veteranen” (11- 12-2019)

2019. (Ook in papieren red.tie: Nederlands

‘Verengelsing is verschraling’, 12 april 2019).

“En toch niet verteerd.” 14 november 2019.

■ Interview Nederlands Dagblad over Ge-

■ “Het eerste verbondswoord.” (n.a.v. Ge-

■ “De uitverkiezingsleer is de doordenking

Dagblad, 18 december 2019).

“Het Nieuwe Testament in koorzang - ‘U zij

“Turven.” 12 december 2019.

wone Catechismus, 4 mei 2019.

nesis 6:18a), in: Nader Bekeken 26 (2019), 175-

van de genade”, interview samen met Wil-

■ Preken gepubliceerd in Waarheid en

de glorie’.” (24 juni 2019).

■ “Als alles transactie is, wordt niets verge-

■ Interview De Waarheidsvriend over kli-

176.

liam den Boer in: Sophie 9/4(2019)

Recht:

“De beperkte blik van John Eagles uit Ruiner-

ven. Essay”. Nederlands Dagblad. p.3. 15 feb.

maat, 26 sept. 2019.

■ “Daar gaat die tekst óók over.” in: Neder-

“Laat Gods water door je heen stromen!

wold.” (1 november 2019).

2019. Gulliver.

lands Dagblad 17 juli 2019, 11.

A. Versluis

Preek over Ezechiël 47,1- 12.”

■ “Waarom twee zwaarden genoeg wa-

■ “Gelovig omgaan met de Bijbel.” De Wek-

M.G.P. Klinker - De Klerck

■ “Boeren tussen distels en dorens.” in: Ne-

■ Diverse artikelen en recensies in De Wek-

“Bidden in Jezus’ Geest. Preek over Romei-

ren.” Nader Bekeken 26 (2019): 78-80.

ker 128/5 (1.3.2019). 6–9.

■ “In vol vertrouwen”, in: Onderweg 6/5

derlands Dagblad, 14 november 2019, 12-13.

ker en het Reformatorisch Dagblad.

nen 8,15.”

■ “’Ik heb de Heer gezien!’.” OnderWeg 5.08

■ Bijdragen aan Theologenblogs:

(2019) 20-22.

■ “Besnijd je slaven!” (n.a.v. Genesis 17:13a),

■ “Avondmaal is geen bekroning”, Neder-

(2019): 10-12 (geannoteerde versie op www.

“Klimaatactivisten hebben de christelijke

■ Bijdrage aan Theologenblogs:

in: Nader Bekeken 26 (2019), 334-336.

lands Dagblad, 2 oktober 2019.

onderwegonline.nl/hervertelling).

hoop keihard nodig.” (26 febr. 2019).

“Heilzame verwondering,” (15 april 2019). (In

■ “De zoon die het waarmaakt.” (n.a.v. Ho-

4. Other results

■ “Goddelijke energievoorziening. De hulp

“Baudet, Houellebecq en het Westen.” (28

het Reformatorisch Dagblad, “Verwonde-

sea 11:1 en Matteüs 2:15), in: Nader Bekeken

Book review

J. Dekker

van de heilige Geest volgens 2 Timoteüs.”

mei 2019).

ring breekt grenzen gesloten wereld open,”

26 (2019), 347-349.

G.T. van Appeldoorn

■ Bijdragen aan Theologenblogs:

Groei Magazine 2019.3: 20-25.

“De blijvende erfenis van H.W. de Knijff.” (16

(5 april 2019.))

‘Klimaatverkiezingen’ / ‘Er is flink gespoten

■ “Voortgezette maaltijd in het voltooide

september 2019).

“Het belang van erbij horen,” (9 juli 2019). (In

A. van den Os

signations and Boundary Construction in

met ideologisch glyfosaat.’ 22 maart 2019,

koninkrijk.” Nader Bekeken 26 (2019): 205-207.

“Een cantorij hoort in de kerk. Van een

het Reformatorisch Dagblad, “Het belang

■ Bijdrage aan Theologenblogs:

the New Testament: EarlyChristian Commu-

websites Nederlands Dagblad en Reforma-

■ “Kruis met uitstraling.” OnderWeg 5.19

combo is dat maar de vraag.” (25 september

van belonging”).

“Bidden na Jeffrey Epstein.”

nities and the Formation of Group Identity.

torisch Dagblad.

(2019): 2-3.

2019).

■ “#Doesvriendelijk”, in: Onderweg 14/5

“Drie begrafenissen achter elkaar.”

In Theologia Reformata 62, no.4 (December

‘Biodiversiteit is Gods glorie’, 22 oktober

■ ‘Wij zijn zonen én dochters van de Al-

“Laat de theologie werken met designated

(2019) 20-22.

“Wraak in Spijkenisse.”

2019): 409-10.

2019, websites Nederlands Dagblad en Re-

machtige.’’ Nader Bekeken 26 (2019): 358-361.

dissidents.” (26 september 2019).

■ Zie ook P.H.R. van Houwelingen ‘Vreem-

“Leid een hoopvol leven te midden van ker-

formatorisch Dagblad.

■ “Boekenwijsheid.”

■ “Een nieuwe catechismus voor nu.” (in-

de gasten’

kelijke troebelen.”

(2019): 2-3.
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terview), Nederlands Dagblad 3 mei 2019.
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K. van Bekkum

A. Huijgen

van het Nieuwe Testament in twintig the-

Verhalen om te delen. Bij het afscheid van

sche boodschap van oudtestamentische

■ ‘God as a Woman in Labour (Isaiah 42:14)’,

■ “Denker, ijveraar, gezondene.” Recensie

■ Recensie van: Jan Hoek. Grote God, wij

ma’s. Utrecht: KokBoekencentrum, 2019.

Peter van de Kamp (TU-Bezinningsreeks21),

Bijbelboeken. Oorsprong en actualiteit van

Expert Meeting with prof. dr. Christopher B.

van Tom Wright. Paulus. Een biografie. Fra-

loven U. Doordenken over Gods eigenschap-

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2018,

de Kamper aandacht voor de heilshistorie.”

Hays, TU Kampen, 20 mei 2019.

neker: Van Wijnen, 2019., Nederlands Dag-

pen. Utrecht: Boekencentrum, 2018. In De

Journal editing

153-156].

Gereformeerde theologie stroomopwaarts.

■ ‘Salvation for Israel and the Nations: Dis-

blad 20 september 2019.

Wekker, 128/6.

H.G.L. Peels

Symposium 75 jaar Vrijmaking, 31 October

puting the Interpretation of Isaiah 25:6-8 as

■ Recensie: K.H. Miskotte. Uit de dagboe-

■ Theologia Reformata.

Televisie- of radio-optreden

2019.

an Announcement of Doom’, IOSOT (= Inter-

J.M. Burger

ken 1938-1940. Verzameld werk 5c. Utrecht:

■ In Luce Verbi / In die Skriflig (Zuid-Afrika).

A. Huijgen

■ “‘To Your Offspring I Give This Land’ (Gen.

national Organisation for the Study of the

■ Recensie van: Oliver O’Donovan. Ente-

Kok, 2018. In De Wekker, 128/15.

■ Old Testament Essays (Zuid-Afrika).

■ Bijdrage aan ‘Dit is de Dag’:

15:18). Geography and Diachrony of a Promise

Old Testament) 23rd Congress, Aberdeen, 4-9

■ Acta Teologica (Zuid-Afrika).

Opiniërende bijdrage (21 maart 2019).

to the Patriarchs.” International Organization

augustus 2019.

Bijdrage aan debat over Pasen (19 april 2019).

for the Study of the Old Testament (IOSOT)

ring into Rest [Ethics as Theology 3]. Grand
Rapids 2017. In Theologia Reformata 62.1,

A. van den Os

100–101.

■ Recensies over de boeken van ds. H.J. van

R.T. te Velde

Bijdrage aan gesprek over Kerst (20 dec.

Congress, Aberdeen, UK, 2019, 8 August 2019.

P.H.R. van Houwelingen

■ Recensie van: Ingolf U. Dalferth. Die

der Veen, P.J. Lalleman en A. Romkes en P. Sie-

■ Theologia Reformata.

2019).

■ “Why A Biblical Scholar Needs Systema-

■ “The nursing Paul (1 Thessalonians 2:7),”

Kunst des Verstehens. Grundzuge einer Her-

besma. In De Wekker.

meneutik der Kommunikation durch Texte.

■ Bijdrage in ‘De Nieuwe Morgen’ over de

tic Theology.” European Academy of Religion

expert meeting with Christopher B. Hays,

Miscellaneous

Gewone Catechismus, Groot Nieuws Radio, 7

2019, Bologna, IT, 5 March 2019.

Kampen, 23 mei 2019.

Mohr Siebeck: Tübingen, 2018. In Theologia

A. Versluis

A. van der Dussen

mei 2019.

Reformata 62 nr. 3, 319–320.

■ Recensie: Hetty Lalleman. Celebrating

■ Calvijn en Barth. Introductie op Als in

■ Tv-programma Andries, uitgezonden 24

J.M. Burger

A. Huijgen

november 2019, NPO 2.

the Law? Rethinking Old Testament Ethics,

een spiegel. God kennen volgens Calvijn en

■ ‘Van verbond naar verbonden. Over de

■ ‘Methodological Considerations for a

J. Dekker

Second red.tion. Milton Keynes: Paternoster,

Barth. Een tweeluik. Van C. van der Kooi,

erfenis van de vrijgemaakte verbondstheo-

Fruitful Cooperation of Systematic Theology

■ Recensie van: Douglas J. Moo and Jo-

2016. In Theologia Reformata, 62, 183.

Kampen: Uitgeverij Kok, 2002. Online her-

logie’ Lezing op symposium Gereformeerde

and Biblical Studies’, European Academy of

nathan A. Moo. Creation Care: A Biblical

■ Recensie: Eckart Otto. Deuteronomium

druk,

5. Extra

Theologie Stroomopwaarts: 75 jaar vrijma-

Religion, 5 maart 2019.

Theology of the Natural World, Biblical Theo-

12–34 (Erster Teilband: 12,1–23,15; Zweiter

loads/2019/01/Dussen-Calvijn-Barth-Vander-

Lecture

king, Kampen 31 oktober 2019.

■ ‘The Lasting Value and Limitations of the

logy for Life. Grand Rapids, MI: Zondervan,

Teilband: 23,16–34,12), Herders Theologi-

Kooi-2002b.pdf.

■ ‘What is the Relevance of Biblical Studies

Canons of Dordt: A Theological Reevaluation

2018. In Journal of Reformed Theology 13/3-

scher Kommentar zum Alten Testament.

■ “Gods voorzienigheid. Over Gods beleid,

Academic
K. van Bekkum

for Systematic Theology?’ Short paper op

after 400 Years’, Conferentie The Theology of

4, 342–343.

Herder, Freiburg 2016–2017. In Theologia Re-

zijn Vaderschap en het kwaad.” Heruitgave

■ “Hoe lezen we Genesis 1–11? Antwoord

European Academy of Religion Annual Con-

Dordt, Groningen, 8 mei 2019.

formata, 62, 184.

van een lezing voor de Theologische Stu-

op vijf vragen van Mart-Jan Paul.” Studiedag

ference 2019, Bologna dinsdag 5 maart 2019.

■ ‘Christ the Center of Scripture: Reading

die Begeleiding van de Nederlands Gere-

‘Christelijk geloof en Evolutie.’ Nijkerk, 29

■ ‘The church as community of reading

as Listening’, Evangelical Theological Soci-

November 2019.

and understanding. Empirical perspectives’.

ety, San Diego, 22 nov. 2019.

A.J. den Heijer

https://ngk.nl/wp16/wp-content/up-

■ Steve Walton, Paul R. Trebilco and David

Book editing

formeerde

W.J. Gill, red..‘The Urban World and the First

J. Dekker

wp-content/uploads/2019/01/Dussen-Gods-

■ “Proclaiming the Gospel of the King-

Short paper op IRTI-conferentie, 5 juli 2019,

Christians’. Grand Rapids: Eerdmans Publi-

■ Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van

voorzienigheid-1999b.pdf.

dom,” Scripture and Church Seminar. IBR/

PThU Amsterdam.

shing Company, 2017. In European Journal

Helden (eds.). Dan is het aardse leven goed.

ofTheology, 28,1, 82–83.

Theologische opstellen aangeboden aan

G. Kwakkel

Diego, CA, 24 November 2019.

J. Dekker

ma-Agteres (“In fide Quid Senseris, non quid

dr. Ad van der Dussen. TU-Bezinningsreeks

■ ‘Genoeg, zwijg hier verder over! Mozes’

■ “Historical Geography and the Diachro-

■ ‘Leviatan en andere monsters in het

dixeris, cogitandum”. Paulus’ gebruik van

P.H.R. van Houwelingen

22. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn,

gebed’, in: Friesch Dagblad, 2 november

ny of the Geographical Concept of Joshua

Oude Nabije Oosten’, gastcollege TU Apel-

de pistis-woordgroep tegen het licht van

■ Recensie van: Craig L. Blomberg. A Theo-

2019.

2019, W24-25 [= herpublicatie van: ‘“Genoeg,

15–19,” Session New Directions in Histori-

doorn, 5 februari 2019.

Grieks-Romeinse discoursen) op de jaarlijk-

zwijg hier verder over!’’ Mozes’ afgewezen

cal Geography. Annual Meeting ASOR, San

■ ‘Leviatan en andere monsters in het

se bijeenkomst van het Studiosorum Novi

P.H.R. van Houwelingen

gebed (Deuteronomium 3:23-28)’, in: Hans

Diego, 22 November 2019.

boek Jesaja’, gastcollege TU Apeldoorn, 12

Testamenti Conventus 2019. Tilburg, 27 mei

■ Samen met Armin Baum (eds.). Theologie

Schaeffer; Geranne Tamminga-Van Dijk (eds),

■ Samen met Gert Kwakkel “De theologi-

februari 2019.

2019.

logy of the New Testament. In Theologia Reformata, 62.2, 186–187.
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■ Respons op een lezing van Suzan Sierks-
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■ Lois, Eunice and Timothy. The Rhetorical

Sonnevelds boek Het vergeten evangelie (8

Popular

■ ‘De waarde van de belijdenisgeschrif-

larity in Difference (North West University,

■ Netherlands School for Advanced Stu-

Strategy in 2 Timothy in the Light of Social

maart 2019).

J.M. Burger

ten’, CGK Aalten, 29 mei 2019.

Potchefstroom, RSA).

dies in Theology and Religion.

Exclusion of the First Christians. Lezing op

■ Participatie: leven in Christus Workshop

■ ‘Geestelijke groei volgens Paulus’ Anker-

■ ‘Calvijn en tolerantie’, SGP Spring Aca-

de Annual Meeting van de Society of Biblical

studiedag over Theologie van het Nieuwe

lezing, gehouden op 13 en 16 mei in Gouda

demy, 31 mei 2019.

M.G.P. Klinker - De Klerck

Nederland en België.

Literature (23-26 november 2019, San Diego),

Testament in twintig thema’s, TU Kampen,

en Voorthuizen.

■ ‘Belijdend leven met de Bijbel’, Driestar

■ Lid van de beoordelingscommissie voor

■ Board Society of Christian Philosophy.

zaterdag 23 november 2019.

21 juni 2019.

■ ‘In Christus open voor de ander’ Lezing

red.catief, cursus voor docenten, 26 juni 2019.

het proefschrift van Jessica Renee Joustra:

■ Society of Biblical Literature.

■ ‘Gereformeerde ‘nieuwe’ hermeneutiek

op Missie.nu (4e red.tie) ‘Open voor de ander.

■ ‘Hermeneutiek’, voor scholieren van Gre-

‘Reformed and Anabaptist Dialogue on the

■ American Schools of Oriental Research.

R.T. te Velde

in de GKv’ Lezing op jaarlijkse conferentie

Ontmoeting als missioniare uitdaging’, Al-

ijdanus (Zwolle) en Pieter Zandt (Kampen),

Imitation of Christ. Exploring the Thought of

■ ’In What Sense is Grace Irresistible?’,

van CGMV voor predikanten, Ermelo 14 no-

mere 2 november 2019.

Kampen, 25 sept. 2019.

Herman Bavinck and John Howard Yoder on

A. Huijgen

short paper, Society for the Study of Theo-

vember 2019.

■ ‘Lezen en laten lezen’, boekhandel Nij-

Following the Example of Jesus“. Oppositie

■ Secretaris van het Presidium van het In-

A. van der Dussen

kerk, 26 sept. 2019.

bij de verdediging van het proefschrift op

ternational Congress on Calvin Research.

logy, Warwick, 9 april 2019 / Evangelical

■ Oudtestamentisch Werkgezelschap in

Theological Society, San Diego, 20 november

A. Huijgen

■ Tekst - auteur - lezer. Lezing over ’herme-

■ ‘Gewone Catechismus vraag 6-12’, Her-

maandag 9 december 2019 aan de Vrije Uni-

■ Deputaten Buitenlandse Kerken (lid,

2019.

■ ‘Secularisatie: Zelfonderzoek & godsver-

neutiek’ voor de Christelijke Gereformeerde

vormde gemeente Vreeswijk, 9 okt. 2019.

versiteit Amsterdam.

sinds 2014).

■ “Justified by Faith? Franciscus Gomarus

trouwen’, Driestar redacatief, 20 maart 2019.

Kerk van Hattem, op 13 februari 2019.

■ ‘Studie en roeping’, Driestar College Gou-

on the Crucial Issue with Jacob Arminius”,

■ ‘Evolutie en de ziel’, Cursusdag PEP /

■ ’Heel de mensheid stemme saam...’ Le-

da, 18 okt. 2019.

G. Kwakkel

■ Raad van toezicht Gereformeerde Scho-

keynote lecture, international congress

Weet wat je gelooft, Nijkerk, 29 nov. 2019.

zing over het document ’DE KERK. Op weg

■ ‘Lezen en laten lezen’, Gkv Bergentheim,

■ Hendrik Jan Bosman, Prosodic Influence

lengroep GSG.

■ Raad van toezicht Opella.

naar een gemeenschappelijke visie’ van de

31 okt. 2019.

on the Text Syntax of Lamentations; pro-

■ Calvin Studies Society.

2019.

M.G.P. Klinker - De Klerck

Wereldraad van Kerken, gehouden op de

■ ‘Hermeneutiek’, CGK & Gkv Ermelo, 5 nov.

motie: Vrije Universiteit Amsterdam, 29 mei

■ Society for the Study of Theology.

■ “Verzoening in de Heidelbergse Cate-

■ Workshop: ‘Aan u is de genade geschon-

DOE-conferentie op 30 maart 2019 te Bun-

2019.

2019.

chismus”, grondslaglezing voor CSFR Wage-

ken omwille van Christus te lijden...?!’ op de

schoten-Spakenburg.

ningen, 20 maart 2019.

studiedag ’De impact van het evangelie. Een

M.G.P. Klinker - De Klerck

H.G.L. Peels

■ “Dordtse Leerregels over geloof en vrije

nieuwe theologie van het nieuwe testament

A. Huijgen

■ Paulus apostel. Cursus van vier avonden

■ Lid

wil”, Ad fontes-lezing CSFR Rotterdam, 3

voor kerk en academie. Gehouden te Kam-

■ ‘Is deze God onze God?’ Driestar Studium

over Paulus voor de gemeente van Hengelo

Translating Zephaniah in Context (promo-

april 2019.

pen op 21 juni 2019.

Generale, 11 en 25 jan. 2019.

(12 en 26 maart, 9 en 16 april 2019).

tors: prof. dr. L.J. de Vries en prof. dr. W.T. van

“The Theology of Dordt”, Groningen, 8 May

M.G.P. Klinker - De Klerck
examencommissie

■ Studiosorum Novi Testamenti Conventus.
Brad

Willits,

■ Full Member of the Society of Biblical Literature.

Peursen, Vrije Universiteit Amsterdam), 13

M.C. Mulder

G. Kwakkel

■ ‘Heidelbergse catechismus vraag 111’,

G. Kwakkel

mei 2019.

■ Extraordinary Professor NT aan de

Professional

■ ‘Besnijdenis en doop in de Bijbel’, Studie-

CSFR Utrecht, 13 feb. 2019.

■ ‘Hoe lezen wij de Bijbel?’, Gezamenlijke Bij-

■ Lid examencommissie Wilhelm Wessels,

North-West University van Potchefstroom,

J.M. Burger

week voor (aanstaande) theologiestudenten

■ ‘Hermeneutiek’, NGK Doetinchem, 19

belstudieavond mannen- en vrouwenvereni-

Failed Leaders. The Nature and Content of

in samenwerking met Greenwich School of

gingen GKV Ommen, Ommen, 17 januari 2019.

Prophetic Rivalry in Jeremiah 23:9-22 (promo-

Theology.

tor: prof. dr. E.J. van Wolde, Radboud Univer-

■ Protestantse Raad voor kerk en Israël.

siteit Nijmegen), 9 januari 2018.

■ Overlegorgaanorgaan Joden en Christe-

■ ‘Bijbels leiderschap’, Cedrah, 31 jan. 2019.

bij-

uitgaande van het hoofdbestuur van de Ge-

maart 2019.

drage aan een katholieke ecclesiologie’ Bij-

reformeerde Bond in de Protestantse Kerk,

■ ‘Doop en verbond’, CGK Aalten, 27 maart

drage tweedaagse retraite Oecumenisch

Elspeet, 19 augustus 2019.

2019.

R.T. te Velde

■ ‘Volharding der heiligen’, Publiekscon-

■ Cursus ‘Dordtse Leerregels actueel’,

ferentie over de theologie van de Dordtse

Leerhuis GKv/NGK Dalfsen, maart - mei 2019.

Membership of research schools and
societies

■ Comenius Commission.

■ ‘Een

vrijgemaakt-gereformeerde

Forum voor Katholiciteit, abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther, 15 mei 2019.

nen.

■ ‘Hoe vergeeft God? Hoe overwint God

R.T. te Velde

Leerregels, 9 mei 2019.

het kwaad? Belangrijke Bijbelstheologische

■ “Schriftgezag en hermeneutiek”, lezing

■ ‘Vrede’, in samenspraak met Tjaard Bar-

As a member of a Reading Committee

K. van Bekkum

(EvTA).

motieven achter het concept genoegdoe-

Predikantenvereniging GKv, 14 november

nard, Remonstrantse kerk Groningen, 27 mei

A. Huijgen

■ Executive Board Netherlands School for

■ Stichting Steun Gereformeerde Kerken

ning’ Bijdrage op studiedag over Reinier

2019.

2019.

■ JeongHwan Ahn, The Triune God as Simi-

Advanced Studies in Theology and Religion.

in Frankrijk (SSGKF).
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A. van den Os

■ Society of Biblical Studies.

■ Evangelical Theological Society.

■ Society of Biblical Literature.

■ Tyndale Fellowship.

■ Senior Researcher of the Netherlands

■ European Association for Biblical Stu-

■ SOTAK.

School for Advanced Studies in Theology

dies.

■ Raad van Advies Forum-C.

and Religion (NOSTER).

■ Raad van Advies IFES-Nederland.

■ Sixteenth Century Society and Conference.

H.G.L. Peels

■ Raad van Advies St. De Nationale Synode.

■ Calvin Studies Society.

■ Board of Directors Greenwich School of

■ Raad van Advies Instituut voor Cultuure-

■ Research Group Classic Reformed Theo-

Theology.

thiek.

logy (‘Oude Gereformeerde Theologie“),

■ Research fellow Department Old Testa-

■ Ex Oriente Lux, afdeling Apeldoorn.

Board member since 201.

ment, University of the Free State, Bloemfon-

■ World Reformed Fellowship.

tein, Zuid-Afrika.

■ International Association for the Promo-

■ Seniormember NOSTER.
■ Oudtestamentisch Werkgezelschap Ne-

Church Planting, Church Renewal. In Church

2. Professional publication

Polity, Mission and Unity: Their Impact in

Article in a journal

1. Scientific publication

Church Life. Proceedings of the Internatio-

S. Paas

Refereed article in a journal

nal Conference, Princeton, New Jersey, USA,

■ “Nashville: Schepping en herschepping.”

S. Paas

18-20 April, 2016, red. Barry Ensign-George,

In De Nieuwe Koers.

A. Versluis

■ “Notoriously religious or secularising?

Hélène Evers, Church Polity and Ecumenism:

tion of Christian Higher red.cation (IAPCHE).

■ Oudtestamentisch Werkgezelschap Ne-

Revival and secularisation in Sub-Saharan

Global Perspectives 5, 91–103, Zürich: LIT-

J.H.F. Schaeffer

■ Begeleidingscommissie Revisie NBV.

derland en België.

Africa”. In Exchange. 48(1). 26-50.

Verlag, 2019.

■ “Inleiding. Casestudies: praktische theo-

■ Society of Biblical Studies.

■ “The Countercultural Church: An Analy-

■ Het recht volgt het leven? Van wetboek

logie en het belang van een methode.” In

sis of the Neo-Anabaptist Contribution to

en kerkorde naar kunstwerk en liedboek. In

Themanummer Handelingen 2019/2, 3–5.

derland en België.
■ Facharbeitsgesellschaft

Altes

Testa-

Centre for Church and Mission in the West (CCMV)

Research Output

R.T. te Velde

ments.

■ American Academy of Religion.

H. de Waard

Missional Ecclesiology in the Post-Christen-

Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en

■ “Slotreflectie. De zaak is het waard.” In

■ European Association of Biblical Studies.

■ Society for the Study of Theology.

■ European Association of Biblical Studies.

dom West”. In Ecclesiology. 15. 217-289.

werkelijkheid, red. Leon van den Broeke en

Themanummer Handelingen 2019/2, 61–65.

Hans Schaeffer, Deddens Kerkrecht Serie 2,

■ “Leven en laten leven. Gemeenteopbouw

Non-refereed article in a journal

95–112, Kampen: Summum Academic Publi-

tussen agogiek en theologie.” In: WKO-bulle-

S. Paas

cations, 2019.

tin 101, 15-18, 2019.

logy in a Secular Society”. In Anvil: Journal of

S. Paas

K.S. Tamminga

Theology and Mission.

■ Leadership in Mission: Church Governan-

■ “Gids in een onbekende stad: Waarde

ce in an Age of Change. In Kirche[n]gestalten:

en valkuilen van een ‘single case study’.” In:

Book

Re-Formationen von Kirche und Gemeinde

Handelingen 46/2(2019), 51-59.

S. Paas

in Zeiten des Umbruchs, red. K. Koeniger, &

■ Pilgrims and Priests: Christian Mission in a

J. Monsees, 183-200, Beiträge zu Evangelisa-

Book

Post-Christian Culture. London: SCM Press, 2019.

tion und Gemeindeentwicklung; Vol. 026,

S. Paas

Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2019.

■ Zoeken naar het goede leven: De toe-

■ “Pilgrims and Priests: Missional Ecclesio-

J.H.F. Schaeffer

120

Jaarverslag 2018
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■ Kerk om te vieren. Praktisch-theologi-

J.H.F. Schaeffer

sche reflecties op kerkzijn. Kampen: Sum-

■ Duurzame en solidaire gemeenschap:

mum Academic, 2019.

Ideaal of fictie voor de kerk in de 21e eeuw?

Volume/Book chapter

In Geest of recht? Kerkrecht tussen ideaal en

C. van den Broeke

Volume/Book chapter

werkelijkheid, red. Leon van den Broeke en

■ Van censura morum naar jaargesprek?

C. van den Broeke

Hans Schaeffer, 71–94, Kampen: Summum

De vrijheid van het ambt en het human re-

■ The Missional Bishop: Classical Assembly,

Academic, 2019.

source management van de kerk. In Schu-
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kencentrum, 2019.
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ring tussen kerkrecht en arbeidsrecht, red.
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3. Popular publication

S. Paas

J.H.F. Schaeffer

“Leren van de wereldkerk – samen met alle

Peter Raven, 46–66, z.p.: Kenniscentrum Ar-

■ Welk licht werpen andere Bijbelteksten

Book

■ “Christelijke politiek niet links of rechts.”

■ “Uitkijken naar de bruiloft. Over de kerk

heiligen …” 2. 67/44, 5.

beidsrecht, 2019.

dan Genesis 1 en 2 op Israëls geloof in God

G.J. Roest

In Reformatorisch Dagblad.

als bruid van Christus.” In: Onderweg 11/5,

“Nuchterheid … met het oog op de laatste

■ De classicale vergadering. In Nieuwe toe-

als Schepper? In En God zag dat het goed

■ Hoopvol Leven: Ontdek de weg die Jezus

■ “Hoe Stefan Paas aan theologie doet

6–9, (25 mei 2019).

dagen (meditatie n.a.v. 1 Petrus 4,7).” 67/46, 2.

lichting op de kerkorde van de Protestantse

was: Christelijk geloof en evolutie in 25 cru-

wijst. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn

vanuit het midden des Vaderlands.” In Ne-

■ “De kerk ontstaat in en door de liturgie.”

“Leren van de wereldkerk – samen met alle

Kerk in Nederland van de Protestantse Kerk

ciale vragen, red. W. den Boer, R. Fransen, &

Motief, 2019.

derlands Dagblad.

In Reformatorisch Dagblad, 21, 29 juni 2019.

heiligen … 1.” 67/46, 3.

in Nederland, F. Tobias Bos en Leo J. Koffe-

R. Peels, 121-135, Kampen: Summum Acade-

■ Open Leven: Ervaar de weg die Jezus

■ “De missie van Theoloog des Vaderlands

■ “Liturgie is veel meer dan een psalm-

“Thuiskomen (meditatie n.a.v. Openbaring

man, 225–241, Zoetermeer: Kok Boekencen-

mic Publications, 2019.

wijst. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn

Stefan Paas 19/06/19.” In De Kanttekening,

briefje bij de preek.” In Nederlands Dagblad,

7,14).” 67/47, 2.

Motief, 2019.

Netherlands, Web Interview.

16–17, 29 juni 2019.

“Advent - geen stress, maar ‘ont-moet-en’.”

■ “Opkomst Forum leidt tot relatietest

■ “Is dit mijn kerk?’ Over stille kerkverla-

67/50, 2.

trum, 2019.
■ Deputaatschappen. In Handboek Gere-

J.H.F. Schaeffer

formeerd Kerkrecht, Herman J. Selderhuis,

■ Nabeschouwing. In Nicholas Wolterstorff,

Volume/Book chapter

voor SGP en ChristenUnie.” (interview voor

ting.” In Onderweg 5/19, 4–7, 12oktober 2019.

“Grote blijdschap … op de grens van de tijd.”

337–341, Heerenveen: Jongbloed, 2019.

De God die wij aanbidden, 207–211, Buijten&

C. van den Broeke

NOS website) 9/06/19.

■ Interview in: Onderweg 5/3, 10–13, 2 fe-

67/51&52, 10.

■ Meerdere vergaderingen. In Handboek

Schipperheijn Motief: Amsterdam, 2019.

■ ‘Ik wil zingen over uw trouw en recht’:

■ “Baudet trekt SGP uit zelfgekozen bal-

bruari 2019.

Liturgisch kerkrecht. In Verzamelde werken

lingschap 5/06/19.” Interview in Het Financi-

■ Interview in Nederlands Dagblad, 22 december 2018.

Gereformeerd Kerkrecht, Herman J. Selder-

4. Other results

huis, 293–303, Heerenveen: Jongbloed, 2019.

Report

van het symposium van prof. dr. Hans Schae-

eele Dagblad.

■ Samen met J.T. van den Berg. Ontwikke-

H. Wijma

ffer, red. Hoving. R., 53–62, Zwolle: Praktijk-

■ “De burger verlangt naar een bezielend

lingen in de twintigste en eenentwintigste

■ Gespreksleidraad Missionaire Kerkver-

centrum, 2019.

politiek verhaal.” Interview door Brandon

J. van ’t Spijker

S. Paas

eeuw. In Handboek Gereformeerd Kerkrecht,

nieuwing.

Pakker 1/05/19 in De Linkerwang.

■ “‘Kondig het – levend – aan.’ Enkele ge-

■ Recensie van Kaye V. Cook red. Faith in a

Herman J. Selderhuis, 186–206, Heerenveen:

■ Samen met Jonge, A. de, Wijma -Van der

■ “Mevrouw Paas, die jongen van u rede-

dachten over de communicatie van het

Pluralist Age. Cascade: Eugene 2018. In Philo-

Jongbloed, 2019.

Veen, M.J. Simulatiegame Missionaire Kerk-

Contribution to daily newspaper/
weekly

neert te veel.” Interview door Sjoerd Wie-

evangelie in deze tijd.” In Ambtelijk Contact.

sophia Reformata, 84, 1-5.

Book review

vernieuwing. Ontwikkeld voor beeld- oor-

C. van den Broeke

lenga, 1/05/19, in De Nieuwe Koers.

Studieblad ten dienste van ouderlingen en

G. Noort

deels- en besluitvorming rond Missionaire

■ “Bindingsangst, noodverband of kerk-

■ “Bestuurders in het Westen moffelen

diakenen van de Christelijke Gereformeerde

J. van ’t Spijker

■ Volg Mij - Getuigenis van de Naam als

Kerkvernieuwing door lokale leidinggeven-

verband.” In Dienst: Toerusting van werkers

geweld tegen christenen weg.” Interview in:

Kerken in Nederland, 58, 3–6, november/de-

■ John G. Flett. Apostolicity: The Ecumeni-

basis van spirituele missionaire oecumene.

den. Kampen|Zwolle: Eigen uitgave, 2019.

in de kerk, no. 3, 17–21, 2019.

Het Financieele Dagblad, 26/04/19.

cember 2019.

cal Question in World Christian Perspective

In Spirituele Oecumene: Over de vele vor-

■ Samen met A. de en Paas, S. Kleine Gere-

■ “Biechtgeheim en consequenties.” In Ou-

■ “Je kunt niet zomaar teksten uit de Bijbel

■ Bijdragen aan Kerkblad voor het Noorden:

[Missiological Engagement Series]. Downers

men van onze gezamenlijke en persoonlijke

formeerde Missionaire Ecclesiologie. Zwolle

derlingenblad voor Pastoraat en Gemeente-

plukken.” Interview door Floor Rusman, in:

“Mensen voor Christus winnen …” 67/3, 3.

Grove: IVP Academics, 2016. In Theologia Re-

dienst aan God, red. H.A. Speelman, K. van

Praktijkcentrum: Eigen Uitgave, 2019.

opbouw, jrg. 97, no. 1109, 11–14, November

NRC, Netherlands, 19/01/19.

“Gezegend en gezonden.” 67/7, 2.

formata, 62/1, 94–95, 2019.

der Zwaag, 392–403, Kampen: Summum,

■ Samen met Wijma - van der Veen, M.J.

2019.

■ “Ik hoef niet vrijzinnig over te komen.”

“Gods-beeld.” 67/14, 2.

■ Graham Hill. Salt Light, and a City: Ec-

2019.

Onderzoek naar Mobiliteit beïnvloedende

Interview in: Volzin, 15/01/19.

“Maar de zijnen hebben Hem niet aangeno-

clesiology for the Global Missional Com-

■ Samen met Hof, E.D. Missiologie en be-

factoren bij predikanten en overwegingen

G. Noort

■ “Theoloog des Vaderlands: “Opstellers

men …” 67/16, 3.

munity. Deel 1: Western Voices, 2e edition.

perking – een verkenning. In Bijbel en ‘Be-

van vacante gemeenten. Kampen|Zwolle

■ “Ontspannen discipelschap in de pu-

Nashiville-manifest moeten excuses ma-

“Hemelvaart – He has got the whole world in

Eugene: Cascade Books, 2017. In Theologia

perking’. Contextuele en missiologische per-

Praktijkcentrum: eigen uitgave, 2019.

blieke ruimte.” Nederlands Dagblad, 3, 3 mei

ken.” Interview door Maaike van Houten, in:

His hands.” 67/21&22, 2.

Reformata, 62/1, 96–97, 2019.

spectieven nr.4, red. G. Noort, P.B. Smit e.a.,

■ Gaat dan heen ... Evaluatie van de Missi-

2019.

Trouw, 12/01/19.

“Een sterke God die daar wat aan verandert.”

■ W. Jay Moon. Intercultural Discipleship.

85–94, Driebergen: NZR-Cahier 2019.

onair Leertrajecten uitgevoerd binnen drie

■ “Focus op “onbereikten” lakmoesproef

■ “In the easy-going Netherlands, two

67/25, 2.

Learning from Global Approaches to Spiritu-

kerken van de Christelijke Gereformeerde

voor missionaire samenwerking.” In Tussen-

worlds have clashed.” Interview door Matt

“De kortste preek.” 67/30&31, 2.

al Formation [Encountering Mission Series].

Kerk. Kampen|Zwolle: Praktijkcentrum, 2019.

Ruimte, 8–14, 2019/2.

Steinman, in: The Economist, 9/01/19.

“De kerk leeft.” 67/44, 2.

Grand Rapids: Baker Academic, 2017. In Theologia Reformata, 62/1, 97–98, 2019.
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■ Bryan Stone. Evangelism after Pluralism:

Heerenveen: Ark Media, 2020.In Kerkblad

J. van ’t Spijker

Licht (NPO 2 TV) (National), Netherlands, Te-

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

The Ethics of Christian Witness. Grand Ra-

voor het Noorden, 67/50, 4–5, 2019.

■ Lid redactie Kerkblad voor het Noorden.

levision

■ Concluding Remarks at Seminar ’Nurture

■ Inleiding minisymposium ’Liturgie in prak-

pids: Baker Academic, 2018. In Theologia Re-

■ Michelle Franssen-Vonk trans. Stille tijd

Orgaan voor de Christelijke Gereformeerde

■ Van meningen ben ik niet onder de

and Culture. In Search of the Value of Food and

tijk’ - Praktijkcentrum/Theologische Universiteit

formata, 62/1, 98–99, 2019.

voor stellen. 365 dagen dagboek. Heeren-

Kerken.

indruk, Interview door Elsbeth Gruteke,

Meals’. PThU (Noster, IRILIS), 5 november 2019.

- ter gelegenheid van inauguratie, 28 juni 2019.

■ Samuel Wells. Incarnational Mission:

veen: Ark Media, 2019. In Kerkblad voor het

27/04/19, NPO radio 5

■ Samen met J.A.G. Bosman, “Why Celebra-

■ Organisatie en leiding studiedag ’Avond-

Being with the world. Norwich: Canterbury

Noorden, 67/50, 4–5, 2019.

Inaugural lecture

■ Wat is Pasen? (NPO Jeugdjournaal),

ting the Lord’s Supper is a Confusing Prac-

maal buiten de kerkdienst?’ - ism PEP/weet-

Press, 2018. In: Theologia Reformata, 62/1,

■ Lieuwejan van Dalen. Levensweg. 100

G. Noort

19/04/19

tice: Reflections on the Formative Power of

watjegelooft en PThU - 28 maart 2019.

99–100, 2019.

dagen bij de Bergrede. Heerenveen: Groen,

■ Heil in missionaire samenwerking. Mis-

a Liturgical Ritual Practice.” Ecclesiology &

■ Lezing studiedag “Avondmaal buiten

■ B. Bikker, D. Quant, R.W.J. Soeters & H.J.Th.

2019. In Kerkblad voor het Noorden, 67/50,

siologische kanttekeningen bij convergen-

Miscellaneous

Ethnography Conference. Durham (UK), sep-

de kerkdienst?” & “Ecclesiologie en avond-

Velema red. Jaarboek van de Christelijke Ge-

4–5, 2019.

tie van visies en praktijken. Kampen: Theolo-

S. Paas

tember 2019.

maal” ism PEP/weetwatjegelooft en PThU.

gische Universiteit Kampen, 2019.

■ Vreemdelingen en priesters kreeg in

reformeerde Kerken in Nederland 2019. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2019. In

Boekredactie

Kerkblad voor het Noorden, 67/38, 6, 2019.

G. Noort

J.H.F. Schaeffer

■ Hans Schaeffer & Geranne Tamminga-

■ Samen met Smit, P.B. e.a. red. Bijbel en

■ “Liturgie als centrum van kerkzijn. Over

J.H.F. Schaeffer

van Dijk red. Verhalen om te delen. Bij het af-

‘Beperking’. Contextuele en missiologische

de relatie tussen praktisch ecclesiologie en

scheid van Peter van de Kamp. Amsterdam:

perspectieven. NZR-Cahier, nr. 4, Driebergen:

liturgie.” Inaugurele rede. Burgwalkerk Kam-

Buijten en Schipperheijn Motief, 2019. in

Nederlandse Zendingsraad, 2019.

pen, 28 juni 2019.

Kerkblad voor het Noorden, 67/43, 7, 2019.

28 maart 2019.

C. van den Broeke

■ “Diversiteit - een theologische peiling.”

■ “Religious Freedom, the Disposal of the

Lezing voor Generale Synode Goes 2020, 22

Body and Democracy,” tijdens international

november 2019.

■ Organisatie en leiding studiedag Kerk-

expertmeeting “Christentum und Demokra-

■ “Wat moeten we doen? Kerkverlating in

verlating in Perspectief (15 november 2019).

tie in Europa,” Konferenz theologischer Uni-

liturgisch perspectief.” Studiedag Kerkverla-

2019 de 8e druk.

versitäten in Kampen und Debrecen (Theo-

ting. Theologische Universiteit Kampen, 15

H. Wijma

logische Universiteit Kampen - Reformierte

november 2019.

■ Dr. J. Kommers. En zij volgen het lichtend

Journal editing

Televisie- of radio-optreden

■ Samen met Genderen, Peter van., Mee-

Theologische Universität Debrecen), woens-

■ “Gezien de feiten”. Studiedag Kerkverla-

spoor. Kleine geschiedenis van de christelij-

C. van den Broeke

S. Paas

dendorp, Theodoor. Handboek voor Kringlei-

dag 27 maart 2019.

ting. Theologische Universiteit Kampen, 15

ke zending Artios-reeks. Heerenveen: Groen,

■ Samen met J.H.F. Schaeffer. Geest of

■ De Ongelooflijke Podcast (NPO1): serie

ders. 3e druk. Amstelveen: Buijten en Schip-

■ Keynote lecture “Serving Peace? Church

november 2019.

2019. In De Waarheidsvriend. Wekelijkse uit-

Recht? Kerkrecht tussen ideaal en werke-

uitzendingen is begonnen in April 2019 en

perheijn, 2019.

Order as an Order of Peace, at internati-

gave van de Gereformeerde Bond, 107/47,

lijkheid. Deddens Kerkrecht Serie 2. Kam-

duurt nog altijd voort. Gemiddeld 10.000

onal conference ”Doing what is just, fair

H. Wijma

16–17, 21 november 2019.

pen: Summum Academic Publications, 2019.

luisteraars per week. In DOP spreken journa-

and right,“ North-West University, Potchef-

■ Colleges Praktijkgericht Theologisch On-

■ Karl Barth. U weet wij wij zijn. 50 gebe-

148pp.

list David Boogers en theoloog Stefan Paas

stroom, South-Africa, 27-29 November 2019.

derzoek t.b.v. Viaa GPW-GL.

den. Utrecht: KokBoekencentrum, 2018. In

met bekende en minder bekende Nederlan-

5. Extra

■ Co-lecture met George Harinck, “Protes-

Kerkblad voor het Noorden, 67/49, 6, 2019.

S. Paas

ders over religie, (cultuur)christendom, ge-

Lecture

tant Political Theology” for reading-group

■ Piet de Jong. Sores en zegen. Mijn verhaal

■ Ecclesial Futures (https://wipfandstock.

loof en politiek, en alles wat op dit terrein

Protestant Political Theology, University

Popular
G. Noort

met de kerk. Utrecht: Boekencentrum, 2018.

com/ecclesial_futures)

relevant en interessant is.

Academic
J.A.G. Bosman

Cambridge, 29 May 2019.

■ “Onbevangen in de marge. Het verlangen

■ Wat is Pinksteren?, 9/06/19, Interview

■ Samen met J.H.F. Schaeffer, “Why Cele-

In Kerkblad voor het Noorden, 67/49, 15, 2019.

naar betekenisvol discipelschap en het ein-

■ P.D.J. Buijs, W.A. Capellen, C.J. Droger &

J.H.F. Schaeffer

door Annemiek Schrijver, Radio 5 (KRO/

brating the Lord’s Supper is a Confusing

A.G.M. Westrate red. Goede Moed. Dagkalen-

■ Zie ook C. van den Broeke. Geest of recht?

NCRV)

Practice: Reflections on the Formative Po-

Professional
J.A.G. Bosman

der 2020. Amsterdam: Buijten & Schipperhe-

■ Redactie themanummer ’Leren van case

■ De Nationale Synode door de ogen van

wer of a Liturgical Ritual Practice.” Ecclesio-

■ “Avondmaal en spiritualiteit,” studiedag

ijn Motief, 2019. In Kerkblad voor het Noor-

studies: onmisbaar voor de praktijk’. Hande-

Stefan Paas (NPO2 TV), 9/06/19

logy & Ethnography Conference. Durham

Avondmaal buiten de kerkdienst? Reflecte-

J.H.F. Schaeffer
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■ Adviseur cluster Bezinning van Deputa-

The Neo-Calvinism Research Institute (NRI)

Research Output

ten Evangelisatie CGK.
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Network.
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■ Spirit and Scripture: from Theopneustos,
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A.L.Th. de Bruijne
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H.A. Speelman
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cracy.” In European Journal of Theology, XX-
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■ “Contouren van een christelijke seksuele
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2019.
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■ ‘Reframing a Dutch Reformed Manual of

■ Vraaggesprek bij NPO Radio1 als aftre-

Doctrine. Joannes Anastasius Veluanus and

G. Harinck

dend lid van de Eerste Kamer, Radio1, 31 mei

Der leken wechyser (1554) between Luthe-

2019

rism, (Anti-) Nicodemism and Remonstran-

D. van Keulen

■ Documentatieblad voor de Nederlandse

■ “Toekomst Theologische Universiteit.”

S. Hiebsch

■ Samen met John Bolt, Jessica Joustra,

Kerkgeschiedenis na 1800

Interview in: Nederlands Dagblad, 21 sep-

■ Gottfried Mehnert, Der Türck ist der Lu-

Nelson Kloosterman, Antoine Theron, and

■ Trajecta. Religion, Culture and Society in

Overig

international reception of the Reformation,

tember 2019.

therischen Glück… Die Reformation in Sü-

red. Reformed Ethics: Created, Fallen, and

the Low Countries

R. Kuiper

at TU Kampen 27 June 2019.

■ “Geloof, politiek en theologie.” Interview

dosteuropa: Luther - der Papst - der Kaiser

Converted Humanity, volume 1 by Herman

in: Barneveldse Krant, 16 november 2019.

– der Sultan. Berlin/Münster/Wien/Zürich/

Bavinck. Grand Rapids: Baker Academic,

R. Kuiper

Sociedade (Brasilia: red.tora Monergismo,

A.L.Th. de Bruijne

London: LIT, 2019. [Arbeiten zur Historischen

2019.

■ Unio cum Christo. International Journal

2019). 306 pp. (Vertaling van Moreel Kapitaal.

■ ‘Christian ethics lies ahead. The value of

of Reformed Theology and Life.

Over de verbindingskracht van de samenle-

Herman Bavinck’s reformed ethics for refor-

ving, 2009)

med ethics today’, Bavinck Conference NRI

derlands Dagblad, 1 juni 2019.

und Systematischen Theologie (AHST), hrsg.

tism.’ Lecture at conference Dynamics in the

■ Capital Moral. O Poder de Conexao da

4. Other results

von Prof. Dr. Philipp David, Prof. Dr. Sabine

F. van der Pol

Book review

Hiebsch, PD Dr. Volkmar Ortmann, Band 23].

■ The Doctrine of Election in Reformed Per-

Ontwerp

W.A. den Boer

■ Burkhart Mecking. Die Vierzehn und die

spective. Historical and Theological Investi-

W. Huttinga

■ De ‘blinde vlek’ van Tim Keller. Een we-

Rückseite Gottes. Luthers vierzehn Bilder -

gations of the Synod of Dordt 1618-1619. Göt-

■ Voor Florion, vereniging voor gerefor-

5. Extra

S. H. Harefa

ging van Reinier Sonnevelds kritiek op Tim

mit Worten gemalt. Blickwechsel des Trostes -

tingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2019.

meerd onderwijs, 3 nieuwe identiteitsdocu-

Lecture

■ “A Free Church in a Free State: Christian

Kellers visie op het Evangelie. Online recen-

von den Heiligen zu Christus. Berlin/Münster/

menten opgesteld:

Engagement with Japanese Nationalism in

sieartikel n.a.v. Tim Keller. Centrum-Kerk.

Wien/Zürich/London: LIT, 2019. [AHST, hrsg.

H.A. Speelman

Identiteitsdocument Florion

Academic lecture
T.A. Boer

Het evangelie midden in je stad. Uitgeverij

von Prof. Dr. Philipp David, Prof. Dr. Sabine

■ Samen met K. van der Zwaag. Spiritu-

Medewerkersverklaring Florion

■ ‘Christelijke medische ethiek? Enkele

at Kuyper Conference in Grand Rapids.

Van Wijnen: Franeker, 2012.

Hiebsch, PD Dr. Volkmar Ortmann, Band 24].

ele Oecumene: Over de vele vormen van de

Ouderverklaring Florion

piketpaaltjes’. Inleiding op het symposium
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G. Harinck

‘Eivind Berggrav, Herman Albert Hesse and

für Evangelische Theologie: ’Luthertum in

■ “What’s Happening to Evangelicalism?

■ ‘Moral Capital’, lezing Mackenzie Univer-

■ Avondcollege over Abraham Kuyper: de-

■ “The Barmen Declaration, National-Soci-

Helmut Hesse: resistance taken too far?’

den Niederlanden. Die Geschichte einer reli-

Turning Point or A Looming Defeat?” The

siteit Campinas, 30 oktober 2019, Campinas

mocraat of populist?, Driestar College, Gou-

alism, and the Dutch Reformed Churches.”

(Deze bijdrage was onderdeel van het panel

giösen Minderheid’, 2 december.

World and Our Calling, Redeemer University

■ ‘Moral Capital’, Lezing Mackenzie Univer-

da, 20 maart.

Annual Conference EuARE, Bologna, 5 maart.

‘National-Socialism and Christianity’ dat ik

■ Expert meeting van het LUMEN-Centre,

College, January 23, 2019.

siteit Sao Paulo, 31 oktober 2019, Sao Paulo

■ Was Abraham Kuyper op de Bible Belt?,

■ “The Origins of Kuyper’s Idea of Sphere

samen prof. dr. George Harinck heb georga-

University of Aarhus. Mijn bijdrage: ’Dutch

■ ‘Christian Presence in Society’, lezing

lezingenserie bij tentoonstelling Bij ons op

Sovereignty, Annual Kuyper Conference.”

niseerd.), 4–7 maart.

Lutheranism as Lutheran comparative per-

D. van Keulen

Baptist Church, 2 november 2019, Curitiba

de Biblebelt, Catharijneconvent Utrecht, 17

Kuyper Conference hosted by Calvin College

■ Expert meeting van het Network for Ear-

spective’, 9–10 december.

■ ‘A Response to Greg Parker Jr., “Hoofd en

■ ‘Moral Capital’, lezing Mackenzie Univer-

september.

and Seminary, 24 april.

ly Modern Studies in North-Eastern Europe.

hart: Election and Ethics”’ (ATSF, Kampen 18

siteit Brasilia, 4 november 2019, Brasilia

■ Waarom ontbreekt het historische ar-

■ “Calvin as the Full-Size Kampen.” June

Mijn bijdrage: ‘The Role of Dutch Luthera-

J.R. Joustra

juni 2019).

conference of the Association for the Advan-

nism within the Topography of North-Euro-

■ “Conformity to Christ’s Suffering in Self-

■ ‘Een levenslang trauma. Berkouwers te-

D. Timmerman

Banning Vereniging, Utrecht, 1 november.

cement of Dutch-American Studies, Calvin

pean Lutheranism’, 2–4 mei.

Denial and Cross-Bearing: Bavinck on the

rugblik op de Vrijmaking’ (Lezing op de stu-

■ “Zwingli and the Zurich Catechetical Tra-

■ De invloed van Abraham Kuyper, college-

College, 14 juni.

■ 9th RefoRC Conference, Bologna. Mijn

Role of Positive and Negative Virtues in the

diedag ‘Gereformeerde theologie stroomop-

dition.” Paper presented at the international

dag Historisch Nieuwsblad, Zuiderkerk, Am-

■ “Christian and Socialist Utopia’s: Klaas

conferentiebijdrage: ’Martin Luther as lieu

Imitation of Christ.” Herman Bavinck’s Refor-

waarts’ te Kampen, 31 oktober 2019).

conference “Die Zürcher Reformation und

sterdam, 15 november.

Schilder on the Revelation of John and So-

de mémoire in Early Modern Dutch Luthera-

med Ethics, Theologische Universiteit Kam-

ihre Rolle in den europäischen Reformati-

■ Abraham

cial Life, Expert meeting Utopia, Nostalgia

nism’ Ik was tevens voorzitter in het panel ’

pen, September 2019.

H.A. Kim

onsbewegungen,” Zurich, Feb. 7, 2019.

leeskring, Kuyperhuis Den Haag, 2 december.

and the Crisis of Values in Modern Society.”

Tolerance, Peace, and Good Morality in the

■ “Theological Bridge Building in Times

■ “The Reformed Theology and Spirituality

VU Amsterdam, 11 october.

Long Sixteenth Century’, 15–17 mei.

of Polarization: Reformed and Anabaptist

of Music: From the Reformation to the Pre-

■ Internationaal symposium ’Dynamics

Traditions in Dialogue on the Imitation of

sent.” Reformation Presentation (H. Meeter

Professional lecture
E.A. de Boer

S. Hiebsch

■ “On doing what is just, right and fair: a
Dutch example, conference On doing what

in the international Reception of the Refor-

Christ.” 13th International Reformed Theolo-

Center, Calvin University, USA, 23 July, 2019).

■ Kampen in snapshots: kaleidoscoop

C.S.F.R. Panoplia te Leiden: ‘Martin Luther als

is just, right and fair.” Theologische Skool

mation’, Theologische Universiteit Kampen.

gical Institute Conference: The Calling of the

■ “Music, Persecution and Propaganda

van het populair Remonstrantisme, le-

machtsfactor in de Reformatie’, 15 januari.

Potchefstroom, 28 november.

Mijn symposiumbijdrage: ’Martin Luther in

Church in Times of Polarization, Protestant

in Early Modern Christianity: Representing

zing op Congres Vereniging Nederlandse

■ Drieluik over Ferdinand Domela Nieu-

■ “Confessional or Christian: the history

Early Modern Dutch Lutheranism: A liability?

Theological University, July 2019.

War and Peace through Musica Rhetorica.”

Kerkgeschiedenis ‘Rondom de Synode van

wenhuis t.g.v. zijn 100ste sterfjaar, Tresoar

of Confessional Politics in the Netherlands,

(Ik was initiatiefneemster en co-organisator,

■ “Neo-Calvinist Theological Foundations

The Ninth Annual RefoRC Conference on

Dordrecht (1618-1619). Lokale voorgeschie-

Leeuwarden: ‘Ferdinand Domela Nieuwen-

DAAD-workshop Who May Belong? Natio-

samen met prof. dr. Eveline van Staalduine-

with Paid Family Leave Policy Implications.”

Early Modern Christianity: War and Peace

denissen van een nationale vergadering’,

huis: luthers domineeszoon | predikant |

nalism, Conservative Religion, and Identity

Sulman, VU Amsterdam), 27 juni.

Center for Public Justice 2019 Families Va-

in 16th Century Religions (University of Bo-

Dordrecht 17 nov 2018. Publication in: Tijd-

kerkverlater’, 12 maart.

in German, Dutch, and Anglo-American Poli-

■ Begleitende Tagung zur Landesausstel-

lued Convention, June 2019.

logna, Italy, 15–17 May, 2019).

schrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

tics.” Cambridge, 9 december.

lung Worms 2021 ’Hier stehe ich. Gewissen

■ “Abraham Kuyper on Calvinism and

und Freiheit – Worms 1521’. Mijn bijdrage:

the Future.” Center for Faith and Work, Re-

R. Kuiper

S. Hiebsch

’Pragmatische Toleranz: Gewissensfreiheit

deemer Presbyterian Church (New York

■ ‘Democracy and the State. Christian-

A.L.Th. de Bruijne

tant Spirituality of Dutch Exile: Philips van

■ Symposium on Confession and Social

im frühneuzeitlichen Amsterdam’, 16–18

City), May 2019.

Political Thoughts’, 28 maart 2019, Gerefor-

■ ‘The public calling of the church. Consi-

Marnix’s Het Boeck der Psalmen Dauids

Responsibility, University of Aarhus, LU-

september.

■ “Common Grace, Community, and Cultu-

meerde Theologische Universiteit Debrecen,

dering the value of the neo-Calvinist tradi-

(1580).” The 26th Conference of the Society

MEN-Center. Mijn conferentiebijdrage: ‘Poor

■ Sixteenth Century Society & Conference,

re.” 2019 Kuyper Conference, Calvin College,

Hongarije.

tion for today’, International Conference De

for Reformation Studies (Westminster Col-

Relief in the Dutch Republic: A responsibility

St. Louis. Mijn conferentiebijdrage: ’Poor Re-

April 2019

■ ‘Social and Moral Capital’, lezing op het

Verre Naasten Zwolle , 22 Mei 2019.

lege, Cambridge, U.K., 9–11 April, 2019)

for the religious communities’, 11–12 febru-

lief and Social Responsibility: The Amsterdam

■ “What has Bavinck to do with Yoder? Le-

ministerie van Family and Human Rights, 23

ari.

Lutherans as a case study’, 17–20 october.

arning from Anabaptism on the Imitation

oktober 2019, Brasilia.

G. Harinck

R. Kuiper

■ 2nd European Academy for Religion Con-

■ Evening Lecture on Religion & Culture,

of Christ.” Prodigal Love of God Conference,

■ ‘Christian Politics’, lezing Gammon Insti-

■ Kuyper en de Vrije Universiteit, voor stu-

■ ‘Democratie in Europa’, Egbert Schuur-

ference, Bologna. Mijn conferentiebijdrage:

Justus- Liebig-Universität Giessen, Institut

Dordt College, April 6, 2019.

tute, 29 oktober 2019, Lavras

denten Calvin College, aan de VU, 7 januari.

manlezing, 23 mei 2019, Breukelen

134

Jaarverslag 2018

gument in het publieke debat over religie?,

(submitted).

Kuyper,

Christelijk-politieke

■ Dieslezing voor de studentenvereniging

H.A. Kim
■ “Psalms, Musica Poetica and the Protes-
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■ ‘Naar een participatiekerk’, gesproken

■ ‘Machines like me … robots aan het roer?’,

■ ‘Bijbelvertalingen’ (Vorming en Toerus-

Dialogue on the Imitation f Christ. Exploring

■ Nicky Rousseau, Itineraries. A return to

den van de promotiecommissie: prof. dr. W.

column op Preekfestival, 17 september 2019,

Lezing en publieke debatavond in De Gigant

ting-avond te Luttelgeest, 25 november

the Thought of Herman Bavinck and John

the archives of the South African truth com-

van Vlastuin, dr. J. Eglinton, dr. E. Mijers, prof.

Amersfoort.

Apeldoorn 19 Juni 2019.

2019)

Howard Yoder on Following the Example of

mission and the limits of counter-revolutio-

dr. A. de Reuver).

■ ‘Social and Moral Capital’, lezing op het

■ ‘Levensleiding en levenseinde – Vragen

Jesus, verdedigd Fuller Theological Semina-

nary warfare, VU

ministerie van Family and Human Rights, 23

rond levensbeëindiging’, Cama Parousia Ge-

R. Kuiper

ry, 18 februari, VU, 9 december

■ Lonneke Geerlings, Survivor, Agitator. Ro-

Professional

oktober 2019, Brasilia

meente Almere 2 september 2019 & 4 novem-

■ ‘Macht. Een christelijke bezinning’, le-

sey E. Pool and the Translatlantic Century, VU

■ ‘On education’, lezing op het ministerie

ber 2019.

zing voor studentenvereniging Panoplia

As a member of a reading committee

Lidmaatschappen
E.A. de Boer

(CSFR), 12 januari 2019, Warmond

A.L.Th. de Bruijne

S. Hiebsch

■ Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

van Family and Human Rights, 24 oktober
2019, Brasilia

G. Harinck

■ ‘Over de waarde van christelijk onder-

■ Daniël Drost, John Howard Yoder, Jere-

■ Lid van de promotiecommissie en oppo-

■ ‘Marktwerking in de publieke dienstver-

■ Kerkelijk archiefbeheer op studiedag

wijs’, lezing voor de kerken verbonden met

miah 29 and the Shape and Mission of the

nent van Mattias Skat Sommer: Envisioning

lening: vloek of zegen’, vraaggesprek op af-

‘Van Papier tot pixel’, op de PThU, 9 februari.

CSG Prins Maurits, 14 februari 2019, Middel-

Church, Promotie Vrije Universiteit 12 nov

the Christian Society: The social thought of

D. van Keulen

scheidssymposium dr. Maarten Veraart (An-

■ Domineesfabriek,

harnis

2019.

Niels Hemmingsen as a theological contribu-

■ Voorzitter Werkgroep Eredienst en Kerk-

dersson/ Elffers/Felix), 12 november 2019,

Ontwikkeling religie op de Veluwe van de

■ ‘Privatisering en verzelfstandiging over-

■ Jessica Joustra, Reformed and Anabap-

tion to ordering sixteenth-century Denmark

muziek van de Protestantse Kerk in Neder-

Utrecht

Gelderse Academie, Harderwijk, 13 febru-

heidsdiensten’, discussiebijeenkomst PA-

tist Dialogue on the Imitation of Christ, Pro-

aan de University of Aarhus (andere leden

land.

■ ‘De uitdaging van christelijk onderwijs’,

ari. (Ook op 24 maart te Gereformeerde Kerk

Academie, 21 maart 2019, Den Haag

motie Vrije Universiteit 9 December 2019.

van de promotiecommissie: prof. dr. dres.

lezing voor management van fuserende

Amersfoort-Centrum.)

■ ‘Kerk-zijn nu’, reflectie op een bezin-

scholen voor primair onderwijs Bunschoten,

■ Voordracht bij presentatie autobiografie

ningsdag voor GKV-ambtsdragers in de clas-

13 november 2019, Doorn.

Jochem Douma, Hardenberg, 13 april.

sis Noord-Brabant/Limburg, 28 september

Studium

Generale

h.c. Thomas Kaufmann, Göttingen, prof. dr.

R. Kuiper

G. Harinck

Nils Arne Pedersen, University of Aarhus).

■ Pro Religione et Libertate

■ Riedwaan Moosage, Missing-ness, His-

■ Lid van de promotiecommissie en oppo-

■ Voorzitter Adviesraad VGS-Nederland

2019, ‘s-Hertogenbosch.

tory and Apartheid-era disappearances: The

nent van Leendert Jan van Valen over een

■ Adviesraad ForumC

H.A. Speelman

S. Hiebsch

■ ‘Christian Presence in Society’, lezing

figuring of Siphiwo Mtimkulu, Tobekile ‘To-

thema uit het Nederlandse piëtisme: In God

■ Initiatiefgroep Kerk2030

■ Lezing over Spirituele Oecumene op de

■ Vereniging van Vrienden van de Am-

voor Cidade Viva, 25 oktober 2019, Joao Pes-

psy’ Madaka and Sizwe Kondile as missing

verbonden. Gereformeerde vroomheidsbe-

■ Curator Stichting voor Christelijke Filo-

jaarvergadering van de Katholieke Vereniging

sterdamse Binnenstad, Luther-Museum in

soa

dead persons, VU

trekkingen tussen Schotland en de Neder-

sofie (curator leerstoel Delft)

voor Oecumene te Utrecht op 19 sept. 2019.

oprichting, Amsterdam: ‘De lutheranen in

■ ‘Moral Capital’, lezing voor christelijke

■ Hanna Ploeg-Bouwman, Bewoonde her-

landen in de zeventiende eeuw, met name in

■ Samen met K. van der Zwaag, Organise-

Amsterdam: een zichtbare minderheid’, 16

studenten en hoogleraren Universiteit van

innering. Een learning history van het Sa-

de periode na de Restauratie (1660-1700) aan

H. de Waard

ren van een conferentie over Kerkmuren:

februari.

Belo Horizonte, 28 oktober 2019, Belo Hori-

men-op-Weg-proces

de Vrije Universiteit Amsterdam (andere le-

■ European Association of Biblical Studies.

zegen of vloek? De kerk in de 21e eeuw in het

■ Studiedag van de Nederlandse Lutherse

zonte

spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke

Vrouwenbond (NLVB), Utrecht: ‘Luthers visie

spiritualiteit in de Christelijk Gereformeerde

op vrouwen in de context van de reformatie

H.A. Speelman

Ichthuskerk te Amersfoort op 28 september.

en gendergerechtigheid’, 9 maart.

■ Lezing over De frequentie van het vieren

In samenwerking ook met de Vereniging Pro-

■ Vriendendag, Stichting Vrienden van

van het Avondmaal in de Hervormde Kerk te

testants Nederland en de Nationale Synode.

Hoekelum: ‘Assepoesters en heilige vrou-

Scherpenzeel op 21 nov. 2019.

wen: Martin Luther en zijn uitleg van vrou-

Popular lecture
A.L.Th. de Bruijne

wen in de bijbel’, 13 april.

Supervision of doctoral research
elsewhere

■ ‘Op weg naar een gesprek over Man-

D. van Keulen

vrouw-ambt: één Bijbel – meer interpreta-

■ ‘Filemon’ (Vorming en Toerusting-avond

As a copromotor
G. Harinck

ties?’, Gouda GKV 18 Maart 2019.

te Luttelgeest, 7 oktober 2019).

■ Jessica Joustra, Reformed and Anabaptist
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Overige output
Research output

aan dr. Ad van der Dussen. Buijten & Schip-

Helpen met huilen (feb. 2019).

perheijn, Amsterdam 2019.

Spreken of zwijgen (april 2019).

Scientific Publication

Bijlage V

Burgerlijke ongehoorzaamheid (juli 2019).

Volume/Book chapter refereed

3. Popular publication

J.W. Boven

Volume/Book chapter

■ Servant Leadership in Market-Oriented

C.T. de Groot

M. Janssens

Organizations, Does that Make Sense? An

■ Diverse lemma’s in George Harinck, Huis

■ “Nu wordt er een nieuwe telg uit de hoge

Evaluation from an Economic-Organization

van de Vrijmaking. 75 jaar gereformeerd-vrij-

hemel gezonden.” Artikel in Nederlands Dag-

Theory Perspective. In Servant Leaderschip,

gemaakt leven in beeld en woord. Vuurbaak,

blad, 20-12-2019. Mede n.a.v. Vergilius Buco-

Social Entrepreneurship and the Will to

Amersfoort 2019.

lica. Buitenleven. Vertaald en ingeleid door

Serve: Spiritual Foundations and Business

Kennisuitwisseling en Permanente Educatie Predikanten 2019

Privacy (okt. 2019).

In deze bijlage is een afzonderlijk overzicht opgenomen van activiteiten die in het
kader van kennisuitwisseling zijn uitgevoerd.

AKZ+ / Weet wat je gelooft

Piet Schrijvers Historische Uitgeverij Gro-

De volgende videocursussen en -lessen kwamen ge-

mers (41 via WWJG, 15 via PEP)

Applications., red. L. Bouckaert & S.C. van

W.H. Rose

ningen 2018 152 blz.

reed:

■ 21 juni 2019: studiedag ‘De impact van het Evange-

den Heuvel, 287–308, Cham: Springer Inter-

■ Homoseksuele verlangens … pas op voor

■ “Wraak, jaloezie en slechts een beetje

■ ‘Dogmatiek voor iedereen’: 6 lessen online

lie. Een nieuwe Theologie van het Nieuwe Testament

national Publishing, 2019.

de reductiereflex! In Homoseksualiteit en

bescheidenheid.” Boekbespreking in Neder-

voor kerk en academie’, sprekers: Armin Baum, Jakob

de Kerk, red. M. van Loon, H. Medema, and J.

lands Dagblad, 22-2-2019 van Stephen Fry

Mudde, 33–46. Amsterdam: Buijten & Schip-

Helden. De grote avonturen uit de Griekse

perheijn Motief, 2019.

mythologie Uitg. Thomas Rap. Amsterdam

gekomen van in totaal 12 videolessen. Nog 5
resterende lessen in 2020.
■ ‘Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen’: 9
videolessen, opname van de gelijknamige studiedag
op 8 maart.
■ ‘Stanley Hauerwas in the Netherlands.
Conversation with a radical theologian’, n.a.v.
congres 2017, 7 video’s.
■ ‘Jij en de Bijbel’, Een serie van 10 video’s.

2. Professional publication
Volume/Book chapter

2019. 476 blz.

van Bruggen, Henk Bakker, Marinus Beute, Hans Burger, Kasper de Graaf, Rob van Houwelingen, Myriam
Klinker-De Klerck, Kobus Kok, Pieter Lalleman, Michael
Mulder; dagvoorzitter: Roel Kelder; 42 deelnemers (30

■ Ad van der Dussen als prediker van het

Contribution to daily
newspaper/weekly

P.A. Strating

goede leven. In Dan is het aardse leven goed

E. Brink

■ “Een mozaiek van je buurt.” In Dienst, toe-

Theologische opstellen aan geboden aan dr.

■ ‘i‘Als de Pythongeest je in de greep heeft.’’

rusting van werkers in de kerk, nr. 4, 35–37.

Ad van der Dussen, red. Jaap Dekker, Kees

In Nader Bekeken, jrg. 26, nr. 9 (sept. 2019).

de Groot, Jan van Helden, 51–62, Buijten &

■ “Ogenschijnlijke steun.” In: Nader Beke-

Een aantal studiedagen en cursussen werden ook op

Mars, Hayo Wijma, Hans Burger; voorzitter: William

Schipperheijn, Amsterdam 2019.

ken, jrg. 26, nr. 4 (april 2019).

4. Overig

locatie gehouden. Vrijwel al deze activiteiten werden

den Boer; 153 deelnemers (141 via WWJG, 12 via PEP)

■ “Vrienden van Aix en Kampen-Aix vaan

Book editing

ook aangeboden via het platform PEPredikanten.nl.

■ 19 september 2019: Toneelstuk ‘An evening with

P.A. Strating

verder als Samen voor Aix.” Interview in De

C.T. de Groot

■ 8 maart 2019: studiedag ‘Hoe Jezus’ kruisdood ons

C.S. Lewis’, door Phil Crowley; 121 deelnemers (71 via

■ Goed leven doe je samen. In Dan is het

Waarheidsvriend 12 dec, 2019.

■ Samen met Jaap Dekker en Jan van Hel-

kan verlossen’, sprekers: Hans Burger, Kees van Kralin-

WWJG, 50 via PEP incl. Bavinck International Conferen-

aardse leven gode. Theologische opstellen

■ Dagelijkse meditatieve rubriek Stilgezet

den red. Dan is het aardse leven goed Theo-

gen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits,

ce)

aangeboden aan dr. Ad van der Dussen., red.

voor het Nederlands Dagblad.

logische opstellen aan geboden aan dr. Ad

Reinier Sonneveld, Dolf te Velde, Bernard van Vrees-

■ Op 18 en 25 september, 2 en 9 oktober namen zo’n

van der Dussen. Amsterdam: Buijten & Schip-

wijk; dagvoorzitter: William den Boer; 174 deelnemers

50 leerlingen en docent-begeleiders uit de bovenbouw

perheijn, 2019.

(145 via WWJG, 29 via PEP)

van HAVO en VWO van het Greijdanus College te Zwolle

■ 28 maart 2019: studiedag ‘Avondmaal vieren buiten

en de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen

Journal editing

de kerkdienst’, sprekers: Jan Martijn Abrahamse, Jasper

deel aan een serie van vier collegemiddagen met als

C.T. de Groot

Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden,
Amsterdam: Buyten & Schipperheijn, 2019.

C. van Dusseldorp

P. van Veen

■ Diverse preken in Waarheid en Recht.

■ Bijdrage in Jaap Dekker, Kees de Groot,

via WWJG, 12 via PEP)
■ 14 juni 2019: Symposium ‘De koopman en de dominee. Leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij’ (n.a.v. afscheid Jan de Jong als lid CvB TU
Kampen), sprekers: Rienk Goodijk, Jack Barentsen, Piet

Jan van Helden (red.). Dan is het aardse leven

C.T. de Groot

P.A. Strating

Bosman, Mirella Klomp, Arjan Plaisier, Hans Schaeffer,

thema: Laat je uitdagen! De colleges werden georga-

goed Theologische opstellen aan geboden

■ Columns in Huis aan huis Nunspeet:

■ Redactielid Onderweg

Maarten Wisse; samenwerking met: PThU; 56 deelne-

niseerd door Weetwatjegelooft.nl en gegeven door

138
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Jeroen de Ridder (Kunnen we God wel kennen?), Arnold

Theoloog des Vaderlands. Debatavond over theologie

Huijgen (Versta je wat je leest?), Robert Doornenbal

en andere hot issues’, met Stefan Paas, o.l.v. Elsbeth

(Sporen van God in andere religies) en Bernhard Reits-

Gruteke (25 deelnemers)

ma (Christelijk geloof en Islam). Vier boeiende colleges

■ 15 november 2019: Studiedag ‘Mij niet meer gezien.

waarin de leerlingen proeven aan theologie studeren
en na afloop met elkaar eten.

Permanente Educatie Predikanten
Vanuit PEP werden de volgende cursussen georgani-

oktober 2019, 29 januari, 27 mei en 9 september 2020,

Kerkverlating in perspectief’, sprekers: Hans Schae-

seerd (voor de studiedagen zie het overzicht bij AKZ+

1,5 EC, Liesbeth van Tongeren, 8 deelnemers

ffer, Bram de Muynck, Ronelle Sonnenberg, Marijn

Weetwatjegelooft.nl):

■ Geloofwaardig Preken over ongemakkelijke tek-

■ 30 oktober 2019: Studiedag ‘Lezen en laten le-

Vlasblom, Stefan Paas, Annemiek de Jonge, Corstian

■ Ontdek Lectio Divina. Inleiding in spirituele herme-

sten: 22 maart, 12 april, 10 mei en 13 juni 2019, 2 EC,

zen. Studiedag over gelovig omgaan met de Bijbel’,

van Westen; dagvoorzitter: Geranne Tamminga; sa-

neutiek: 20 maart en 10 april 2019, 2 EC, Jos Douma, 7

Paulien Vervoorn, Kees van Dusseldorp en Eveline van

sprekers: Henk van den Belt, Jos Douma, Arnold Huij-

menwerking: Theologische Universiteit Apeldoorn,

deelnemers

Staalduine-Sulman, 11 deelnemers

gen, Jaap Kieviet, Bert Loonstra, Peter Roosendaal, Eep

Theologische Universiteit Kampen, PraktijkCentrum,

PIO Terugkomdagen: 18 januari, 8 februari, 8 maart, 12

■ Gospel Centered Mission. Studiereis Redeemer

Talstra, Gerard Visser, Paul Visser, Wim van Vlastuin,

Hogeschool Viaa, PThU, Baptisten Seminarium; 85 deel-

april 2019, Leon van den Broeke en Hans Schaeffer, 6

New York & The Gospel Coalition: o.l.v. William den

Marco de Wilde; dagvoorzitter: Niels den Hertog; 214

nemers (51 via WWJG, 34 via PEP)

deelnemers

Boer, 5 EC, 29 maart - 3 april, 14 deelnemers

deelnemers (170 via WWJG, 44 via PEP)

■ 20 november 2019: Bezinningsavond ‘En de mens

■ Overtuigend spreken: 18 januari, 15 februari en 29

■ Met een goed verhaal de kansel op. Een training in

■ 31 oktober 2019: symposium ‘Gereformeerde theo-

zag dat het perfect was? Christelijke bezinning op

maart 2019, 0,75 EC, Nynke Duijzer-Algra, 5 deelnemers

het hervertellen van een bijbels verhaal als preek: 16

logie stroomopwaarts. 75 jaar Vrijmaking’, sprekers:

voortplantingstechnologie’, sprekers: René Fransen,

■ Overtuigend spreken: 11 oktober, 1 en 29 november

april en 7 mei 2019, 1,5 EC, i.s.m. De Verre Naasten, Jan-

Erik de Boer, Theo van Staalduine, Dirk van Keulen,

Henk Jochemsen en Elise van Hoek-Burgerhart; samen-

2019, 0,75 EC, Nynke Duijzer-Algra, 4 deelnemers

Matthijs van Leeuwen en Kees van Dusseldorp, 8 deel-

Leon van den Broeke, Koert van Bekkum, Marinus de

werking: NPV Zorg voor het leven, Prof.dr. G.A. Linde-

■ Overtuigend spreken: Terugkomdag editie 2018,

nemers

Jong, Hans Burger, Ad van der Dussen, Peter van de

boom Instituut, Reformatorisch Dagblad, Hersteld Her-

Nynke Duijzer-Algra, 5 deelnemers

■ Bijbellezen met zoekers: 17 mei, 24 mei en 7 juni

Kamp, Dolf te Velde; symposiumdichter: Willem Smit;

vormd Seminarie, Theologische Universiteit Kampen;

■ Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

2019, 1,5 EC, Bram van Putten, 7 deelnemers (waarvan

dagvoorzitter: Geranne Tamminga; 64 deelnemers (53

70 deelnemers via WWJG

(editie 4): 6 maart, 3 april, 8 mei 2019, 5 EC, Tim van Ier-

2 via WWJG)

via WWJG, 11 via PEP)

■ 29 november 2019: Studiedag ‘En God zag dat het

sel, Cor van den Berg en Tjerk Jan Haga, 9 deelnemers;

■ Bijbellezen met zoekers, terugkomdag: 20 novem-

■ 2 november 2019: Studiedag Missie.nu 2019 ‘Open

goed was. Studiedag over Christelijk geloof en Evolu-

■ Dementie: een pastorale en theologische uitda-

ber, Bram van Putten, 5 deelnemers

voor de ANDER. Ontmoeten als missionaire uitda-

tie’, sprekers: Henk Bakker, Koert van Bekkum, William

ging (editie 5): 11 september, 9 oktober en 13 november

■ Dynamics in the international reception of the Re-

ging’, sprekers: Hans Burger, Margrietha Reinders, Jan

den Boer, Gert van den Brink, Gijsbert van den Brink,

2019, 5 EC, Tim van Iersel, Cor van den Berg en Tjerk Jan

formation: 27 juni 2019, 0,25 EC, Stephen Burnett, Chris-

Wolsheimer; workshops: Oeds Blok, Bert Noteboom,

René Fransen, Arnold Huijgen, Kees van der Kooi, Mi-

Haga, 17 deelnemers

tine Kooi, Amy Nelsen-Burnett, Eveline van Staalduine-

Margrietha Reinders, Hans Riphagen, Gert Jan Roest;

chael Mulder, Martine Oldhoff, Mart-Jan Paul, Rik Peels,

■ Dynamisch Preken. Preken volgens de moves-

Sulman, Sabine Hiebsch, Erik de Boer, Bart Wallet, 27

samenwerking met: ABC-gemeenten en Unie van Bap-

Jeroen de Ridder, Marcel Sarot, Eva van Urk en Dolf te

methode van David Buttrick: 4 en 18 september, 2 ok-

deelnemers

tistengemeenten; 74 deelnemers via WWJG

Velde; dagvoorzitter: Andries Knevel; 235 deelnemers

tober, 13 november, 11 december 2018 en 12 februari

■ Van Studeerkamer naar kloostercel. Inspiratie voor

■ 13 november 2019: Debatavond ‘Stefan Paas #exit

(211 via WWJG, 24 via PEP).

2019, 1,5 EC, Kees de Ruijter en Kees van Dusseldorp,

contemplatief predikantschap: 21 mei en 4 en 18 juni

5 deelnemers

2019, 3 EC, Jos Douma, 6 deelnemers

■ 23 mei 2019: Tweede Deddenslezing over ‘Gerefor-

■ Liturgie in Praktijk. Minisymposium bij Inauguratie

meerd kerkrecht in Zwitserland’, door Prof. Pahud de

Hans Schaeffer: 28 juni 2019, i.s.m. PraktijkCentrum,

Mortagnes (20 deelnemers)

Hans Schaeffer, Ingrid Plantinga, Koos Tamminga, Mo-

■ The Undefended Leader. Intervisietrack (editie 1):

niek Mol, Anko Oussoren, Janet de Jong, Hetty Pullen,

14 februari, 9 mei, 3 oktober en 12 december 2019, 1,5

Leon van den Broeke, Geranne Tamminga, 44 deelne-

EC, Oeds Blok, 6 deelnemers

mers

■ The Undefended Leader. Intervisietrack (editie 2): 9

■ De pastor als tolk en gids. Een training in narratief
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pastoraat voor pastoraal werkers, predikanten, ouder-

workshopleiders en medewerkers

lingen en pastoraal betrokkenen: 13 september en vrij-

■ Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek. Internati-

dag 4 oktober 2019, 2 EC, Peter van de Kamp en Willem

onale Conferentie: 18-20 september 2019, 0,5 EC, Kees

van der Horst, 14 deelnemers

van der Kooi, James Eglinton, Wim van Vlastuin, John

■ Preekfestival: 17 september 2019, 0,25 EC, i.s.m.

Bolt, Gerard den Hertog, Jessica Joustra, Hans Burger,

Protestantse Kerk Nederland, Protestantse Theologi-

Ernst Conradie, Henk van den Belt, Marcel Sarot, Gray

sche Universiteit Amsterdam/Groningen, Theologische

Sutanto, Hillie van de Streek, Albert Gootjes, Ad de

Universiteit Apeldoorn, IZB-Areopagus, centrum voor

Bruijne, George Harinck, 48 deelnemers

contextuele en missionaire verkondiging, Preekwijzer,

■ Verbeter je verhaalkracht! Cursus narratief preken:

Bond van Nederlandse Predikanten, plenair program-

8 en 29 oktober, 19 november, 10 december 2019, 1,5 EC,

ma en 40 workshops, 405 deelnemers + 130 sprekers,

Arie Kok en Kees van Dusseldorp, 5 deelnemers

Praktijkcentrum

Bijlage VI
Internationale uitwisseling 2019
Deze bijlage biedt een afzonderlijk (niet uitputtend) overzicht van de meeste internationale uitwisseling en activiteiten die door medewerkers in het kader van internationalisering zijn ontplooid.

Dr. K. van Bekkum

standing. Empirical perspectives’.

■ Annual Meeting Society of Biblical Literature, San

Short paper op IRTI-conferentie, 5 juli 2019, PThU Am-

Diego, CA, 24-26 November 2019

sterdam

■ Annual Meeting American Schools of Oriental Re-

■ Bavinck’s Reformed Ethics and the renewal of the

search, San Diego, 20-24 November 2019

mind

■ International Organization for the Study of the Old

Paper, Internationale conferentie over Herman Bavin-

Testament (IOSOT) Congress, Aberdeen, UK, 2019, 4-9

cks Gereformeerde ethiek, Kampen 19 september 2019

Het PC heeft in 2019 in co-creatie met methodologie-

port. Ze heeft voorts de poster ‘Zin in de toekomst’ ont-

August 2019

■ ‘Understanding the Mind of God. Developing a

onderwijs aan de TU door Master-2 studenten een on-

wikkeld: ontwikkeling van ledental van elke GKv-kerk in

■ European Academy of Religion 2019, Bologna, IT, 4-7

Theology of Discernment in Dialogue with John Owen’

derzoek uitgevoerd naar voor predikanten relevante

Nederland. Ze heeft het aantal, de spreiding en de aard

March 2019

Short paper, Leuven Encounters in Systematic Theolo-

mobiliteitsfactoren en overwegingen van vacante ge-

van klantvragen van het PC geanalyseerd en daarover

■ Facharbeitsgruppe Altes Testament (FAGAT) der Der

gy XII ‘Theos en Polis’, Leuven (België), 24 oktober 2019

meenten. Deputaten Advies en Bijstand zijn hiervoor

geadviseerd. Het met financiële bijdragen vanuit het

Arbeitskreis für evangelikale Theologie (AfeT), Braun-

opdrachtgever geweest. Ook is het onderzoek ‘M/V in

Steunfonds Praktijkcentrum uitgevoerde onderzoek

fels, GE, 17-19 February 2019

de kerk’ opgeleverd aan deputaten ‘M/V in de kerk’.

naar ‘Stille kerkverlating’ heeft geleid tot een goed be-

Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar opbrengsten

zocht symposium ‘Mij niet meer gezien’ (in co-creatie

J.A.G. Bosman MA

TU-studenten, 20 febr – 7 maart, Dehradun India

van Missionaire Leertrajecten. Er zijn participatief-

met Weetwatjegelooft.nl); over groepen die geleidelijk

■ Presentatie academisch paper (met Hans Schaef-

■ Conferentie / netwerken aan Debreceni Reformá-

actieonderzoeken vormgegeven naar de toekomst van

en soms geruisloos naar andere kerkgenootschappen

fer), Why Celebrating the Lord’s Supper is a Confusing

tus Theological University, 26-30 maart, Debrecen, Hon-

kerkelijke gemeenten. Schaeffer en Wijma participeren

vertrekken of het geloof vaarwelzeggen. Tenslotte is er

Practice: Reflections on the Formative Power of a Litur-

garije

onderzoeksmatig in het project Kerk 2030. De data-ana-

in één classis of regio een theologisch actieonderzoek

gical Ritual Practice, Ecclesiology & Ethnography Con-

College geven in Cuba, aan Los Pinas Nuovas, 27 april –

list, Merijn Wijma-van der Veen heeft voor zes kerken

naar ‘Kerk in de regio’ ontwikkeld.

ference, 17-19 september 2019, Durham, UK.

7 mei, Oliver, Cuba

■ Bezoek aan Presbyterian Theological Seminary met

Startpunt geanalyseerd en verwerkt tot een adviesrap-

142

Drs. J.J.A. Colijn

■ College + conferentie aan EVangelical Reformed Se-
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Dr. J.M. Burger

minary Kyiv, 13-15 september, Kyiv, Oekraïne

■ Hans Burger, ‘What is the Relevance of Biblical Stu-

■ Samenwerking met Moussa Bongoyok uit Kame-

dies for Systematic Theology?’

roen – cursus MIRT over Afrikaanse theologie, 15-17

Short paper op European Academy of Religion Annual

Januari – Kampen

Conference 2019, Bologna (Italië) dinsdag 5 maart 2019

■ Deelname aan Oekraïneweek in Gelderland / Flevo-

■ ‘The church as community of reading and under-

land, 11-15 maart, Hattem
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■ Ontvangst buitenlandse studenten via Greijdanus

■ Gastcolleges Intensive course “The apostolic go-

en hoogleraren Universiteit van Belo Horizonte, 28 ok-

■ Worship Symposium – Calvin Seminary – 24-27 janu-

– informatie over TUK, 1 april, Kampen

spel in Jerusalem perspective” (STTRII Jakarta, 15-18

tober 2019, Belo Horizonte

ari 2019 – Grand Rapids (MI) – VS

■ Samenwerking met Kinyip Louie, uit Hongkong –

april).

■ ‘Christian Politics’, lezing Gammon Institute, 29 ok-

■ Paper - Conference Ecclesiology & Ethnography –

cursus MIRT over Aziatische theologie, 8-12 april, Kam-

■ Lezing “The nursing Paul (1 Thessalonians 2:7),”

tober 2019, Lavras

17-19 september 2019 – Durham – UK

pen

expert meeting with Christopher B. Hays (Kampen, 23

■ ‘Moral Capital’, lezing Mackenzie Universiteit Cam-

■ Organisatie Internationationale conferentie Viaa /

mei).

pinas, 30 oktober 2019, Campinas

K.S. Tamminga MA

■ ‘Moral Capital’, Lezing Mackenzie Universiteit Sao

■ Paper, Joy and Disability Research Conference

DVN / TUK (8-22 mei), college gegeven op 20 mei, Zwolle
■ Samenwerking met Mohan Chacko in Kampen –

Dr. P.W. van de Kamp

Paulo, 31 oktober 2019, Sao Paulo

Aberdeen University, 11-12 maart, Aberdeen, Schotland

cursus MIRT over Indiaase theologie, 3-7 juni, Kampen

■ Gastcolleges over ‘urban mission’ en over pastoraat

■ ‘Christian Presence in Society’, lezing Baptist

■ Deelname aan Phd Seminar, netwerken, Summer

Organisatie / managen ATSF, 27 mei – 21 juni, Kampen

aan Fatesul (Faculdade Teológica Sul Brasileira) vanaf

Church, 2 november 2019, Curitiba

Institute on Theology and Disability, 20-23 mei, Hol-

Organisatie jaarlijkse Herman Bavinck lecture, 18 sep-

maandag 18 november t/m vrijdag 29 november 2019

■ ‘Moral Capital’, lezing Mackenzie Universiteit Brasi-

land, Michigan, VS

tember, Kampen

in Curitiba, Brazilië.

lia, 4 november 2019, Brasilia
■ Interview Gazette de Povo (Brazilie), over Capital

Dr. D. Timmerman

Prof. Dr. J. Dekker

Dr. M.G.P. Klinker-De Klerck

Moral, 18 november 2019

■ “Zwingli and the Zurich Catechetical Tradition.” Pa-

■ Deelname met het paper ‘Salvation for Israel and

■ Congresbezoek Facharbeitsgruppe Neues Testa-

■ Lid editorial board Unio cum Christo. International

per presented at the international conference “Die Zü-

the Nations: Disputing the Interpretation of Isaiah

ment (4-5 maart, Marburg, Duitsland)

Journal of Reformed Theology and Life.

rcher Reformation und ihre Rolle in den europäischen

25:6-8 as an Announcement of Doom’, aan IOSOT (= In-

■ Congresbezoek Annual Meeting Evangelical Theo-

ternational Organisation for the Study of the Old Tes-

logical Society (21-22 november, San Diego, USA)

Prof. dr. G. Kwakkel

tament) 23rd Congress, 4-9 augustus 2019, Aberdeen –

■ Congresbezoek Annual Meeting Society of Biblical

■ Braunfels, Duitsland, 17-19 februari 2019: bijwonen

Dr. R.T. te Velde

Schotland.

Literature (23-25 november, San Diego, USA)

van het Seminar van de Facharbeitsgruppe Altes Testa-

■ Deelname + paper, Society for the Study of Theo-

■ Lezing Lois, Eunice and Timothy. The Rhetorical

ment, Arbeitskreis für evangelikale Theologie.

logy, 8 - 10 april 2019, Warwick UK

A.J. den Heijer MA

Strategy in 2 Timothy in the Light of Social Exclusion of

■ Aberdeen, Schotland, 4-9 augustus 2019: bijwonen

■ Deelname + paper, Evangelical Theological Society,

■ Gastcolleges met Rob van Houwelingen, Sekolah

the First Christians. Annual Meeting Society of Biblical

van het 23e congres van The International Organization

20 - 22 november 2019, San Diego USA

Tinggi Theologi Reformed Injili Internasional, 12-19

Literature (23 november 2019, San Diego, USA).

for the Study of the Old Testament.

■ Deelname, American Academy of Religion, 23 - 26

■ Aix-en-Provence, Frankrijk, 9 september tot 8 no-

november 2019, San Diego USA

april 2019, Jakarta, Indonesië.
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Reformationsbewegungen,” Zurich, Feb. 7, 2019.

■ Promotieonderzoek, Tyndale House, 1 november

Prof. dr. R. Kuiper

vember: college geven etc.

■ Gastcollege, Westminster Theological Seminary, 27

2018 – 1 maart 2019, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

■ Lezing ‘Democracy and the State. Christian-Politi-

■ Studieverlof van 25 februari tot 26 mei, Tyndale

november 2019, Escondido USA

cal Thoughts’, 28 maart 2019, Gereformeerde Theologi-

House, Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Presentatie

■ Erasmuscolleges, 2 - 3 december 2019, ETF Leuven

Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen

sche Universiteit Debrecen, Hongarije.

onderzoek tijdens expertmeeting aldaar.

België

■ Congresbezoek Facharbeitsgruppe Neues Testa-

■ Lezing ‘Social and Moral Capital’, op het ministerie

ment (Marburg, 4-5 maart).

van Family and Human Rights, 23 oktober 2019, Brasi-

Prof. dr. J.H.F. Schaeffer

H. Wijma

■ Congresbezoek Annual Meeting Evangelical Theo-

lia.

■ Studieverblijf – Calvin Seminary – 4 januari-12 fe-

■ Joint Seminar/Simulation game voor Diakonaal

logical Society (San Diego, 21-22 november).

■ ‘On Education’, lezing op het ministerie van Family

bruari 2019 - Grand Rapids (MI) - VS

Arbeiter/GPW-studenten. Evangelische Hogshule Lud-

■ Congresbezoek Annual Meeting Society of Biblical

and Human Rights, 24 oktober 2019, Brasilia

■ Expertmeeting – Auburn Seminary – 17-18 januari

wigsburg/Viaa. 23 – 25 april 2019. BRD Ludwigsburg

Literature (San Diego, 23-25 november).

■ ‘Christian Presence in Society’, lezing voor Cidade

2019 – New York – VS

■ College ‘Leadership’. DVN-Course. 15 mei 2019. Ne-

■ Lezing Seminar “Renewal of the Covenant at the

Viva, 25 oktober 2019, Joao Pessoa

■ Seminar – Dubuque University – 7-8 februari 2019 –

derland, Zwolle

Last Supper” (Jakarta, 14 april).

■ ‘Moral Capital’, lezing voor christelijke studenten

Dubuque (Iowa) – VS
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Bijlage VII
Kwaliteitsafspraken
In het bestuursverslag is aandacht besteed aan de totstandkoming, de doelstellingen en de beoordeling van het plan Kwaliteitsafspraken, dat als bijlage is toegevoegd aan het Instellingsplan. Het
Instellingsplan is gepubliceerd op de website van de universiteit www.tukampen.nl.

Conform het protocol voor de beoordeling van de

Reflectie van de universiteitsraad

De commissie heeft een voorstel samengesteld dat door

Kwaliteitsafspraken wordt de voortgang van het plan

Betrokkenheid en kwaliteit van het proces

de universiteitsraad en opleidingscommissie werd be-

geëvalueerd door de universiteitsraad en de raad van

Vanaf het begin van het proces rond de kwaliteitsafspra-

sproken. Dit voorstel was volgens de universiteitsraad

toezicht. In deze bijlage wordt door de universiteits-

ken (eind 2018), was de universiteitsraad erin betrokken.

akkoord. Het voorstel is door het CvB aanvaard.

raad teruggekeken op de betrokkenheid van de mede-

Samen met de opleidingscommissie is er een brainstorm

zeggenschap bij de totstandkoming van het plan en op

geweest over de besteding van de gelden die vanuit de

De universiteitsraad is betrokken in een gesprek met

de uitvoering. Daarnaast wordt er een financieel over-

overheid vrijkomen. Vanuit deze eerste brainstorm kon

de NVAO rond de kwaliteitsafspraken.

zicht geboden van de begroting en realisatie van mid-

een commissie, die samengesteld werd uit beide mede-

delen die aan de Kwaliteitsafspraken zijn gekoppeld.

zeggenschapsraden, verdere stappen zetten.

In het proces van besluitvorming van de kwaliteitsafspraken werd de universiteitsraad volledig
betrokken. De UR heeft het instemmingsrecht ontvangen en stemde met het voorstel en plan van het
CvB in.

Financieel overzicht
Jaar

Voortgang van het proces

Studentbegeleiding

Opleiding

Begroting

Werkelijk

Studentcoaching Studentpsycholoog
Werkelijk

Begroting

Faciliteiten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Totaal

Nadat het CvB een plan heeft opgesteld om de gelden

Begroting

van de overheid op een goede manier te spenderen is
er al een aantal concrete stappen gezet. Eén van de

5.000

562

26.833

stappen is dat de onderwijscoördinator tijd krijgt om

3.000

5.000

29.438

25.000

extra scholing te volgen.

15.000

3.000

5.000

0

25.000

15.000

3.000

5.000

0

25.000

17.000

15.000

3.000

5.000

0

25.000

17.000

15.000

3.000

5.000

0

25.000

93.606

18.000

30.000

30.000

151.833

2019

17.000

7.665

18.606

3.000

2020

17.000

6.333

15.000

2021

17.000

6.333

2022

17.000

6.333

2023
2024
Totaal

102.000

26.665

0

0

Tabel 48 – Financieel overzicht Kwaliteitsafspraken 2019-2024
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De UR heeft de rol van toezichthouder in het
voortgangsproces van de kwaliteitsafspraken. Concreet houdt het in dat de UR twee momenten in de
jaaragenda heeft staan om naar de voortgang te
vragen. Eén van de momenten is tijdens de goedkeuring van de begroting, waar de stappen inzichtelijk zijn in geldbedragen.
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