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LEESWIJZER
Geachte leden van de gecombineerde Generale Synode en Landelijke Vergadering,
Hierbij bieden Raad van Toezicht en College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen en
het Bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) u het rapport aan inzake
de Theologische Universiteit. Het biedt inzage in de ontwikkelingen die de universiteit en de NGP in de
periode sinds de laatste Generale Synode en Landelijke Vergadering hebben doorgemaakt en de
plannen die er liggen voor de komende periode.
Het rapport is als volgt opgebouwd. Het start met een toekomstgerichte presentatie van de wijze
waarop de TU Kampen en de NGP in de komende jaren gezamenlijk de strategische positie en
ontwikkeling van de universiteit willen vormgeven. In hoofdstuk 1 wordt onze visie uiteengezet,
waarna in hoofdstuk 2 en 3 de ambities en maatregelen die daaruit voortvloeien worden toegelicht.
Bijlage A biedt de rapportage van Raad van Toezicht, het Curatorium en het College van Bestuur over
de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de opdracht van de GS Meppel 2017.
Bijlage B biedt de rapportage van het bestuur van de NGP met een verantwoording van het bestuur en
beleid van de afgelopen periode.
In bijlage C zijn alle bijlagen gebundeld waarnaar in het algemene deel wordt verwezen. Deze betreffen
achtereenvolgens:
 Het Instellingsplan 2019-2024;
 Het convenant van de TU Kampen met Deputaten Financiën en Beheer;
 Een toelichting op het voorstel om het Curatorium te doen opvolgen door een Raad van
Advies;
 Een uitgewerkt reglement voor de Raad van Advies, ter adstructie bij het voornoemde
voorstel;
 Een toelichting op voorstellen tot wijziging van het Statuut van de universiteit en de uitwerking
daarvan in een herziene statuuttekst;
 De meerjarenbegroting 2020-2023/2026;
 Een voorstel voor besluiten die voortvloeien uit het rapport van de TU Kampen en de NGP,
onderverdeeld naar besluiten die door de GS respectievelijk de LV genomen moeten worden
en de besluiten die door de gecombineerde vergadering genomen moeten worden.
De actuele stand van zaken van het huisvestingsplan voor de universiteit zal te zijner tijd vertrouwelijk
aan u worden gepresenteerd. Daarnaast wordt een aantal vertrouwelijke bijlagen separaat aan het
moderamen toegestuurd. Het betreft:
 Personele zaken en voorstellen voor benoemingen;
 Een voorstel voor een rooster van aftreden en voordrachten voor benoeming van leden voor
de Raad van Toezicht en het Curatorium c.q. de Raad van Advies.
Namens de Theologische Universiteit en de NGP wensen de Raad van Toezicht (mede namens het
Curatorium), het College van Bestuur en het NGP-bestuur u wijsheid toe bij uw beraadslagingen en
besluitvorming over de Theologische Universiteit en Gods zegen voor de gezamenlijke kerkelijke
vergadering.
Kampen, september 2019
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THEOLOGIE VOOR KERK EN SAMENLEVING:
Naar een duurzame Theologische Universiteit
1. Visie: verbreden en verbinden
Een gemeenschappelijke universiteit
Tien jaar geleden stelde de Theologische Universiteit een strategienota op onder de titel Dienstbaar
en Wendbaar (2009). De universiteit moest nieuwe wegen inslaan en heeft dat sindsdien ook gedaan.
De predikantsopleiding is geheel vernieuwd, het opleidingsaanbod is verbreed met nieuwe
masterprogramma’s en de universiteit kent inmiddels studenten van diverse kerkelijke achtergrond.
De universiteit heeft een eigen herkenbaar profiel en staat bekend om gedegen expertise op het
gebied van gereformeerde theologie. Er zijn nieuwe kennisnetwerken opgebouwd, onder meer rond
AKZ+ weetwatjegelooft.nl en het Praktijkcentrum, en de internationalisering heeft gestalte gekregen
in een succesvolle internationale Master Intercultural Reformed Theology, op het terrein van
onderzoek en in internationale netwerken.
Voor het zelfstandig en levenskrachtig voortbestaan van de universiteit is het van groot belang dat de
universiteit in de komende jaren haar positie verder versterkt en uitbouwt langs de lijnen die in 2009
zijn ingezet. De visie van de TU Kampen voor een duurzame, toekomstbestendige universiteit is er op
gericht om vanuit een sterke identiteit en een eigen profiel groei te realiseren door te verbreden en te
verbinden en daarmee de relevantie, zichtbaarheid en impact van gereformeerde theologie te
vergroten op het terrein van kerk, wetenschap en samenleving. Hiermee wordt een betere aansluiting
gerealiseerd op de bredere belangstelling van studenten en op de veranderende arbeidsmarkt en
behoeften van kerk en maatschappij.
In 2017 strandde het plan om te komen tot een gemeenschappelijke Gereformeerde Theologische
Universiteit (GTU) op de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De situatie die daarmee is
ontstaan noodzaakt tot een hernieuwde bezinning op de positie en strategie van de TU, die nu als
zelfstandige instelling verder gaat. Dankbaar is de universiteit voor de komst van de Nederlands
Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) naar de TU Kampen, wat zowel aansluit op het proces van
kerkelijke hereniging als mag worden beschouwd als opbrengst van het GTU-proces. De
predikantenopleiding van de NGP is sinds 1 augustus 2018 geïntegreerd in de TU Kampen, en alle NGPmedewerkers zijn nu werkzaam binnen de universiteit. Vertegenwoordigers van de NGP zijn
toegevoegd aan de Raad van Toezicht en het Curatorium. Daarmee is de TU Kampen een
gemeenschappelijke universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken geworden, wat in de besluitvorming van de gezamenlijke kerkelijke
vergadering in 2020 verder geformaliseerd zal worden. Door vertegenwoordigers van het NGP-bestuur
en de TU Kampen is in 2018 een strategiecommissie gevormd, die onder de titel ‘Verbreden en
verbinden’ gezamenlijk heeft gewerkt aan een duurzame strategische positionering van de
universiteit. De opbrengst hiervan wordt in dit rapport gepresenteerd.
We zijn dankbaar voor wat de universiteit onder Gods zegen mag zijn. De TU wordt meer en meer
gezien en ontvangt lof voor het werk dat er wordt verricht. Maar de TU moet functioneren in een
complexer wordende kerkelijke, culturele en academische omgeving. Die situatie vraagt om een helder
toekomstperspectief. Om de continuïteit van de universiteit te waarborgen is het nodig de
aantrekkelijkheid van de universiteit voor nieuwe generaties studenten te vergroten. Ook vraagt de
relatie met de kerken en bredere doelgroepen nieuwe aandacht. Er is meer en gerichte verbinding
nodig met de wereld buiten de TU om te kunnen groeien als universiteit. Daarbij zijn we ervan
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overtuigd dat de gereformeerde theologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de bezinning op
actuele samenlevingsvraagstukken en betekenis kan toevoegen aan ontwikkelingen in maatschappij,
politieke, cultuur, economie, technologie en zorg. De samenleving heeft de presentie van theologische
bezinning ook nodig. Zowel verbreding als verbinding zijn in de huidige context nodig om de
universiteit een duurzame basis te verschaffen voor de toekomst. Dat is de boodschap van dit rapport,
dat de strategische visie en plannen beschrijft voor een gemeenschappelijke universiteit van de
(Nederlands) Gereformeerde Kerken voor de komende jaren. Deze plannen zijn verder uitgewerkt in
het Instellingsplan 2019-2024, dat als bijlage C1 aan dit rapport is toegevoegd.
Gelovig en grondig nadenken over God zelf, Zijn Woord, het perspectief van de Bijbel, is blijvend
relevant en nodig voor christenen vandaag. Wij hebben in de TU unieke mogelijkheden om het
Evangelie te laten klinken in onze tijd. Terwijl de theologie in Nederland onder druk staat, willen wij
haar juist blijven beoefenen en met alle beschikbare deskundigheid versterken met het oog op kerk en
samenleving. We bidden om Gods wijsheid bij alle overwegingen in dit rapport. De toekomst bepalen
wij niet zelf, maar deze ligt in Gods hand.

Uitdagingen: kerk, maatschappij en academie
De TU opereert in een sterk veranderende omgeving, kerkelijk en cultureel. Vragen en behoeften
veranderen en dat stelt de theologiebeoefening voor uitdagingen. De TU moet goed kunnen inspelen
op wat er leeft in de kerken en bij nieuwe generaties christenen. Naast de vragen met betrekking tot
kerk, ambt en geloof, lijkt er een verschuiving aan de orde in de richting van maatschappelijke, politieke
en culturele thema’s. Ook deze behoeven theologische doordenking. Hoewel theologie een eigen
discipline vormt die, als elk vak, aandacht geeft aan de door dat vak bepaalde vragen, moet ze zich
minder dan ooit in zichzelf opsluiten of alleen de kerkelijke context zoeken. Om zeggingskracht te
hebben in een seculariserende wereld, moet theologie ook oriëntatie bieden op hedendaagse
problemen van kerk en samenleving. De vraag naar de relevantie en betekenis van theologie is een
urgente vraag geworden, zowel onder kerkleden als onder jongeren die een studie theologie
overwegen. Van de universiteit wordt verwacht in spiritueel-theologisch opzicht de toon aan te geven
en betekenisvolle bijdragen te leveren. Daarvoor is het nodig verwachtingen te kennen en daarbij aan
te sluiten. Er zijn nieuwe stappen nodig die de relevantie, aantrekkelijkheid en impact van de TU
vergroten.
In de eerste plaats betreft dit de instroom van studenten. Hoewel het totaal aantal studenten niet
eerder zo hoog was, is er voldoende instroom nodig om een complete bachelor aan te blijven bieden.
Een verbreding van de instroom in de bachelor is nodig om de kwaliteit op peil te houden en voor de
Rijksbekostiging, maar is met name van belang om voldoende doorstroom naar de
predikantenopleiding over te houden. Alvorens voor een studie theologie en het predikantschap te
kiezen oriënteren studenten zich tegenwoordig eerst breder of pas op latere leeftijd. Daarnaast zijn de
werkvelden waarin studenten met een opleiding theologie terechtkomen breder geworden. Ook zien
we dat studenten uit de natuurlijke achterban van de TU ervoor kiezen (eerst) aan andere theologische
instellingen te gaan studeren. Het mono-culturele imago van de theologische opleiding in Kampen en
het ontbreken van een bredere academische inbedding in Kampen vormen overwegingen voor
studenten om een studie elders te starten.
Vervolgens behoeft de relatie met de kerken nieuwe aandacht. De TU is een zelfstandig orgaan van de
kerken en verzorgt de predikantsopleiding voor de GKv en de NGK. De TU koestert de band met de
kerken en beschouwt deze van vitaal belang voor de toekomst van de universiteit. De kerken
ondersteunen de TU, er is verbondenheid, maar dat spreekt niet meer vanzelf. Voor veel kerkleden is
de ontzuiling een realiteit en is Kampen ver weg. De TU heeft een vaste achterban nodig die haar draagt
en bereid is de universiteit te steunen, geestelijk en ook financieel. Intussen heeft de TU ook een
bredere functie als theologische broedplaats. Niet alleen kerkleden kijken breder om zich heen, de TU
doet dat ook. De TU wordt opgezocht door bewegingen en organisaties vanuit de breedte van
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Bijbelgetrouw Nederland. In die samenwerking wordt over kerkgrenzen heen gekeken en aangesloten
bij een orthodox-Bijbelgetrouw geloof, dat over en weer herkend wordt. In de verbinding met nieuwe
doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld evangelische kerken en migrantenkerken, liggen nieuwe
mogelijkheden voor de TU. Tegelijkertijd is er de opgave de band met de eigen kerken te versterken
en opnieuw en eigentijds vorm te geven in aansluiting op de ontwikkelingen en behoeften in de kerken.
Ten slotte is er de internationale betekenis van de TU Kampen en de uitdaging daaraan vorm te geven.
We merken een wereldwijde belangstelling voor gereformeerde theologie en in het bijzonder ook de
theologie van Kuyper en Bavinck. Het neocalvinistisch profiel en de aanwezige expertise geven de TU
een internationale aantrekkingskracht en nieuwe groeimogelijkheden. Studenten uit alle delen van de
wereld vinden hun weg naar Kampen, al zijn ze wel vaak afhankelijk van fondsen om hun studie te
bekostigen. De uitwisseling met andere instellingen wereldwijd en gastonderzoekers neemt toe, de
uitwisseling van studenten binnen Europa kan zich verder ontwikkelen. De TU kan groeien als instelling
met een internationale reputatie, dienstbaar aan de mondiale ontwikkeling van gereformeerde
theologie.
In het licht van bovenstaande overwegingen identificeren we vier centrale strategische opgaven voor
de koers van de TU:
a. De relevantie en impact zichtbaar maken voor kerk en samenleving vanuit een vernieuwde
oriëntatie van de theologie op hedendaagse vragen;
b. De aantrekkingskracht en de studenteninstroom van de universiteit vergroten;
c. Een sterke verbinding met de eigen achterban (GKv/NGK) realiseren en zoeken naar een
bredere functie in afstemming op nieuwe doelgroepen, waaronder studenten en
professionals uit andere disciplines, in hun behoefte aan theologische opleiding en
doordenking;
d. Versterking van het internationale karakter van gereformeerde theologiebeoefening.
Van deze strategische opgaven is die van verdere groei het belangrijkst voor een duurzaam
voortbestaan van de opleiding tot gereformeerd theoloog en de predikantenopleiding. Daarbij denken
we aan kwalitatieve en kwantitatieve groei vanuit de situatie zoals die nu is. Er ligt een stevige basis
om theologie zichtbaarder en relevant te maken in verbinding met wetenschap, kerk en samenleving.
Op die kwaliteit willen we voortbouwen. Dat zal ook de kwantitatieve groei ten goede komen. Die groei
moet primair door een aantrekkelijk onderwijsaanbod worden bereikt en zich met name ook in de
bachelor gaan voordoen. Studentengroei kan mede worden bereikt door samenwerking met andere
instellingen en door versterkte internationalisering.
De andere strategische opgaven maken de universiteit dynamischer en sterker door onderlinge steun
en betrokkenheid te genereren, door afstemming van vraag en aanbod, door sterkere eigen
profilering, door het binden van mensen en gemeenschappen rond de universiteit als plek van studie
en toerusting in Gods Koninkrijk en door internationale samenwerking en uitwisseling. Door in aanbod
en activiteit rijker en breder te worden kan meer ‘traffic’ ontstaan in en rond de universiteit. Zoals we
nog zullen uiteenzetten geloven we dat meer convergentie tussen theologieopleidingen in Nederland
nodig is. De TU wil als schakel of ‘hub’ verbinding tot stand te brengen en de positie van theologie als
zodanig versterken. Ook dat zal de eigen groei uiteindelijk ten goede komen. Naast academische
instellingen denken we daarbij nadrukkelijk ook aan het HBO, waarmee al diverse goede
samenwerkingsrelaties bestaan zoals met Viaa met betrekking tot het Praktijkcentrum.
Groei is mede belangrijk vanwege problemen van schaalgrootte die zich op alle niveaus doen voelen,
in het onderwijs, het onderzoek en in de organisatie. Kleinschaligheid heeft voordelen en
ondergrenzen. Dat geldt zeker ook voor de organisatie van de instelling als zodanig. Er wordt met veel
toewijding en volle inzet gewerkt, maar er komt veel af op een kleine staf van docenten, medewerkers
en bestuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zware regeldruk voor universiteiten die voor kleine
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instellingen nauwelijks te dragen is. Tot de opgave van de TU een toekomstbestendige universiteit te
maken hoort de ontwikkeling van een robuuste organisatie die in een breder netwerk van theologische
opleidingen moet gaan functioneren. Daarbij is ook een toekomstbestendige financiering aan de orde.
We zullen deze opgaven adresseren in de overwegingen die volgen.

Perspectieven: een sterke identiteit, een relevant profiel, zichtbaar in kerk en samenleving
De TU is een zelfstandige, volwaardige theologische universiteit die wortelt in de gereformeerde
traditie. Dat betekent dat de Bijbel voor ons Gods gezaghebbende Woord is, geïnspireerd door de
Geest, heilbrengend, norm en richtsnoer voor ons leven. Wij geloven dat de Bijbel wordt na-gesproken
en in hoofdlijn begrepen is in de drie Formulieren van Enigheid, de belijdenis van de kerk van de
Reformatie in Nederland. In dat spoor willen we ons werk doen, dit is onze identiteit, dit
geloofsverstaan willen we vruchtbaar maken en voortzetten in onze tijd. Daarbij hebben we oog voor
andere tradities en voor het geloofsverstaan van broeders en zusters elders in de breedte van de
katholieke kerk van Christus. We zoeken het gesprek, de ontmoeting en uitwisseling om de hoogte en
breedte, diepte en lengte van de liefde van Christus samen met anderen te verstaan.
In de missie van de universiteit wordt uitgedrukt dat zij is gericht op de academische beoefening en
ontwikkeling van gereformeerde theologie als geloofs- en denkrichting om God, mens en wereld beter
te verstaan en oriëntatie en toerusting te bieden voor de dienst in Gods Koninkrijk, primair voor de
opleiding, vorming en toerusting van predikanten voor de kerken. De theologische universiteit
beoefent wetenschap vanuit een geloofsperspectief. Dat maakt deze universiteit bijzonder, met een
bijzondere missie op het gebied van het gelovig verstaan van de Heilige Schrift, mede met het oog op
het verstaan en de ontwikkeling van kerk, mens en wereld.
De visie van de universiteit brengt tot uitdrukking dat haar werk dienstbaar wil zijn aan kerken, aan de
verkondiging van het Evangelie, aan de ontwikkeling van theologie als wetenschap, aan de bezinning
op christen-zijn in allerlei verbanden en levensbetrekkingen. Deze visie is geworteld in de overtuiging
dat er heil verbonden is aan het volgen van Jezus Christus en Zijn Evangelie. Vanuit een herkenbare
eigen identiteit heeft de universiteit daarom de breedte op het oog van wetenschap, kerk en
samenleving.
De TU wil zich profileren met een theologisch aanbod en is daarin anders dan andere instellingen waar
theologie inmiddels is verdwenen of opgegaan in religiewetenschappen. Om dit specifieke aanbod
aantrekkelijk te maken is opleidingskwaliteit en zijn aanvullende studiemogelijkheden belangrijk. De
TU heeft een theologieconcept dat vraagt om verbinding met andere wetenschappelijke disciplines.
Ook verbindt de TU een Bijbelse, missionaire, inhoudelijk-theologische opstelling met de bezinning op
praktijken van christenen in kerk en samenleving. Deze sterkten moeten het profiel van de TU
stempelen en voor gerichte ontwikkeling zorgen die de universiteit verder kleur geeft.
De keuzes die hierbij horen bestaan in het zo sterk mogelijk maken van de academische beoefening
van theologie op een hoog niveau. Echter, voorkomen moet worden dat opereren in een niche zorgt
voor een onvruchtbaar wetenschappelijk isolement. Daarom zal het samenspel met andere disciplines
worden gezocht. Dat zal op beperkte schaal kunnen plaatsvinden, vanuit een focus op theologie. Een
bredere wetenschappelijke inbedding en aanpak kan de theologie ten goede komen en versterkt een
zowel breed als uniek profiel, ook ten opzichte van andere opleidingen. Bedacht moet worden dat
(inter)nationaal de wetenschapsbeoefening zich steeds nadrukkelijker richt op vragen die een
multidisciplinaire aanpak vergen, zoals de Nationale Wetenschapsagenda laat zien.
In het academisch landschap van theologische opleidingen in Nederland is de TU Kampen
onderscheidend. In de eerste plaats wil de universiteit de plaats zijn waar onze broeders en zusters uit
de kerken, die staan naar het ambt van predikant, een hoogwaardige opleiding en persoonlijke en
geestelijke vorming ontvangen. Hierin weten we ons afhankelijk van de leiding en hulp van Gods Geest,
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en in dat besef belijden we als universiteitsgemeenschap van docenten, studenten en ondersteunend
personeel ons gedeeld geloof in wekelijkse vieringen en bijeenkomsten. In de tweede plaats
onderscheidt de TU Kampen zich door vanuit een sterke identiteit open te staan voor verbindingen
met bredere kerkelijke en maatschappelijke doelgroepen en wetenschappelijke disciplines. Door
gereformeerde theologiebeoefening te verbinden met bredere actuele vragen en behoeften beoogt
de universiteit de relevantie van gereformeerde theologie voor de kerk en samenleving van nu voor
het voetlicht te brengen. Zo willen we, ten slotte, bijdragen aan een duurzame presentie van het
gereformeerd theologische perspectief in de kerken en in de breedte van maatschappij en
samenleving.

Verbinden
De TU wil onderdeel zijn van een beweging die leeft van het verlangen God te dienen in onze tijd. Veel
mensen zijn op zoek naar God, en de betekenis van Bijbel, christendom en geloof. Er is behoefte aan
nieuwe vormen om God te dienen in kerk en samenleving. Daarom moet de TU bouwen aan
betekenisvolle relaties en een goede reputatie. Mensen komen naar instituten als de TU toe als deze
hen weten te boeien en te binden.
De universiteit wil een centrum zijn waar mensen naartoe kunnen met hun theologische vragen, hun
geloofs- en levensvragen. De slogan van de TU brengt dat tot uitdrukking: ‘Verbindt Bijbel en leven’.
Dat is een opdracht en een perspectief die richting geven. Daartoe zijn verbindingen nodig, een continu
gesprek met doelgroepen om in te spelen op behoeften aan toerusting die er leven, een scherper beeld
van vragen die opgepakt moeten worden.
De kerken waar de TU uit voortkomt bevinden zich in een herenigingsproces (GKv-NGK). Als dit proces
voltooid is zal er een groter gereformeerd kerkgenootschap ontstaan. De TU verzorgt met grote
betrokkenheid de predikantsopleiding voor deze kerken. Het wetenschappelijk karakter van de
opleiding tot predikant is daarmee verzekerd. Dat is steeds de keuze is geweest van de kerken van de
Reformatie. Wel moeten daarbij nieuwe wegen worden ingeslagen, aangezien de behoeften in de
kerken veranderen. Dit raakt soms rechtstreeks opvattingen over de invulling van het ambt van
predikant. De bezinning daarop zal de TU ter hand nemen. Dat doet ze samen met de kerken die mede
verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding tot de dienst van het Woord.
De TU heeft een basis in deze gereformeerde kerken, maar functioneert als universiteit in een steeds
breder wordende context van kerken en stromingen. De universiteit is opengegaan en is ook
dienstbaar aan de vorming en toerusting van christenen die van elders komen. Voor nieuwe generaties
gelovigen zijn kerkgrenzen relatief geworden. De theologische expertise die gezocht en gevonden
wordt aan de TU voedt het denken en geloven in brede kring. Vanuit een sterke eigen identiteit kan
deze functie in Nederland verder ingevuld worden. Hoewel er een breed gedragen besef is van urgentie
voor de veranderingen die we beogen, beseffen we dat die soms een breuk betekenen met tradities
uit het verleden, waarin de universiteit toch vooral bekend stond als predikantenopleiding ‘voor en
door de kerken van het eigen kerkverband’. Veranderingen kunnen veel vragen oproepen en soms ook
pijn doen. Daarom zullen we als universiteit nauwer verbinding zoeken met de kerken en voortdurend
uitleggen wat we doen en waarom dat nodig is.

Verbreden
Met de behoefte de universiteit (opnieuw) te verbinden met de eigen kerkelijke achterban, met
bredere doelgroepen christenen en studenten en met actuele vragen en behoeften op het snijvlak van
kerk en samenleving ontstaat ook de noodzaak van verbreding.
Gelet op het afnemen van het aantal plaatsen in Nederland waar theologie wordt beoefend, heeft de
TU unieke mogelijkheden om daarin een sterke positie in te nemen door uit te reiken naar allen die
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theologisch toegerust willen worden voor de dienst in het Koninkrijk van God, waar die ook maar wordt
verricht. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het christelijk onderwijs, de zorgethiek, de
politieke bezinning van christenen, de relatie tussen geloof en werk – terreinen waarop de TU al eerste
stappen aan het zetten is. Deze verbreding van aandacht en werkvelden komt de relevantie,
zichtbaarheid en groei van de universiteit ten goede.
Bredere verbindingen zijn ook nodig met de wereld van jongeren en jonge studenten. Zij vormen de
toekomst en een directe doelgroep voor de opleidingen van de TU. De TU moet voor hen een
interessante plek zijn om te studeren en als christen gevormd te worden. De werving moet een breder
studieperspectief schetsen en verder gaan dan de vraag of jongeren predikant willen worden. Die
vraag komt in veel gevallen te vroeg voor iemand die op de middelbare school overweegt theologie te
studeren. De TU wil er zijn voor alle jongeren die zich willen verrijken met een studie theologie en zo
hun geloof willen verdiepen, zichzelf willen ontwikkelen, of meer zicht willen krijgen op hun roeping in
de kerk of in de samenleving.
Een bredere opzet van de bachelor is nodig om groei te realiseren, ook van potentiële studenten voor
de predikantsopleiding. Dit betekent dat de TU de bacheloropleiding in de markt zet als een
opleidingstraject met bredere uitstroommogelijkheden. De bachelor theologie zorgt voor een gedegen
academische opleiding en een basis voor wie vervolgstudies wil doen in de richting van zowel kerk, als
samenleving of wetenschap. Het uitgangspunt voor de TU vormt steeds de predikantsopleiding voor
de kerken. Daarbij realiseren we ons dat de vorming die de TU biedt en de dienst aan het Evangelie in
de huidige context meer omvat. Door dit zichtbaar te maken in opleidingsroutes maakt dat de
universiteit aantrekkelijker voor bredere groepen studenten. Als de TU in de leefwereld van christelijke
jongeren een bredere relevantie laat zien, zal dat de groei van de opleidingen ten goede komen, ook
die van de predikantsopleiding.

2. Ambities, doelstellingen en maatregelen
Ambities en doelstellingen
Vanuit de hiervoor geschetste visie is er gewerkt aan strategische beleidsplannen die beantwoorden
aan de vier strategische opgaven die zijn benoemd. De beleidsplannen worden in dit hoofdstuk
achtereenvolgend kort toegelicht.

‘Netwerkuniversiteit’
Het is onze overtuiging dat het nodig is dat geestverwante theologieopleidingen in Nederland met
elkaar samenwerken om gezamenlijk het belang van theologie sterk te houden. In de toekomst zal de
vraag naar bundeling van krachten zich steeds opnieuw voordoen. Daarom is er een vergezicht nodig
waarin confessionele theologische opleidingen naar elkaar toegroeien. Dat was de gedachte achter de
GTU, die nog altijd de moeite waard is. De TU wil zich blijven inzetten voor die bundeling van krachten,
theologisch, academisch en organisatorisch. We willen verbinding en samenwerking tot stand brengen
tussen instellingen die willen werken vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid op het Evangelie
van Jezus Christus en verlangen dat Evangelie uit te dragen en van grotere betekenis te laten zijn voor
kerk en samenleving. De universiteit zal dit centraal stellen in de eigen boodschap, strategie en missie.
Het belang van de inzet om de theologie als wetenschap sterk te houden in Nederland deelt de TU
overigens met de twee andere theologische universiteiten op het protestantse erf, de PThU en de TUA.
Met hen wordt samenwerking gezocht en uitgebouwd waar dat kan. De weg vooruit ligt in het aangaan
van flexibele samenwerkingsconstructies op deelgebieden die voor partners een duidelijke
meerwaarde opleveren en nieuwe mogelijkheden ontsluiten. Dit gebeurt ook met de ETF in Leuven,
waarmee een nauwe samenwerkingsrelatie bestaat, en met de christelijke hogescholen in Nederland.
Daarnaast heeft de universiteit academische en oecumenische samenwerkingsrelaties met diverse
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internationale theologische instellingen op het terrein van onderwijs, onderzoek, uitwisseling van
studenten en promotiebegeleiding.
In dit kader wordt het Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten, waarvan de TU Kampen met de
PThU, de TU Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek deel uitmaakt, van toenemend gewicht
om de belangen van de levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland te behartigen. Het netwerk
functioneert met name op het gebied van belangenbehartiging bij de overheid (bekostiging,
regelgeving), overheidsinstanties (voor onderzoeksubsidies) en het sluiten van grotere contracten
(bijvoorbeeld op het gebied van ICT en licenties), evenals op het gebied van bijvoorbeeld
fondsenwerving en PR. Een gezamenlijk optreden naar buiten toe is hiervoor wenselijk en soms ook
noodzakelijk. In de ondersteunende diensten wordt samenwerking gezocht om de benodigde
expertises op elkaar af te stemmen en de werkdruk uit regelgeving te verminderen.
Verder positioneert de TU zich sterker in het netwerk van verwante christelijke organisaties die
raakvlakken hebben met het werk van de TU. Zo wordt er onder meer samengewerkt met Steunpunt
Liturgie, met Stichting Christelijke Filosofie, met de beweging New Wine, Contemplatio en met de
Stichting Nationale Synode.

Onderwijs
Een primaire doelstelling van de universiteit is om het opleidingsaanbod beter aan te laten sluiten op
het theologisch profiel van de TU Kampen, op de belangstelling van studenten en op de ontwikkelingen
in kerk en maatschappij waardoor ook het profiel van predikant in snel tempo verandert. Met het oog
hierop willen we met ingang van 2020-2021 de bacheloropleiding opdelen in een tweetal tracks. Eén
opleidingsroute biedt de klassieke opleiding gereformeerde theologie die 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. Hiermee beogen we zowel de instroom van studenten
te vergroten, als de uitstromingsmogelijkheden naar andere masteropleidingen voor studenten te
vergroten. Tegelijkertijd geldt dat de nieuwe bachelor inrichting beter aansluit op de ontwikkelingen
en behoeften in kerk en samenleving en is een bredere studenteninstroom nodig om tijdens de
opleiding de belangstelling van studenten te wekken voor een vervolgopleiding in de
predikantsmaster.
In de eenjarige master (die diverse specialisatierichtingen kent) staan de zogenaamde profielmasters,
zoals de Master Identiteit en Samenleving, de master Missiologie en de internationale master, in de
belangstelling van studenten. In samenwerking met New Wine en met Contemplatio worden de
profielmasters uitgebouwd met een eenjarige master Spiritualiteit.
Ook worden de perspectieven onderzocht die het aanbieden van tracks in de predikantsmaster op
kunnen leveren. In samenwerking met de PThU kan in de predikantsmaster een specialisatietrack tot
Geestelijk Verzorger worden aangeboden. Daarnaast zijn er initiatieven om in samenwerking met
andere instellingen een specialisatietrack aan te bieden die opleidt tot eerstegraads bevoegd leraar
godsdienst en levensbeschouwing. Ten slotte is het van belang om excellente studenten die na de
predikantsmaster door willen stromen naar een promotietraject, een specialisatietrack aan te bieden
die hen daarop voorbereid. Deze researchtrack kan in samenwerking met de onderzoeksgroepen
worden vormgegeven.
De laatste jaren wordt merkbaar dat er internationaal een bloeiende belangstelling bestaat voor een
opleiding theologie in Kampen. Op dit moment vindt het internationale onderwijs primair plaats in de
Master Intercultural Reformed Theology. Om buitenlandse studenten gelegenheid te bieden ook
vakken in de bachelor te volgen worden er routes ontwikkeld met Engelstalige colleges.
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Ten slotte wijzen we op een ontwikkeling in de kerken waarbij gemeenteleden preken c.q. voorgaan
in hun gemeente of ook daarbuiten. Deze praktijk raakt aan de rol van de Theologische Universiteit in
de opleiding van voorgangers en de voorschriften die daarvoor gelden in de Regeling Predikantszaken.
Voor mensen met een theologische vooropleiding (HBO of WO) die geen predikantsmaster hebben
gevolgd maar wel preekbevoegdheid aanvragen, wil de TU een cursus homiletiek aanbieden. De TU
dringt erop aan de door de kerken gewenste situatie en de praktijk in dezen te regelen via de Regeling
Predikantszaken en deze zo nodig aan te passen, in afstemming met de NGK. In overleg met en via
Deputaten Kerkorde wordt daartoe een voorstel gedaan aan de synode.

Onderzoek
Anticiperend op de onderzoeksvisitatie in 2018 en het niet doorgaan van de GTU is de
onderzoekstructuur van de universiteit herzien. Met het oog op internationale profilering en
zichtbaarheid, een sterkere aansturing en meer focus in de programmering zijn er drie
onderzoeksgroepen gevormd.
 Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST) met als programmaleider prof. dr. A.
Huijgen (TUA);
 Centre for Church and Mission in the West (CCMW) met als programmaleider prof. dr. S.
Paas;
 The Neo-Calvinist Research Institute (NRI) met als programmaleider prof. dr. G. Harinck.
De onderzoekssamenwerking met de TU Apeldoorn is geconcentreerd in het programma BEST. In
CCMW zijn Praktische Theologie en Missiologie samengevoegd en wordt samengewerkt met het
Praktijkcentrum en het Deddens Kerkrecht Centrum. Met het oog op de oprichting van NRI is prof. dr.
George Harinck aangetrokken om het profiel van de universiteit op het terrein van neocalvinisme te
versterken en een internationaal netwerk op te bouwen. In NRI wordt samengewerkt met het Centre
for Dutch Reformation Studies onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer en met de onderzoekers die zich
in het kader van de leerstoel Christelijke identiteit en maatschappelijke praktijken van prof. dr. R.
Kuiper onderzoek doen op het thema Identiteit en Onderwijs.
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en de zichtbaarheid te vergroten is er massa nodig.
Daarom wordt er sterk ingezet op de werving van externe fondsen uit de tweede en derde geldstroom
om het onderzoek te financieren. Gebruikmakend van de expertise die binnen NLU aanwezig is wordt
er de komende jaren geïnvesteerd in het aantrekken van onderzoeksfondsen, mede door gezamenlijk
met deze universiteiten aanvragen te doen.
Ook moet er – mede op advies van de visitatiecommissie – worden geïnvesteerd in de opleiding van
promovendi. Daarvoor wil de universiteit voorzien in de oprichting van een graduate school, wat
tevens ten goede komt aan de profilering van de universiteit en het aantrekken van promovendi. Voor
de inrichting van het onderwijs in de graduate school wordt samenwerking gezocht met onder meer
de PThU, de ETF, de TUA en de Freie Theologische Hochschule Gießen (Duitsland).

Valorisatie en PR
Naast de zichtbaarheid van de TU in de kerken via de opleiding van predikanten die voorgaan in de
kerken, vormen valorisatie (kennisuitwisseling), PR en communicatie samen de belangrijkste
communicatie- en toerustingskanalen die de universiteit in verbinding brengt met de kerken, met een
geïnteresseerd breed publiek en met (potentiële) studenten. Door middel van kennisdeling kunnen we
de kerken en een breder publiek dienen met de kennis die de TU in onderwijs en onderzoek in huis
heeft, maar ook inspelen op actuele vraagstukken die om een theologisch perspectief vragen. Voor de
zichtbaarheid van de universiteit, het aantrekken van studenten en cursisten en voor de participatie
van academische theologie in kerk in samenleving zijn kennisuitwisseling en communicatie dus van
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groot belang. Deze kanalen zijn voor de universiteit hard nodig om gezien en gevonden te worden.
Daarom is er in de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in de ontwikkeling van weetwatjegelooft.nl,
in Permanente Educatie Predikanten, in het Praktijkcentrum, in de website en in TU Magazine. De
komende jaren zal hier verder in geïnvesteerd moeten worden. In de jaarverslagen wordt uitgebreid
verslag gedaan van de activiteiten die zijn gedaan en de resultaten die zijn bereikt. In bijlage A wordt
gelinkt naar de jaarverslagen van de universiteit over de afgelopen periode.
Daarbij staat voorop dat er nieuwe manieren zullen worden ontwikkeld om de verbinding van de
universiteit met de kerken, gemeenteleden, jongeren en (nieuwe) doelgroepen tot stand te brengen
en te versterken. Hierbij is het van belang om op te merken dat kennisuitwisseling
tweerichtingsverkeer is. De TU zendt informatie en kennis, maar heeft evenzeer behoefte aan reflectie
op haar werk en aan informatie over de vragen en behoeften die in kerk en samenleving leven en die
om theologische doordenking vragen. Met het oog hierop is de universiteit voornemens om een
valorisatieraad in het leven te roepen, waarin een breed samengestelde groep mensen wordt gevraagd
om hieraan regelmatig een bijdrage te leveren.

Locatie en huisvesting
Het laatste thema dat in het kader van de bezinning op een duurzame toekomst voor de Theologische
Universiteit op de strategische agenda staat betreft de huisvesting en locatie van de universiteit.
In Dienstbaar en wendbaar is in 2009 in het kader van de toekomststrategie al uitgesproken dat de
universiteit wellicht beter zou floreren op een andere locatie. Daarbij is gedacht aan de vestiging in
een universiteitsstad om aansluiting te vinden bij bredere academische voorzieningen, cultuur en
infrastructuur. In het kader van de GTU-bezinning was deze vraag eveneens aan de orde. Toen werd
geopteerd voor een vestiging van de GTU in de nabijheid van Utrecht vanwege de voordelen van een
universiteitsstad op een centraal gelegen locatie, vlakbij een belangrijk voedingsgebied met
christelijke, gereformeerde en evangelische scholen voor voortgezet onderwijs, vanwege
uitwisselingsmogelijkheden met de universiteiten in Utrecht en de grote reeds aanwezige christelijke
studentenpopulatie.
In het kader van de huidige strategische bezinning keert de vraag weer terug. Er is hoe dan ook actie
nodig op het terrein van huisvesting, aangezien de huidige gebouwen van de universiteit niet meer
voldoen aan de huidige standaarden voor werk- en onderwijsleeromgeving, faciliteiten en
duurzaamheid. Daarbij staan er drie opties open: huidige gebouwen renoveren tot een duurzame
huisvesting, huisvesting in een duurzaam gebouw op een andere plaats in Kampen, of verhuizing naar
een duurzame locatie elders in het land.
In het licht van de hiervoor gepresenteerde strategische ontwikkeling naar een duurzame universiteit
biedt vestiging in een grotere universiteitsstad ideale perspectieven op de realisatie van de ambities
en doelstellingen van de universiteit. Een belangrijk perspectief is dat het nieuwe kansen biedt om
studenten te vormen in de context van de stad en een bredere academische inbedding. Ook draagt
het eraan bij de TU in het bredere veld van theologie en wetenschap opnieuw te positioneren, actief
verbindingen te leggen en de samenwerking met partners te intensiveren, en al met al aantrekkelijker
te worden voor studenten die overwegen theologie te studeren. De kansen om dit tot een succes te
maken zijn groter in een universiteitsstad dan in Kampen. Een centraal gelegen locatie waar meerdere
universiteiten gevestigd zijn en met een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer helpt om meer
studentenverkeer te genereren. Vestiging in een centraal gelegen universiteitsstad sluit aan bij de
doelstellingen van het vergroten van de studenteninstroom, het bereiken van bredere doelgroepen,
de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en valorisatie, en bevordert de samenwerkingsmogelijkheden met andere instellingen.
Anderzijds zijn er factoren die pleiten voor een duurzame oplossing door renovatie of verhuizing
binnen Kampen. Internationale studenten en een deel van de huidige studenten waarderen de
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overzichtelijkheid en rust van een kleine stad, met goede voorzieningen voor gastonderzoekers die
een periode in Kampen verblijven en veel support voor internationale studenten vanuit de plaatselijke
kerken. Kampen heeft internationaal een merknaam opgebouwd. Ook zal de impact van een verhuizing
op de huidige personele staf groot zijn en er zal een financiële afweging gemaakt moeten worden.
Een besluit om de TU elders te vestigen is ingrijpend voor de universiteitsgemeenschap en moet
zorgvuldig worden genomen. De voordelen ervan moeten zo veel mogelijk worden gerealiseerd en de
(financiële) haalbaarheid in kaart gebracht.
Ten behoeve van een zorgvuldige afweging en besluitvorming ontwikkelt de universiteit een
uitgewerkt plan voor huisvesting en locatie van de universiteit. Dit plan zal eind 2019 vertrouwelijk aan
de leden van de kerkelijke vergadering worden gepresenteerd. De locatie en huisvesting van de
universiteit zijn geen doelen in zichzelf, maar moeten bijdragen aan de doelstellingen die we voor de
lange termijn met de universiteit nastreven en ten goede komen aan de presentie van gereformeerde
theologie in kerk en samenleving en de vorming van mensen die zich in dienst willen stellen van het
Evangelie. Van de gezamenlijke Generale Synode en Landelijke Vergadering zal een richtinggevend
besluit worden gevraagd, op basis waarvan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur binnen
afzienbare tijd kunnen acteren om dit reeds lang spelende onderwerp tot een besluit en uitvoering te
brengen.

3. Organisatie, Financiën en HR: werken aan draagvlak en draagkracht
Organisatie, bestuur en toezicht
In de afgelopen jaren hebben het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, samen met het
Curatorium en Deputaten Financiën en Beheer veelvuldig gesproken over de wijze waarop het
toezicht, het bestuur, het (financieel) beheer en de organisatie van de TU is ingericht. Een eenvoudige,
eenduidige en transparante bestuurs- en toezichtstructuur zijn van essentieel belang voor een
krachtige, wendbare, professionele organisatie. Tegelijkertijd geldt dat de universiteit direct
verbonden is met de kerken, die de universiteit ook financieel voor circa 40% ondersteunen. Draagvlak
is daarom van even groot belang als efficiency. Onverminderd is waar dat de wijze waarop de kerkelijke
toezichts-, verantwoordings- en besluitvormingsstructuur is georganiseerd een flinke extra belasting
betekent voor het bestuur en de organisatie. Een belasting die bovenop de wettelijke toezichts- en
verantwoordingsstructuur komt, die toch al zwaar is voor een kleinschalige organisatie als de TU. In
het licht hiervan heeft de Raad van Toezicht het initiatief genomen om in overleg met betrokkenen
voorstellen te ontwikkelen voor een eenvoudiger, eenduidiger en transparantere wijze van
betrokkenheid op het bestuur en beleid van de universiteit.
De Raad van Toezicht heeft daarbij nadrukkelijker dan tot nog toe gebeurd is twee uitgangspunten
gehanteerd:
a. de Raad van Toezicht is toezichthouder vanwege de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en juridisch volledig verantwoordelijk voor het toezicht
op het College van Bestuur en het bestuur en (financieel) beheer van de universiteit;
b. de Raad van Toezicht is door de synode benoemd om zijn wettelijke taak naar behoren te
vervullen en is tevens door de synode aangewezen om in naam van de kerken toezicht te
houden op de identiteit van de universiteit en de doelstellingen die de kerken met de
universiteit nastreven. Voor het toezicht op de identiteit is statutair bepaald dat de Raad van
Toezicht een commissie (Curatorium) instelt, die hem adviseert ten aanzien van allerlei zaken
die de identiteit van de organisatie betreffen. Deze commissie van de Raad van Toezicht wordt
benoemd door de synode.

13

Raad van Advies
Sinds de invoering van de Rijksbekostiging van de universiteit in 2010 volgt de governance van de TU
de systematiek van de WHW. Het statuut en de toezichtstructuur zijn daarop aangepast, maar
vanwege de kerkelijke taak van de universiteit is een deel van de oude toezichtstructuur intact
gebleven, met name waar het gaat om het Curatorium, DFB en de rol van synodes in benoemingen van
wetenschappelijk personeel. De Raad van Toezicht is van harte overtuigd van het belang van kerkelijk
toezicht op de identiteit, het bestuur en beheer van de universiteit en wil daar ook niets vanaf doen.
Evenwel constateert de Raad dat toezichthoudende rollen nu soms dubbel zijn belegd of dat er
onhelderheid bestaat over waar bevoegdheden liggen. Daar komt de overweging bij dat de
bestuurlijke werkdruk vanwege alle verantwoordingslijnen soms erg hoog is en het bestuur belemmert
in de voortgang van zijn werk. Een andere overweging is dat een sterke adviesbevoegdheid aan de
voorkant van processen (bijvoorbeeld bij benoemingen en bij de ontwikkeling van beleid) meer
betekenis heeft voor de kerkelijke betrokkenheid op de universiteit dan een toetsende rol achteraf, te
meer omdat de verantwoordelijkheid voor zowel het wettelijk als het kerkelijk toezicht ultimo altijd bij
de Raad van Toezicht ligt. Vanuit dit perspectief is in samenspraak met het Curatorium een voorstel
ontwikkeld voor een nieuwe positionering van het Curatorium in de rol van Raad van Advies aangaande
identiteit en kerkelijke relevantie ten behoeve van het College van Bestuur. In bijlage C3 wordt een
uitgebreide toelichting gegeven op dit voorstel. In bijlage C4 is ter kennisneming een uitgewerkt nieuw
reglement voor een Raad van Advies toegevoegd. Omdat deze verandering consequenties heeft voor
het Statuut van de universiteit zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen in bijlage C5. In bijlage C7,
besluit 8 worden voorstellen gedaan voor besluitvorming door de gezamenlijke kerkelijke vergadering.
Deputaten Financiën en Beheer
Naast een Curatorium is er sprake van het kerkelijk deputaatschap Financiën en Beheer (DFB), dat
namens de synode toeziet op een verantwoorde besteding van de kerkelijke gelden. De WHW en de
Wet op het Onderwijstoezicht schrijven voor dat het toezicht op bestuur, beleid en bedrijfsvoering van
de universiteit wordt uitgeoefend door de RvT. In het verleden liepen er directe lijnen vanuit DFB naar
de universiteit als het ging om de vorming van reserves en besteding van middelen. De universiteit is
echter een instelling met een publiekrechtelijke werking – los van het feit dat de universiteit ook deels
overheidsmiddelen ontvangt – en een eigenstandige toezichtstructuur. Om DFB toch goed in staat te
stellen haar taken namens de synode te kunnen uitoefenen zijn nadere afspraken op hoofdlijnen
gemaakt en vastgelegd in een convenant, dat in gezamenlijkheid door RvT, CvB en DFB is ondertekend.
Ook zijn er waarborgen ingebouwd dat eventuele overschotten op de begroting kunnen leiden tot een
vermindering van toekomstige afdrachten vanuit de kerk. De synode wordt gevraagd in te stemmen
met de in het convenant uiteengezette werkwijze. De tekst van het convenant is in het rapport
opgenomen als bijlage C2. Voorstellen voor besluitvorming aangaande de financiële regeling en het
toezicht daarop tussen de kerken, DFB en de universiteit zijn opgenomen in bijlage C7, besluit 7.
Benoemingsprocedures
Ten slotte brengt de Raad van Toezicht de bevoegdheden van de synode aangaande benoemingen hier
onder de aandacht. De Raad hecht veel waarde aan het principe van kerkelijke goedkeuring op
benoemingen van wetenschappelijk personeel, met name hoogleraren op vooraanstaande posities.
Vanuit het gezichtspunt van een adequaat en professioneel personeelsbeleid staat de driejaarlijkse
vergadercyclus van de synodes echter regelmatig in contrast met de bestuurlijke werkelijkheid
waarmee de universiteit te maken heeft. In bestuurlijk perspectief is een periode van drie jaar een
lange tijd, zeker als het gaat om personeelsbeleid. Op dit moment biedt het Statuut ruimte om bij
voornemens tot tussentijdse benoemingen (benoemingen die zich voordoen tussen twee synodes in)
een tussentijdse synode bijeen te laten roepen. De Raad van Toezicht acht dit een (te) zwaar middel
voor dit doel. Verder geldt dat wetenschappelijk personeel tegenwoordig niet meer op een positie
wordt benoemd, maar in een tenure track (een persoonlijk-professioneel ontwikkelprogramma
waaraan carrièreperspectieven zijn gekoppeld) wordt geplaatst die is gericht op de ontwikkeling naar
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een bepaald functieniveau. Individuele ontwikkeltrajecten laten zich lastig synchroniseren met de
vergadercycli van synodes. Het ontbreken van een (ten minste) jaarlijks bijeenkomend kerkelijk orgaan
dat de kerkelijke benoemingsbevoegdheden kan uitoefenen, stelt het bestuur in de praktijk met
regelmaat voor een dilemma. In de laatste synodes is dit thema vaker aan de orde geweest. Zo heeft
de GS Meppel 2017 besloten dat universitair hoofddocenten die benoemd zijn in een tenure track
gericht op bevordering tot hoogleraar bij het succesvol afronden van de track door het College van
Bestuur benoemd kunnen worden, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en advies van het
Curatorium.
In plaats van langzamerhand de ‘kaasschaafmethode’ te hanteren om aan urgente praktische
problemen inzake benoemingsprocedures tegemoet te komen, zouden Raad van Toezicht en College
van Bestuur liever het gesprek met de kerkelijke vergadering voeren om naar een duurzame oplossing
toe te werken, waarin het kerkelijk toezicht op identiteit en het kerkelijk draagvlak voor benoemingen
op vooraanstaande posities in de opleiding van predikanten is geborgd, terwijl de continuïteit in het
personeelsbeleid en –beheer wordt bevorderd. Daartoe wordt voorgesteld om de voorziene Raad van
Advies (c.q. het Curatorium), die in benoemingsprocedures een eigen positie krijgt in
benoemingsadviescommissies met het oog op de belangen van identiteit en kerk, aan te wijzen als de
vertegenwoordiger van de kerken inzake de identiteit en kerkelijke benoembaarheid van hoogleraren
en universitair (hoofd)docenten die door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht worden
voorgedragen voor benoeming. Over een voordracht aan de Raad van Toezicht voor benoeming tot
(buiten)gewoon hoogleraar, alsmede over de voordracht voor benoeming van een universitair
hoofddocent in een tenure-track gericht op een bevordering tot (buiten)gewoon hoogleraar, dient het
College van Bestuur voorafgaand overeenstemming te bereiken met de Raad van Advies, blijkend uit
een instemmingsverklaring van de Raad van Advies waarin hij verklaart dat de kandidaat blijkens
geloofs- en levensovertuiging op grond van zijn/haar identiteit benoembaar is voor de kerken, in het
bijzonder voor de opleiding van predikanten. Aan elke synode wordt rapport uitgebracht over gedane
benoemingen, waarover de bekrachtiging van de synode wordt gevraagd. Zo wordt naar het inzicht
van Raad van Toezicht en College van Bestuur aan de legitieme belangen van de kerken rechtgedaan,
in de diverse stadia in het benoemingsproces.
Benoemingsvoorwaarde
Een aanverwant vraagstuk dat zich voordoet betreft de benoemingsvoorwaarden ten aanzien van
leden van het College van Bestuur en het wetenschappelijk personeel. Het spreekt vanzelf dat de leden
van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies belijdend lidmaat in volle rechten van
de Gereformeerde Kerken in Nederland of van de Nederlands Gereformeerde Kerken moeten zijn,
vanwege hun rol als toezichthouder en adviseur op het gebied van gereformeerde identiteit, opleiding
van predikanten voor de kerken en beantwoording aan de doelstellingen van de kerken met de
universiteit. Voor de benoeming van bestuurders of van wetenschappelijk personeel is binding aan een
kerkgenootschap weliswaar van belang, maar de vormgeving van het geloof in het persoonlijk leven
mag in de weging evenzeer meegenomen worden. In de huidige kerkelijke context van samenwerking
over kerkmuren heen en de ontwikkeling naar een minder strikte koppeling tussen een individuele
bijbelgetrouwe identiteit en lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap, is de vraag of deze
beperkende benoemingsvoorwaarde voor wetenschappelijk personeel en leden van het College van
Bestuur nog altijd adequaat is en overeenkomstig de bedoeling van de kerken. De Raad van Toezicht
stelt de synode voor zich hierop te beraden en deze bepaling te herijken. Evenals bij het voornoemde
punt geldt dat het toezicht op identiteit, in naam van de kerken, geborgd is in de onderscheiden
bevoegdheden die Raad van Toezicht en Raad van Advies in deze uitoefenen bij benoemingen. De Raad
van Toezicht stelt voor om de benoemingsvoorwaarde als volgt te formuleren:
Dat men meelevend lid moet zijn in volle rechten van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
de Nederlands Gereformeerde Kerken, of van een kerk die zich laat kennen door onderwerping
aan Gods Woord en binding aan de gereformeerde belijdenissen. Indien niet langer aan deze eis
wordt voldaan, dient het college van bestuur hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden en
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eindigt de benoeming van rechtswege. Deze benoemingsvoorwaarde dient te worden
opgenomen in de individuele overeenkomst met het betreffende personeelslid. De gewoon,
buitengewoon en bijzonder hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten, hetzij met
een aanstelling voor onbepaalde tijd hetzij met een aanstelling voor bepaalde tijd, zullen bij
aanstelling een door de generale synode vastgesteld bindingsformulier tekenen als blijk van
instemming met de leer van de Heilige Schrift, zoals die in de belijdenisgeschriften van de kerken
is samengevat, en van hun bereidheid om deze leer te onderwijzen en tegen dwalingen te
verdedigen.
Voorstellen voor wijzigingen in het Statuut die voortkomen uit de hiervoor toegelichte
wijzigingsvoorstellen inzake de rol van het Curatorium, de benoeming van wetenschappelijk personeel
en de benoemingsvoorwaarde zijn verwerkt in een wijzigingsvoorstel Statuut TU Kampen, dat aan dit
rapport is toegevoegd als Bijlage C5.

Financiën
Ook waar het gaat om financiën is zowel draagvlak als draagkracht van groot belang. Hoe de
universiteit zich wil inzetten om het draagvlak te vergroten is hiervoor toegelicht. Aan de kant van de
financiële draagkracht wil de TU zich de komende jaren inzetten om tot een duurzaam houdbare
financiering van de universiteit te komen, waarin de financiële bijdrage van de kerken meebeweegt.
Tot op heden vormt de kerkelijke bijdrage – die circa 40% van de totale inkomsten van de TU bedraagt
– een stabiele factor in de financiering van de universiteit. Een organisatie als de TU, met duurzame
verplichtingen een universiteit in stand te houden en een begroting waarvan circa 80% aan personele
lasten wordt besteed, kan niet zonder continuïteit en stabiliteit op financieel gebied. Tegelijkertijd is
het bestuur en toezicht zich ervan bewust dat kerkelijke inkomsten en ledenaantallen een neerwaartse
trend laten zien.
Mede in overleg met DFB wordt regelmatig gesproken over het financiële langetermijnperspectief voor
de universiteit. Daaruit komt een drietal maatregelen voort die het bestuur zal ondernemen om de
niet-kerkelijke inkomsten te vergroten.
In de eerste plaats wil de universiteit de student-gebonden inkomsten vergroten door een groei in het
aantal bekostigde studenten (met name in de bachelor). De plannen hiervoor zijn hierboven toegelicht.
In de tweede plaats wil de universiteit inkomsten genereren uit tweede en derde geldstromen en uit
de werving van promovendi om het onderzoek te financieren, waarvoor hierboven een aantal
maatregelen is genoemd.
Ten slotte zal het bestuur zich inzetten voor een verhoging van de vaste Rijksbijdrage. De vaste voet
die de universiteit van het Rijk ontvangt is niet ruim in vergelijking met andere instellingen. Het
Ministerie van OCW is bezig met een wijziging in het bekostigingsstelsel van hoger
onderwijsinstellingen. Zowel individueel als in het verband van levensbeschouwelijke universiteiten
wordt er ingezet op een verhoging van de Rijksbijdrage.
In dit perspectief is de Raad van Toezicht bereid de ontwikkeling van de kerkelijke bijdragen aan de
instandhouding van de universiteit op de langere termijn nader te beschouwen, in samenhang met de
Rijksbekostiging. Voor de kortere termijn geldt dat continuering van de huidige totale kerkelijke
bijdragen van de GKv en de NGK randvoorwaarde is voor de instandhouding van de universiteit zoals
die op dit moment functioneert en is ingericht. In bijlage C6 is een meerjarenbegroting opgenomen
voor de periode 2020-2023 met een doorkijkje naar 2026. In bijlage C7, besluit 5 en 9 wordt een
voorstel gedaan voor besluitvorming over de kerkelijke bijdrage van de GKv en de NGK voor de
komende jaren.
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Personele benoemingen
In de afgelopen periode zijn er wetenschappelijk medewerkers benoemd of bevorderd, en zijn er
voornemens dat in de komende periode te doen. Statutair heeft de synode recht van benoeming of
bekrachtiging, of recht tot instelling van een leerstoel. Om privacy-redenen worden voorstellen
daartoe, voorzien van een toelichting, in een vertrouwelijke brief aan het moderamen ter beschikking
gesteld, met het verzoek deze in comité te behandelen.

4. Integratie TU Kampen en Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
Wat betreft de afronding naar een volledige integratie van de NGP en de taken van de NGP in de TU
Kampen wordt door de NGP in bijlage B gerapporteerd. Tot de voorziene hereniging in 2023 van de
GKv en de NGK zal het NGP-bestuur werkzaam blijven om het convenant waarin de integratie in de TU
Kampen is geregeld te behartigen en om een aantal nog overblijvende kerkelijke taken uit te voeren.
Daarnaast is het voortbestaan van de NGP nodig omdat zij de bijzondere leerstoel van dr. J. Dekker
aan de TU Kampen in stand houdt.
Om de volledige integratie van de NGP in de TU Kampen formeel te regelen is een aantal wijzigingen
in het Statuut van de universiteit nodig. Dit betreft primair de benoemingsvoorwaarden die gelden ten
aanzien van leden van de Raad van Toezicht, het Curatorium en het College van Bestuur. Wijzigingen
in deze zin worden toegelicht in bijlage C5.
Op dit moment nemen afgevaardigden vanwege de NGP als adviseur deel aan respectievelijk de Raad
van Toezicht en het Curatorium. Er wordt voorgesteld om in de samenstelling van de Raad van Toezicht
respectievelijk de Raad van Advies c.q. het Curatorium NGK-leden te benoemen tot lid van deze
gremia. Dit gebeurt via de roosters van aftreden en de voordrachten voor benoemingen van leden van
de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies c.q. het Curatorium, die vertrouwelijk aan het
moderamen ter beschikking worden gesteld.

5. Besluitvorming
In de voorgaande rapportage ten aanzien van de strategische plannen voor de universiteit en in de
bijlagen wordt op diverse plaatsen gevraagd om besluitvorming door de kerkelijke vergaderingen. In
bijlage C7 zijn deze voorstellen voor besluitvorming nader geformuleerd en waar nodig van gronden
voorzien.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE A: RAPPORTAGE TU KAMPEN 2017-2019
Introductie op de jaarverslagleggingen
Conform de besluiten als genoemd in Acta Generale Synode 2017 artikel 40 en 48 heeft de Raad van
Toezicht de opdracht en is gemachtigd ‘in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur en
het functioneren van de Theologische Universiteit volgens de WHW en het Statuut, in nauwe
samenwerking met de commissie van curatoren, en is hij verantwoordelijk voor de strategische
positionering van de universiteit’.
De opdracht verantwoordelijkheid te nemen voor de strategische positionering van de universiteit
stond op dat moment mede in het teken van het proces dat moest leiden tot een gezamenlijke
gereformeerde theologische universiteit met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands
Gereformeerde Kerken. Niet lang na het sluiten van de synode bleek dit plan – dat door de GS Meppel
met vreugde was omarmd – geen steun te krijgen van de synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerken.
De periode waarover in dit rapport verantwoording wordt afgelegd is in bestuurlijk en
toezichthoudend opzicht grotendeels gestempeld door de gevolgen van dit besluit van de CGK-synode.
Beide theologische universiteiten zouden zich nu – vanuit een samenwerkingsgerichte houding –
zelfstandig verder ontwikkelen. Dit vroeg om een hernieuwde bezinning op de toekomst en
strategische positionering van de universiteit, waarbij bredere samenwerking en ontwikkeling van de
universiteit – waarvan de GS Meppel de waarde heeft onderstreept, blijkens artikel 42, besluit 4.g –
perspectieven bood.
Mede als vrucht van het GTU-proces startte het bestuur van de Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding gesprekken met de TU Kampen om haar opleiding en het personeel te integreren
met de Theologische Universiteit. Bestuur en Raad van Toezicht hebben dankbaar ingestemd met dit
verzoek, waarna er in goede samenspraak een convenant is opgesteld. Op basis daarvan heeft op 1
augustus 2018 de formele integratie van de NGP met de TU Kampen plaatsgevonden en zijn de
medewerkers van de NGP werkzaam aan de universiteit. Uitgangspunt voor de integratie is dat de
Nederlands Gereformeerde Kerken samen met de Gereformeerde Kerken in Nederland
verantwoordelijkheid willen dragen voor de Theologische Universiteit. Dit is bekrachtigd door
toevoeging van vertegenwoordigers van de NGP aan de Raad van Toezicht en het Curatorium van de
universiteit. De praktische integratie van opleidingen, werkwijzen, kerkelijke en financiële afspraken
zijn ter hand genomen en worden in goede samenwerking en harmonie uitgevoerd.
De integratie van de NGP betekende ook dat van meet af aan de NGP is betrokken in het traject van
strategische bezinning van de universiteit. Er is een strategiecommissie gevormd, bestaande uit
bestuurlijke vertegenwoordigers en wetenschappelijk personeel van de TU en de NGP, dat in nauwe
samenspraak met de Raad van Toezicht, het Curatorium, de Universiteitsraad, personeel en externe
deskundigen en stakeholders een visie heeft ontwikkeld op de manier waarop de universiteit kan
doorgroeien naar een duurzame, herkenbare universiteit met een gereformeerde
theologiebeoefening die merkbaar van betekenis is voor zowel de kerken als de samenleving, vanuit
een strategie van ‘verbreden en verbinden’. In het algemene deel van dit rapport zijn de strategische
visie, doelstellingen en maatregelen nader toegelicht. Op basis van het interne strategierapport is een
instellingsplan geschreven voor de periode 2019-2024, waarmee het bestuur uitvoering wil geven aan
de plannen.
De afgelopen periode droeg in bestuurlijk opzicht voornamelijk het karakter van bezinning over de
richting die de universiteit wil inslaan. De uitkomst van dit proces is in het algemene deel van dit
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rapport aangeboden aan de gecombineerde Generale Synode en Landelijke Vergadering voor
besluitvorming. Daarnaast geldt dat de Theologische Universiteit jaarlijks een uitgebreid jaarverslag en
jaarrekening publiceert, waarin tevens een verslag is opgenomen van de Raad van Toezicht, het
Curatorium en het bestuur. Daarnaast wordt in de jaarverslagen een beknopt overzicht geboden van
de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en
internationalisering, alsmede van PR-activiteiten en de bibliotheekvoorzieningen. Ter introductie op
deze verslaglegging wordt hierna slechts een aantal onderwerpen uit de afgelopen periode eruit
gelicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is dankbaar dat het zijn rol als toezichthouder heeft kunnen uitoefenen vanuit
een goede verstandhouding en een constructieve samenwerking met het College van Bestuur en met
het Curatorium als commissie van de Raad van Toezicht. Naast de uitoefening van de reguliere taken
en bevoegdheden van de Raad van Toezicht conform de WHW en het Statuut, heeft de Raad zich
intensief beziggehouden met een drietal onderwerpen.
In de eerste plaats was de Raad van Toezicht sterk betrokken op de ontwikkeling van de strategie voor
de universiteit.
Daarnaast stond de inrichting en samenstelling van het College van Bestuur op de agenda, vanwege
de pensionering van drs. J. de Jong als lid College van Bestuur. Dankbaar voor het werk dat De Jong
heeft verricht en wat hij voor de ontwikkeling van de universiteit heeft mogen betekenen, is in juni
2019 afscheid genomen. Met advies van een externe consultant heeft de Raad van Toezicht een profiel
opgesteld voor de werving van een nieuw lid College van Bestuur, waarin ondernemerschap en
financiële deskundigheid centraal stonden. De Raad van Toezicht is blij dat hij in drs. J.W. Boven een
deskundig en ervaren bestuurder heeft kunnen aantrekken en benoemen tot lid van het College van
Bestuur. Boven zal in de komende jaren samen met rector prof. dr. R. Kuiper leiding geven aan de
strategische ontwikkeling, het bestuur en beheer van de universiteit.
Ten slotte heeft de Raad zich langs drie lijnen ingezet voor een verheldering en verdere
professionalisering van de toezicht- en bestuursstructuur van de universiteit. In goed overleg met het
Curatorium is een voorstel ontwikkeld waarin het Curatorium wordt omgezet naar een Raad van Advies
voor het College van Bestuur op het terrein van gereformeerde identiteit en kerkelijke relevantie van
de instelling. Dit voorstel is elders in dit rapport uitgebreid toegelicht.
Voorts heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur gewerkt aan de totstandkoming van
een convenant met Deputaten Financiën en Beheer (DFB), waarin de onderlinge rolverdeling en de
financiële relatie tussen kerk en universiteit met het oog op beider belangen wordt geregeld en
vastgelegd. Achtergrond en resultaat ervan is elders in dit rapport aangegeven. De Raad van Toezicht
is dankbaar dat er vanuit een gemeenschappelijk doel, in goed overleg met DFB een overeenkomst tot
stand is gekomen, die bijdraagt aan de financiële continuïteit en stabiliteit van de universiteit.
De derde lijn waarlangs de Raad de toezicht- en bestuursstructuur ter hand heeft genomen, is die van
het Statuut. Vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving, good governance en versterking van de
bestuurskracht zijn er voorstellen geschreven voor wijzigingen in onder meer benoemingsprocedures,
zoals elders in dit rapport beschreven.
De Raad van Toezicht constateert dat de universiteit in een gezonde (financiële en personele)
uitgangspositie verkeert om de ontwikkeling naar een duurzame, levenskrachtige universiteit voor
gereformeerd theologisch onderwijs en onderzoek ter hand te nemen, met een kwalitatief sterke
opleiding voor predikanten en toerusting van gemeenteleden en andere belangstellenden.
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Curatorium
Curatoren hebben zich in opdracht van de GS in de afgelopen periode bezig gehouden met het geven
van advies aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht met betrekking tot de identiteit, en
het wetenschappelijk werk aan de TU Kampen.
Zoals uit de jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 blijkt zijn er rapporten uitgebracht aan het College van
Bestuur over de drie primaire processen van de TU, namelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie. Deze
rapporten zijn uitgebreid besproken met de rector en de Raad van Toezicht is daarvan op de hoogte
gehouden. Met dankbaarheid kon worden vastgesteld dat het werk aan de TU geheel in
overeenstemming is met het gereformeerde karakter van de instelling. Curatoren hebben in het
bijzonder gelet op de relevantie van onderwijs, onderzoek en valorisatie voor vragen en
aandachtspunten die in de kerken momenteel leven en voorstellen gedaan om hier explicieter
aandacht aan te geven.
Na het mislukken van het project GTU hebben curatoren hun aandeel geleverd aan het ontwikkelen
van een strategie van de TU. Ook is er contact geweest zowel in 2018 als in 2019 met curatoren van de
TU Apeldoorn, waarbij in goede sfeer gedachten zijn uitgewisseld over de manier waarop in de
toekomst samengewerkt kan blijven worden en over de wijze waarop advies over de identiteit van
beide instellingen wordt gegeven.
Curatoren hebben ook aandacht gegeven in de afgelopen periode aan diverse publicaties, waarbij
Kamper docenten betrokken waren, speciaal aan de bundel Gereformeerde hermeneutiek vandaag. In
de gesprekken hierover hebben curatoren begrip gevraagd voor de vragen die hieromtrent in de
kerken leven.
Overleg met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur omtrent een andere opzet van toezicht
en advisering hebben geresulteerd in een gezamenlijk voorstel aan de GS, waarbij deze beide aspecten
duidelijk onderscheiden worden, zodat een mogelijke duplicering in het werk van beide Raden wordt
vermeden. Curatoren hebben hierover overeenstemming bereikt met de Raad van Toezicht en
stemmen in met het voorgestelde.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is dankbaar voor het vele werk dat de medewerkers van de universiteit,
gesteund door de Raad van Toezicht, het Curatorium en door de kerken, onder Gods zegen hebben
mogen doen.
Onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling hebben goede voortgang gevonden, nieuwe
ontwikkelingen zijn in gang gezet en er zijn goede resultaten geboekt. De universiteit groeit naar een
gemiddeld aantal van circa 150 studenten, waarvan tien procent uit het buitenland afkomstig is. In
financieel opzicht is de universiteit in balans. Er is gewerkt aan een breder en sterker
samenwerkingsnetwerk met partnerinstellingen in binnen- en buitenland, waardoor bestuurlijke en
organisatorische samenwerking vorm krijgt en onderwijs, onderzoek en valorisatie efficiënter en met
meer bereik kunnen worden ingericht. De Theologische Universiteit heeft haar profiel kunnen
versterken vanwege de instelling van een drietal nieuwe bijzondere leerstoelen in deze periode: de
Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en het Lutheranisme vanwege de KooimanBoendermaker-Luther Stichting, waarop prof. dr. S. Hiebsch is benoemd; de Henk de Jong-leerstoel
vanwege de NGP, waarop prof. dr. J. Dekker is benoemd; en de David Bosch Chair for the comparative
study of mainline protestant and evangelical mission vanwege de Nederlandse Zendingsraad, waarop
prof. dr. G. Noort is benoemd. In juli 2019 inaugureerde prof. dr. J.H.F. Schaeffer als hoogleraar
Praktische Theologie. Prof. dr. S. Paas ontving in 2018 de eervolle benoeming tot ‘theoloog des
21

vaderlands’. Vier emeritus-hoogleraren van de universiteit – prof. dr. B. Kamphuis, prof. dr. F. van der
Pol, prof. dr. C.J. de Ruijter en prof. dr. M. te Velde – ontvingen een koninklijke onderscheiding, tijdens
een succesvolle alumnidag waarop tevens een boek over de geschiedenis van de universiteit werd
gepresenteerd. Dankbaar is het bestuur ook voor de integratie van de Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding in de Theologische Universiteit, evenals voor de wijze waarop de docenten van
de NGP hun werk hebben voortgezet in Kampen.
Het onderwijs en de docenten van de universiteit zijn in de onderwijsvisitatie in 2019 als ‘goed’
gekwalificeerd door de visitatiecommissie. Studenten beoordeelden de Master Algemeen in de
Nationale Studenten Enquête als topopleiding. Door docenten is hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuw curriculum voor de bachelor-opleiding, die in 2019-2020 zal starten. Het
onderwijsprogramma bouwt voort op het curriculum dat in het kader van de GTU is ontwikkeld met
collega’s van de NGP en de TUA.
Het besluit van de laatste synode om alle ambten open te stellen voor vrouwen, is geïmplementeerd
in de predikantsopleiding. Er is persoonlijke begeleiding geboden aan vrouwen die overwegen om
(alsnog) predikant te worden, er zijn gesprekken gevoerd met studenten en docenten over het besluit
van de synode, en er zijn voor verschillende doelgroepen passende opleidingsroutes ontwikkeld.
In 2018 is het programma gestart voor post-initieel onderwijs aan (beginnende) predikanten. Om alle
predikanten met een programma voor permanente educatie (PE) te bereiken, afgestemd op de
behoeften van de doelgroepen, is verdere ontwikkeling in de komende jaren nodig, evenals de steun
en inzet van kerkenraden en predikanten. Het rapport van de Raad van Advies in Predikantszaken gaat
hier nader op in.
Ook het onderzoek van de periode 2012-2018 is door een visitatiecommissie beoordeeld en de
verschillende onderzoeksgroepen zijn als voldoende of goed beoordeeld. Op basis van aanbevelingen
uit de midterm review en met het oog op de nieuwe visitatieperiode zijn er nieuwe
onderzoeksprogramma’s geschreven. Ook is de aansturing van het onderzoek versterkt en is de
onderzoekstructuur vernieuwd met de inrichting van drie onderzoekscentra met een duidelijk
herkenbaar profiel op de terreinen bijbelwetenschap en systematische theologie, praktische theologie
en missiologie, en neo-calvinisme.
Er worden plannen ontwikkeld om de werving en opleiding van promovendi te versterken door middel
van een graduate school. Hiervoor wordt samengewerkt met andere theologische universiteiten.
Op het terrein van valorisatie en communicatie zijn belangrijke stappen gezet. Er wordt continu
gewerkt aan het vergroten van het bereik, de wervingskracht en de zichtbaarheid van de TU voor de
kerken, voor studenten en voor belangstellenden. Zowel Permanente Educatie voor Predikanten (PEP)
als weetwatjegelooft.nl hebben een brede bekendheid gekregen en worden alom gewaardeerd om
hun kwaliteit, relevantie en toegankelijkheid. In de loop van 2019 wordt er een nieuwe website van de
TU Kampen gelanceerd. Via TU Magazine, open dagen en campagnes voor studentwerving wordt er
sterk ingezet om het bereik, de zichtbaarheid en impact van de universiteit in kerk en samenleving te
vergroten.
Als we overzien wat de universiteit dankzij de steun van de kerken, het vertrouwen van studenten in
de opleiding en de grote inzet van alle medewerkers in de afgelopen jaren heeft betekent en hoe er is
gewerkt om met gereformeerde theologiebeoefening van betekenis te zijn voor kerk en samenleving,
is er alle reden voor dankbaarheid. Dat geeft ook het vertrouwen dat we gezamenlijk de uitdagingen
aankunnen die we voor ons zien om de gereformeerde theologie en traditie breder van betekenis te
laten zijn voor kerk en samenleving. In dienst van het Evangelie, met het oog op de verbinding van God
en mensen, van geloof en wetenschap, van kerk en samenleving, van Bijbel en leven.
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Jaarverslagen
2016
https://www.tukampen.nl/jaarverslag-en-rapport/jaarverslag-2016

2017
https://www.tukampen.nl/jaarverslag-en-rapport/jaarverslag-2017

2018
https://www.tukampen.nl/jaarverslag-en-rapport/jaarverslag-2018
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BIJLAGE B: RAPPORT NEDERLANDS GEREFORMEERDE PREDIKANTENOPLEIDING 2017-2019
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1. Inleiding
In deze bijlage van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) legt het NGP-bestuur
verantwoording af over de afgelopen periode. Hierbij wordt uitgegaan van de besluitvorming van de
LV Nunspeet 2016/2017. De opdracht die aan het bestuur is gegeven vormt de basis voor de
activiteiten in de afgelopen periode.
2. Besluit LV 2016/2017
In de LV-vergadering van 20 januari 2018 is door het NGP-bestuur toegelicht dat de voorgenomen
oprichting van de GTU was gestrand bij de CGK-synode. Het bestuur heeft vervolgens aangeduid in
samenspraak met de TU Kampen een weg te zijn ingeslagen om te komen tot het samengaan van de
GKv-predikantsopleiding en de NGP. De plannen daartoe zijn toegelicht en de vergadering heeft
uitgesproken, dat ze ‘alles gehoord hebbende graag het bestuur van de NGP aanmoedigt om op de
ingeslagen weg door te gaan’.
3. Stand van zaken medio 2019
E.e.a. heeft ertoe geleid dat per 1 augustus 2018 de opleiding van de NGP geïntegreerd is in de TU
Kampen. De NGP-docenten zijn overgegaan met hun dienstverband naar de TUK. Op waardige wijze is
afscheid genomen van de TU Apeldoorn. Vanaf collegejaar 2018/2019 worden de studenten die
predikant willen worden in de NGK opgeleid in Kampen, tezamen met de GKv-studenten. Voor een
aantal studenten die hun studie in Apeldoorn volgden is een maatwerk-oplossing verzorgd. De NGPdocenten hebben voorzien in een individueel traject voor enkele studenten. Dat is overigens op dit
moment nog niet afgerond. Ook de komende tijd vergt dat nog wel het een en ander van de NGPdocenten bovenop hun taak aan de TUK. In een gesprek met de huidige NGK-studenten in Kampen
over hun ervaringen in Kampen kwam aan de orde dat naar hun beleving er een zekere eenzijdigheid
bestaat bij de opleiding. Het karakter is dan nog typisch vrijgemaakt. Hierover is zowel binnen de kring
van de NGP-docenten, als met het NGP-bestuur en het College van Bestuur gesproken. Het krijgt de
nodige aandacht. Het kan mede samenhangen met het feit dat het een eerste collegejaar was. Vanuit
het CvB van de TU Kampen is er veel aandacht voor de NGK-eigen zaken, zowel in het onderwijs als bij
andere gelegenheden. Twee voorbeelden: bij de opening van het academisch jaar in september 2019
mag dr. Ad van der Dussen zijn afscheidsrede houden, en in december ontvangt ds. Henk de Jong een
eredoctoraat en mag hij de Diesrede houden. Overigens is het voor de NGP-docenten een niet-geringe
opgave om met hun deeltijdaanstelling goed invulling te geven aan alle activiteiten op de TU Kampen.
Er is meer dan voorheen een spanningsveld tussen de gemeentelijke taken en het werk aan de TU. Er
is meer overleg e.d. nodig, buiten het eigenlijke onderwijs. Dit is wel een aandachtpunt, ook voor het
NGP-bestuur.
4. NGK-studenten en de route naar het predikantschap
Voor de studenten die zich in Kampen voorbereiden op het predikantschap is de basisregel dat ze de
Predikantsmaster volgen. Er zijn op een paar punten nog additionele NGK-elementen voor deze
studenten, die gedurende de overgangsperiode (tot aan de hereniging van beide kerken) nog gevolgd
moeten worden. De NGP-docenten verzorgen hiertoe de volgende activiteiten: Leerbijeenkomsten
preekbevoegdheid, beoordeling preken, prioschap, werkbegeleiding, NGP-weekend, mentoraat,
assessment, getuigschriften, verlening preekbevoegdheid, begeleiding stages. Er wordt zoveel als
mogelijk gezocht naar het GKv-equivalent, maar niet op alle punten lukt dat. Er blijft dus op de route
naar het predikantschap een taak weg gelegd voor de NGP-docenten, die hiervoor tijd moeten
inruimen naast hun TUK-taak. Het bestuur ziet er op toe dat dit niet leidt tot discrepanties.
5. Werkbegeleiding
Tot aan het besluit van de vorige Landelijke Vergadering over de Prio kregen alle beginnende
predikanten gedurende twee jaar werkbegeleiding. De werkbegeleiding bestond uit een vastomlijnd
traject van 16 begeleidingsgesprekken. Voor de werkbegeleiding zijn diverse predikanten als
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werkbegeleiders beschikbaar. Zij worden op ad-hoc basis ingeschakeld en ontvangen regelmatig
(bij)scholing. De coördinatie hiervan is in handen van de kerndocent drs. Strating.
In de achterliggende periode zijn alle werkbegeleidingstrajecten afgerond. Sinds de vorige rapportage
gaat het om vier afgeronde trajecten. Uit de evaluatierapporten van de studenten blijkt een grote
tevredenheid over de geboden werkbegeleiding. Zij hebben dit traject als een waardevolle begeleiding
ervaren bij de start van hun predikantschap.
In het besluit ten aanzien van de Prio is ruimte gemaakt voor een verkorte werkbegeleiding van zeven
bijeenkomsten na afloop van het Prioschap, vanaf de bevestiging als predikant. Met deze
werkbegeleiding is nog geen ervaring opgebouwd. Na de zomer van 2019 zal deze begeleiding starten
met de eerste predikant die een Priotraject heeft afgerond.
6. Promotiefonds
Het Promotiefonds is jaren geleden in het leven geroepen om predikanten binnen NGK-kerken de
gelegenheid te geven om te promoveren en daarbij een financiële ondersteuning te geven. Hiervoor
is een financiële tegemoetkoming geregeld van maximaal € 10.000,- voor een promovendus. De
omvang van het fonds bedraagt € 79.968,- (ultimo 2018). In de afgelopen periode is er tweemaal een
beroep gedaan op het fonds. Door dr. C.T. de Groot, docent NGP en door dr. J.D. Smit, geestelijk
verzorger te Heerde. Het beleid voor de komende jaren is om geen aanvullingen meer te regelen om
het fonds op niveau te houden. Dat betekent dat er nog zo’n achtmaal een beroep op het fonds gedaan
kan worden, wat gelet op het aantal promoties in de afgelopen jaren voldoende moet zijn tot 2023.
De omvang van het fonds zal dus gaan dalen. Mocht er toch in die periode een tekort ontstaan, dan
kan teruggevallen worden op de aanwezige Algemene Reserve van € 56.553,-. Er zal dus geen bedrag
meer geboekt worden ten laste van toekomstige begrotingen, waardoor het quotum van de NGKkerken niet extra belast wordt.
7. Boekenfonds
Voor beginnende predikanten, die een eerste beroep als predikant hebben aanvaard, bestaat de
mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de opbouw van hun bibliotheek.
Hiertoe dienen ze een door de NGP-docenten goedgekeurde boekenlijst te overhandigen op basis
waarvan een eenmalige vergoeding wordt gegeven van maximaal € 3.067,- (jaar 2019). In de afgelopen
periode is er vier maal een beroep gedaan op het fonds. De omvang van het fonds bedraagt € 18.405,(ultimo 2018). Het beleid tot 2023 zal zijn om geen aanvullingen in het fonds meer ten laste van de
begroting te doen. Het saldo zal teruglopen en indien tekorten ontstaan, zal een beroep gedaan
worden op onze Algemene Reserve van € 56.553,- Ook hier geldt dat er geen bedrag meer geboekt
wordt ten laste van toekomstige begrotingen, waardoor het quotum van de NGK-kerken niet extra
belast wordt.
8. Financiën
Algemeen
Per 1 augustus 2018 is de NGP overgegaan naar de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Hierdoor
is er in financieel opzicht het nodige veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Docenten en coördinator onderwijs zijn per 1 augustus 2018 in dienst getreden bij de TUK.
 De NGP-arbeidsovereenkomsten met de docenten en coördinator onderwijs zijn ontbonden.
 De NGP betaalt een vergoeding per kwartaal aan de TUK ter hoogte van de salarissen conform
het convenant dat is gesloten tussen NGP en TUK.
 De Henk de Jong-leerstoel is overgeheveld van de Theologische Universiteit Apeldoorn naar
de TUK, en wordt door de NGP gefinancierd.
In de toelichting zal dit verder worden uitgewerkt.
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Meerjarenbegroting
Van belang is dat de begroting vanaf nu bestaat uit twee componenten:
 De afdracht aan de TUK gebaseerd op het afgesloten convenant (ca. 85% van de begroting);
 De andere NGP-taken zoals Prioschap, Werkbegeleiding, Stagebegeleiding en Assessments.
Het quotum per NGK-lid bestaat dus in wezen uit deze twee componenten.
In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het quotum weergegeven vanaf 2013 t/m 2023.




Reeks 1 = Totaalbedrag per lid
Reeks 2 = Afdracht TUK per lid

Het totale afdrachtbedrag voor de TUK wordt ieder jaar bepaald aan de hand van het aantal NGK-leden
per 1 januari van dat jaar maal het quotum van dat jaar. De stijging van het quotum wordt gebaseerd
op de loonstijgingen van de CAO Universiteiten.
Voor het quotum van de overige NGP-taken (kleinste bedrag) is van belang welke taken er de komende
jaren nog gedaan zullen worden door de NGP.
Gelet op de loonstijgingen van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren nu de
economie blijft groeien, is gerekend met een stijgingspercentage van gemiddeld 3% per jaar met
uitzondering van de Bestuurskosten en Administratiekosten.
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Meerjarenbegroting LV 2019 - 2023
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Toelichting
Lasten
Directe onderwijskosten
Voor de totale personeelskosten van onze voormalige docenten en onderwijscoördinator wordt
jaarlijks een bedrag vergoed aan de TUK gebaseerd op het aantal leden van NGK per 1 januari van ieder
jaar X omslag bedrag. Voor 2020 komen we uit op € 7,56 per lid. Tezamen met de overige NGP-taken
komt de bijdrage 2020 uit op € 8,68. Onder deze post valt ook de vergoeding aan de TUK voor de
werkzaamheden aan de Henk de Jong-leerstoel.
Werkbegeleiding
Er vindt werkbegeleiding plaats door externe deskundigen zoals aangestelde predikanten en
professionele coaches. Zij ontvangen een vergoeding op urenbasis. Het bedrag is gebaseerd op
begrotingen in de afgelopen jaren. Aan het eind van 2019 worden vier Prio trajecten beëindigd.
Betrokkenen ontvangen daarna nog werkbegeleiding. Voorlopig handhaven wij het begrote bedrag
van de afgelopen jaren.
Route naar predikantschap
Deze post is nieuw en vloeit voort uit de overgang naar de TUK. Gebleken is dat de docenten die
studenten begeleiden naar het ambt van predikant voor onze NGK-kerken extra werkzaamheden
verrichten welke niet via de TUK vergoed kunnen worden binnen hun normale FTE omvang. De
gezamenlijke voormalige NGP-docenten ontvangen hiervoor een bedrag van € 13.284,- per jaar. De
hoogte van de bedragen en uren zijn verantwoord en schriftelijk vastgelegd aan de desbetreffende
docenten. Deze vergoedingen zijn tijdelijk en vervallen uiterlijk 2023 wanneer er een gezamenlijke kerk
is.
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Stage gerelateerde kosten
Tijdens de opleiding lopen onze studenten diverse stages en worden zij begeleid. Eventuele reiskosten
van studenten of begeleiders komen voor rekening van de NGP. Verder wordt er regelmatig
assessments gehouden via een professioneel bureau waarvoor kosten worden gemaakt.
Prioschap
Eind 2019 vervalt een viertal Prio-trajecten. Inschatting is dat dit aantal de komende jaren op
gemiddeld twee zal liggen. Er vindt dus een verschuiving plaats van kosten van Prioschap naar
Werkbegeleiding. We hebben de daling van vier naar twee Prio’s voorzichtig begroot.
Bestuurskosten
Vanwege overgang naar Kampen en het daardoor minder vergaderen zijn de bestuurskosten op een
lager niveau ingeschat en is het stijgingspercentage wat lager gekozen.
Administratiekosten
Ook de administratiekosten zijn de afgelopen jaren fors verminderd en is afscheid genomen van de
accountant. Controle van de cijfers vindt plaats door de Financiële Commissie van onze kerken.
Baten
Aantal leden is bepaald aan de hand van het Informatieboekje van de NGK per 1 januari 2019.
Het quotum van 2020 is van € 8,37 in 2019 gestegen naar € 8,68; een stijging van 3,41%. Deze stijging
zit mede in de tijdelijke extra kosten vermeld onder route naar het predikantschap. Regulier is na 2020
gerekend met 3% stijging. Giften zijn niet in te schatten en de rentebaten stellen wij vanaf 2020 op
nihil, gelet op de huidige lage rentepercentages en de verwachting dat het de komende jaren niet veel
zal veranderen.
9.Beroepbaarstelling, preekbevoegdheid
In de afgelopen periode is preekbevoegdheid verleend aan: Roel Koelewijn, Elselie de Jong, Dennis van
der Zee, Hinke van Abbema, Tinko Blanken, Anita Abbring en Anne Lorein.
Als prio zijn beschikbaar gesteld: Dennis van der Zee, Tinko Blanken, Sjaak Biewenga, Janneke de Groot
en Anne Lorein.
Beroepbaar zijn gesteld: Jaco Weij, Dennis van der Zee, Janneke de Groot en Anne Lorein.
Als predikant zijn beroepen en bevestigd: Jaco Weij en Dennis van der Zee.
10.Prioschap
Het prioschap wordt momenteel geëvalueerd, en dat is nog niet afgerond. In een nader bericht wordt
hier op terug gekomen.
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BIJLAGE C: VOORSTELLEN EN BESLUITEN 2020-2022
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Bijlage C1: Instellingsplan TU Kampen 2019-2024
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INLEIDING
De Theologische Universiteit Kampen vormt een academische leer- en werkgemeenschap van
wetenschappers en studenten met de ambitie om gereformeerde theologie te beoefenen in dienst van
het Evangelie van Jezus Christus. De universiteit – die in 2019 haar 165e verjaardag viert – beweegt
zich daarmee in een lange traditie, waarin de academische bestudering van de Bijbel en de
theologische vorming van predikanten en wetenschappers een centrale plaats innemen in het midden
van de kerken en het christelijk-betrokken publieke domein. Een levenskrachtige traditie, omdat zij
zich vanuit een sterke oriëntatie op haar bronnen voortdurend heeft verstaan met eigentijdse vragen
en ontwikkelingen op kerkelijk, wetenschappelijk en cultureel-maatschappelijk terrein om zo ‘Bijbel en
leven’ met elkaar te verbinden. De Theologische Universiteit staat ook nu 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. In dit instellingsplan
wordt op hoofdlijnen geschetst hoe we daaraan de komende zes jaar richting en vorm willen geven.
De Theologische Universiteit zet deze periode in op kwalitatieve en kwantitatieve groei door een
gerichte versterking van het profiel, de impact en de academische inbedding van de instelling. De drie
speerpunten van het strategisch beleid worden via een aantal lijnen zichtbaar.
Profiel
 We beoefenen gereformeerde theologie met het oog op kerk én samenleving.
 We leiden predikanten en theologen op voor de kerken.
 We bieden in de bachelor en masters opleidingsroutes aan waarin gereformeerde theologie
vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken in interactie wordt gebracht met
samenlevingsvraagstukken.
 Hierdoor creëren we meer studie- en beroepsmogelijkheden voor studenten en vergroten we
de instroom in de bachelor.
 We doen wetenschappelijk onderzoek in dialoog met theologen wereldwijd en staan bekend
om onze hoogwaardige bijdrage aan gereformeerde theologie.
 We zijn nationaal en internationaal zichtbaar door het onderzoek te profileren via drie
onderzoekscentra, waarin theologische en andere disciplines samenwerken op
wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s.
 We bieden een hoogwaardige internationale opleiding intercultural reformed theology, zijn
toegankelijk voor buitenlandse studenten en begeleiden promovendi uit alle werelddelen.
Impact
 We zijn present en zichtbaar in het kerkelijke en publieke domein.
 We brengen de relevantie van theologie actief naar voren in het kerkelijke en
maatschappelijke debat, voegen daaraan betekenis toe vanuit gereformeerd-theologisch
perspectief en doen dat op verstaanbare wijze en met moderne middelen.
 We vergroten de interactie van de universiteit met de kerkelijke achterbannen, met
gereformeerde, evangelische en andere verwante kringen en met brede doelgroepen
studenten en belangstellenden. We laten mensen meepraten over wat er aan de universiteit
gebeurt en brengen de vragen en behoeften van buiten naar binnen.
Academische inbedding
 We behartigen het gezamenlijk belang van theologiebeoefening in Nederland en daarbuiten
met theologische instellingen en werken samen waar dat het aanbod en de presentie van
theologie versterkt.
 We creëren betere uitwisselings- en doorstromingsmogelijkheden voor studenten en
onderzoekers met instellingen in Nederland en daarbuiten op zowel WO- als op HBO-niveau.
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We ontwikkelen een duurzame, stimulerende en eigentijdse onderwijsomgeving die ten goede
komt aan de academische en professionele vorming van studenten en de aantrekkelijkheid
van de universiteit.

Deze speerpunten voor het beleid houden verband met de kerkelijke, maatschappelijke en
academische context waarin de universiteit opereert. In de afgelopen jaren zijn belangrijke
veranderingen waar te nemen, die vragen om een actieve, vernieuwde presentie van de Theologische
Universiteit. De universiteit was voorheen de plaats waar studenten uit de eigen kerken
vanzelfsprekend naartoe gingen als zij een roeping kregen tot het ambt en waar de kerken te rade
gingen voor opleiding, toerusting en dienstverlening; tegenwoordig oriënteren zowel studenten als de
kerken zich veel breder dan alleen de eigen traditie, kerkelijke structuren en instituten. Het
‘afnemersveld’ krimpt niet noodzakelijk – er is een opbloeiende belangstelling voor religie, zingeving
en theologische bezinning waarneembaar en het studentenaantal groeit – maar wordt wel anders
verdeeld. Er is sprake van een ‘open markt’ op het gebied van theologische vorming: studenten
oriënteren zich veelal eerst breder, overwegen eerst op latere leeftijd een opleiding tot predikant, of
stromen pas in de predikantsopleiding van de eigen kerken in als zij daadwerkelijk willen worden
toegelaten tot het ambt.
Bij die bredere oriëntatie van studenten hoort ook dat instromers de mogelijkheid willen hebben om
na een bacheloropleiding door te kunnen stromen naar een andere specialisatie, dat studenten in een
breder beroepenveld actief zijn na hun opleiding, en dat er vraag is naar een bredere toepassing van
theologische perspectieven op samenlevingsvraagstukken. Meer dan voorheen wordt van de
universiteit en haar medewerkers een actieve presentie verwacht in het domein van zowel kerk als
samenleving, waarbij de relevantie van gereformeerde theologie voor kerkelijke en samenlevingsvraagstukken voortdurend moet worden getoetst aan de omgeving en voor het voetlicht moet worden
gebracht.
Dit geldt zowel de Nederlandse context, als de internationale markt waarin een groeiende
belangstelling is voor het opleidings- en onderzoeksaanbod van de Theologische Universiteit.
Gereformeerde theologiebeoefening houdt niet op bij de grens en zowel de arbeidsmarkt als het
wetenschappelijk onderzoek vragen om een mondiale oriëntatie en internationale gesprekspartners.
Zowel nationaal als internationaal moet de universiteit werken aan een sterke, herkenbare identiteit,
aan zichtbaarheid, en aan wervingskracht. Is er enerzijds verbreding nodig (met betrekking tot het
theologisch aanbod en instroom- en uitstroommogelijkheden), anderzijds is er de noodzaak tot
verbinding (vanuit een sterke identiteit, met kerkleden, met nieuwe doelgroepen studenten en met
een netwerk van christelijke organisaties en instellingen in binnen- en buitenland). Als kleinschalige
instelling met een sterke levensbeschouwelijke identiteit zal iedereen zich moeten inspannen om de
kritische massa (in studentenaantallen en medewerkers), de zichtbaarheid en erkende relevantie te
bereiken die nodig is om een kwalitatief hoogwaardige, zelfstandige theologische universiteit voor
gereformeerde theologie toekomstbestendig te houden.
In afhankelijkheid van God en onder zijn zegen willen we als bestuur samen met alle medewerkers,
studenten en betrokkenen werken aan de opbouw van de Theologische Universiteit, in dienst van de
verkondiging van het Evangelie in kerk en samenleving.

Het college van bestuur,
Prof. dr. R. (Roel) Kuiper, rector en voorzitter
Drs. J.W. (Pim) Boven, lid
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INSTELLINGSPROFIEL
De Theologische Universiteit Kampen is een levensbeschouwelijke universiteit, geworteld in de
gereformeerde traditie. De universiteit beoefent academische theologie vanuit het geloof dat de Bijbel
Gods gezaghebbende Woord is, norm en richtsnoer voor ons leven en voor ons verstaan van God in de
werkelijkheid van zijn openbaring, zoals die tot ons komt in de Bijbel, de wereld, de natuur en
geschiedenis. De Theologische Universiteit heeft zich nationaal en internationaal ontwikkeld tot een
expertisecentrum op het gebied van gereformeerde theologie, met accenten op en geïnspireerd door
het gedachtegoed van de Reformatie en het Neo-Calvinisme.
De Theologische Universiteit is vanouds opgericht voor de bijzondere taak om predikanten op te leiden
voor de kerken. De opleiding van predikanten en theologen die zich in dienst willen stellen van de
verkondiging van het Evangelie aan kerk en wereld vormt nog altijd de belangrijkste drijfveer en
kerntaak van de universiteit. In de afgelopen decennia heeft 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 en maatschappelijke praktijken.
De universiteit wil studenten en wetenschappers opleiden die zowel geestelijk en cognitief, als
praktisch zijn gevormd en toegerust om te werken in een complex arbeidsveld, en die in staat zijn om
vanuit hun expertise een duurzame en betekenisvolle bijdrage te leveren aan actuele uitdagingen op
het gebied van geloof, kerk, maatschappij en samenleving. Daarnaast leveren onderzoekers een
vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan het internationale wetenschappelijke
discours op hun vakgebied. De resultaten van het onderzoek worden actief toegankelijk en beschikbaar
gemaakt voor een breed publiek van wetenschappers, professionals, kerkleden en belangstellenden.
Zo draagt de universiteit in onderwijs, onderzoek en valorisatie bij aan een duurzame presentie van
het gereformeerd theologisch perspectief (en de ontwikkeling daarvan) in het kerkelijke en publieke
domein, en verbindt Bijbel en leven.

Missie en visie
In haar missie brengt de universiteit tot uitdrukking dat zij is gericht op de academische beoefening en
ontwikkeling van gereformeerde theologie als geloofs- en denkrichting om God, mens en wereld beter
te verstaan en oriëntatie en toerusting te bieden voor de dienst in Gods Koninkrijk. De theologische
universiteit beoefent wetenschap vanuit een geloofsperspectief. Dat maakt deze universiteit
bijzonder, met een missie op het gebied van het gelovig verstaan van de Heilige Schrift, mede met het
oog op het verstaan en de ontwikkeling van kerk, mens en wereld. Hiertoe wordt er kwalitatief
hoogwaardig, vernieuwend en relevant onderzoek verricht. En worden studenten opgeleid tot
theologen, predikanten en wetenschappers die bekwaam zijn om zelfstandig op academisch niveau in
hun maatschappelijke positie de missie van de universiteit gestalte te geven.
In haar visie brengt de universiteit tot uitdrukking dat haar werk dienstbaar wil zijn aan kerken, aan de
verkondiging van het Evangelie, aan de ontwikkeling van theologie als wetenschap, aan de bezinning
op christen-zijn in allerlei verbanden en levensbetrekkingen. Deze visie is geworteld in de overtuiging
dat er heil verbonden is aan het volgen van Jezus Christus en Zijn Evangelie. Vanuit een herkenbare
eigen identiteit heeft de universiteit daarom de breedte op het oog van wetenschap, kerk en
samenleving.
Voortvloeiend uit de onderwijsmissie hanteert de universiteit een onderwijsvisie, waarin de
persoonlijke en geestelijke vorming van studenten een doorlopende leerlijn vormt en studenten in
toenemende mate een zelfstandige, academische en professionele attitude wordt aangeleerd van
docentsturing, naar gedeelde sturing, naar zelfsturing.
Voor de actuele missie en visie verwijzen we naar de website van de universiteit.
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ONDERWIJS
Opleidingen
De universiteit verzorgt een drietal opleidingen, zowel in voltijd als in deeltijd. Het betreft een
driejarige Bachelor Theologie (180 EC), een driejarige Master Theologie Predikant (180 EC) en een
eenjarige Master Theologie Algemeen (60 EC).
In de eenjarige master kunnen studenten zich specialiseren op het terrein van een van de theologische
kerndisciplines of is er de keuze uit een drietal profielmasters. De profielmasters betreffen de
internationale, Engelstalige opleiding Intercultural Reformed Theology, de master Identiteit, Ethiek en
Samenleving, en de master Church and Mission in the West.
Bachelortracks
Een belangrijke doelstelling van de universiteit is om het opleidingsaanbod beter aan te laten sluiten
op het theologisch profiel van de TU Kampen, op de belangstelling van studenten en op de
ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Met het oog hierop gaat in 2019-2020 de bachelor van start
met een vernieuwd curriculum. Daarnaast willen we met ingang van 2020-2021 de bacheloropleiding
opdelen 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. Met deze maatregelen beogen we zowel de
instroom van studenten te vergroten, als de uitstromingsmogelijkheden naar andere
masteropleidingen voor studenten te vergroten. Tegelijkertijd geldt dat de nieuwe bachelorinrichting
beter aansluit op de ontwikkelingen en behoeften in kerk en samenleving. Een bredere
studenteninstroom is eveneens nodig om tijdens de opleiding de belangstelling van studenten te
wekken voor een vervolgopleiding in de predikantsmaster.
Premasters en profielmasters
In de eenjarige master staan met name de genoemde 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 HBO-bachelors mogelijk maken. Hierbij wordt synergie nagestreefd met
andere theologische instellingen voor hoger onderwijs.
Specialisatietracks in de master
In de komende jaren worden specialisatietracks in de master ontwikkeld, die het opleidingsaanbod
versterken en bijdragen aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en op een voortgezette
wetenschappelijke opleiding via een promotiestudie. Dit gebeurt in samenwerking met
partnerinstellingen.
Engelstalig onderwijs
De laatste jaren wordt merkbaar dat er internationaal een bloeiende belangstelling bestaat voor een
opleiding theologie in Kampen. Op dit moment vindt het internationale onderwijs primair plaats in de
Master Intercultural Reformed Theology (MIRT). Om buitenlandse studenten gelegenheid te bieden
ook vakken in de bachelor te volgen worden er routes ontwikkeld waarin Engelstalige colleges worden
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aangeboden. Daarnaast wordt de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten in de
internationale master verbeterd door de ontwikkeling van een Engelstalige premaster. Ook wordt er
een researchtrack ontwikkeld binnen de MIRT, als voorbereiding op uitstroom richting een
promotietraject.

Kwaliteitsbeleid
De universiteit heeft de ambitie kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden en werkt
voortdurend aan de monitoring en borging van de kwaliteit van het onderwijs. In de onderwijsvisitatie
is het onderwijs opnieuw als goed beoordeeld en studenten hebben de Master Algemeen via de
Nationale Studenten Enquête aangemerkt als topopleiding. Studenten waarderen met name de
betrokkenheid tussen docenten en studenten en de kwaliteit van docenten. Van docenten wordt
verwacht dat zij minimaal in het bezit zijn van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en
wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van hun professionele vaardigheden.
Mede in het kader van de Kwaliteitsafspraken vanwege het Sectorakkoord Hoger Onderwijs, wordt er
met ingang van 2019 extra geïnvesteerd in studentcoaching en studentenwelzijn. Het beleid is erop
gericht om door middel van deskundige begeleiding en coachingstrajecten studenten extra te
begeleiden in hun individuele ontwikkeling van docentsturing, naar gedeelde sturing, naar zelfsturing
en wil eraan bijdragen het studierendement en studiesucces te vergroten.

36

ONDERZOEK
Ontwikkeling
De Theologische Universiteit Kampen heeft als ambitie om als kleinschalige universiteit met een scherp
profiel hoge kwaliteit te bieden in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en valorisatie. Dat betekent
dat onderzoeksmiddelen gericht worden ingezet en dat vormen van samenwerking worden gezocht
die het eigen profiel kracht bij zetten. In aansturing en organisatie dient voldoende ruimte en
flexibiliteit te blijven om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Die kunnen liggen binnen het veld van
de theologie maar ook op het grensvlak van theologie met andere disciplines of van aanpalende
onderzoeksthema’s, zoals bijvoorbeeld die uit de Nationale Wetenschapsagenda. De TU wil de
komende jaren het wetenschappelijk profiel versterken, de onderzoekscapaciteit vergroten, beter
ingebed raken in (internationale) wetenschappelijke netwerken, en werken aan de explicitering van de
maatschappelijke (c.q. kerkelijke) relevantie van het onderzoek. In het Standard Evaluation Protocol
(2015-2021) wordt de maatschappelijke betekenis van onderzoek geaccentueerd en als
levensbeschouwelijke universiteit wil de TU hieraan een eigen bijdrage leveren in verbinding met de
kerken, werkvelden en de bredere samenleving. Via valorisatie van onderzoeksresultaten zichtbaar en
relevant te zijn is een belangrijke ambitie van de TU als levensbeschouwelijke universiteit. Daarin
bouwen we voort op wat nu reeds als kracht (en uitdaging) van de TU wordt gezien.
De ambitie te groeien in kwaliteit en uitstraling op eigen expertisegebieden en de (toegevoegde)
waarde in een breder wetenschappelijk en maatschappelijk veld bepalen zo de onderzoeksstrategie
van de TU. Voor de komende jaren is het van belang het profiel te verdiepen en te verscherpen. Dat
gebeurt door kenmerkende elementen in het onderzoeksprofiel verder te accentueren en te bundelen
en een krachtiger aansturing van het onderzoek te organiseren. Daarnaast worden activiteiten
georganiseerd waarin onderzoeksgroepen samenwerken aan de onderzoeksmissie van de universiteit.

Onderzoekscentra
Met het oog op de versterking van de focus in de 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. Elk onderzoekscentrum
staat onder leiding van een hoogleraar-directeur en zal zich naar buiten toe onder meer presenteren
via een herkenbare website.
In de visitatieperiode 2018-2023 is het onderzoek als volgt ingericht:
 Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST) met als programmaleider prof. dr. A.
Huijgen (TU Apeldoorn), doet onderzoek naar het thema Discriminating Love. God’s Love As
Distinctiveness, Preference, and Judgment. Dit programma is een samenwerkingsverband
van de TU Kampen met de TU Apeldoorn.
 Het Centre for Church and Mission in the West (CCMW) met als programmaleider prof. dr. S.
Paas, onderzoekt het thema Salvation in the 21st Century. CCMW, waarin praktische
theologie en missiologie zijn ondergebracht, werkt onder meer samen met het
Praktijkcentrum.
 The Neo-Calvinist Research Institute (NRI) met als programmaleider prof. dr. G. Harinck, doet
onderzoek naar het thema How to make sense of difference? On practices and theories of
plurality, in creation, society and worldviews. In dit programma wordt samengewerkt tussen
historici, ethici en filosofen. NRI bevat een tweetal subprogramma’s. In het Centre for Dutch
Reformation Studies werken de kerkhistorici onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer samen
aan het thema Religious Life and Ecclesial Practice: Europe and the Netherlands. Een groep
van onderzoekers vanwege de buitengewone leerstoel Christelijke identiteit en
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maatschappelijke praktijken werkt onder leiding van prof. dr. R. Kuiper aan het thema
christelijke identiteit in het onderwijs.

Graduate school
De universiteit zal in de komende jaren sterker inzetten op de opleiding van promovendi. Daarvoor wil
de universiteit voorzien in de oprichting van een graduate school, wat tevens ten goede komt aan de
profilering van de universiteit en groei in het aantrekken van nationale en internationale promovendi.
Voor de inrichting van het onderwijs in de graduate school wordt samengewerkt met diverse andere
universiteiten. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van nationale onderzoeksscholen.

Fondsenwerving
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en de zichtbaarheid te vergroten is er massa nodig.
Daarom wordt er sterk ingezet op de werving van externe fondsen uit de tweede en derde geldstroom
om het onderzoek te financieren. In samenwerking met partnerinstellingen uit het Netwerk
Levensbeschouwelijke Universiteiten, wordt er de komende jaren geïnvesteerd in het aantrekken van
onderzoeksfondsen, mede door gezamenlijk met deze en andere universiteiten aanvragen te doen. Dit
zal mede bijdragen aan de doelstelling om de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te
versterken.

Leerstoelenbeleid
Naast gewone leerstoelen op de kerndisciplines van de theologie, voert de universiteit het beleid om
op specifieke expertisegebieden en op het terrein van sociale- en geesteswetenschappen
buitengewone en bijzondere leerstoelen te vestigen aan de universiteit. Via deze leerstoelen wordt de
in de instelling aanwezige expertise verrijkt en in vruchtbare samenwerking gebracht met het
onderzoek en onderwijs op de theologische kerndisciplines. Tevens draagt dit bij aan de inbedding van
het onderzoek in het maatschappelijk middenveld en versterkt het de samenwerking met christelijke
en maatschappelijke organisaties in Nederland.
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KENNISUITWISSELING
Valorisatie – het geschikt en beschikbaar maken van kennis, opgedaan in onderwijs en onderzoek –
behoort tot de belangrijkste communicatie- en toerustingskanalen die de universiteit in verbinding
brengt met de kerken, met professionals, met (potentiële) studenten en met een geïnteresseerd breed
publiek. Door middel van kennisdeling is de universiteit in staat de kerken, maatschappelijke
werkvelden en een breder publiek te dienen met de kennis die de TU in onderwijs en onderzoek in
huis heeft, maar ook inspelen op actuele vraagstukken die om een theologisch perspectief vragen.
Voor de zichtbaarheid van de universiteit, het aantrekken van studenten en cursisten en voor de
participatie van academische theologie in kerk in samenleving zijn kennisuitwisseling en communicatie
dus van groot belang. Deze kanalen zijn voor de universiteit hard nodig om gezien en gevonden te
worden. Daarom 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.
Er zullen nieuwe manieren worden ontwikkeld om de verbinding van de universiteit met de kerken,
gemeenteleden, jongeren en (nieuwe) doelgroepen tot stand te brengen en te versterken. Onder
andere wordt er materiaal ontwikkeld dat specifiek gericht is op jongeren en scholieren. Het van belang
om op te merken dat kennisuitwisseling tweerichtingsverkeer is. De TU zendt informatie en kennis,
maar heeft evenzeer behoefte aan reflectie op haar werk en aan informatie over de vragen en
behoeften die in kerk en samenleving leven en die om theologische doordenking vragen. Met het oog
hierop is de universiteit voornemens om een ‘valorisatieraad’ in het leven te roepen, waarin een breed
samengestelde groep mensen wordt gevraagd om hieraan regelmatig een bijdrage te leveren.
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ORGANISATIE
Een effectieve en daadkrachtige bestuurlijke organisatie en een duurzame bedrijfsvoering, adequate
voorzieningen en een optimale (personele en materiële) ondersteuning van onderwijs, onderzoek en
valorisatie zijn van levensbelang voor een succesvolle uitvoering van het strategisch beleid. De
kleinschaligheid van de universiteit legt veelal een onevenredig grote druk op organisatorische
processen en ondersteunende diensten. Het beleid is er daarom op gericht om bestuurlijke en
organisatorische processen evenals de infrastructuur waar mogelijk te optimaliseren en te
professionaliseren. Samenwerking met partnerinstellingen en -organisaties en een krachtiger
academische inbedding van onderwijs en onderzoek zijn daarvoor van toenemend belang. In de
periode die dit strategisch plan beslaat zullen een aantal belangrijke maatregelen genomen moeten
worden om daaraan tegemoet te komen.

Samenwerking
Het is onze overtuiging dat het nodig en wenselijk is dat (geestverwante) theologieopleidingen in
Nederland met elkaar samenwerken om gezamenlijk het belang van theologie sterk te houden. In de
toekomst zal de vraag naar bundeling van krachten zich steeds opnieuw voordoen. De TU wil zich
blijven inzetten voor die bundeling van krachten, theologisch, academisch en organisatorisch. Het
bestuur werkt actief aan flexibele samenwerkingsconstructies op deelgebieden die voor partners een
duidelijke meerwaarde opleveren en nieuwe mogelijkheden ontsluiten. Daarnaast onderhoudt de
universiteit academische en oecumenische samenwerkingsrelaties met diverse internationale
theologische instellingen op het terrein van onderwijs, onderzoek, uitwisseling van studenten en
promotiebegeleiding.
In het kader van samenwerking en belangenbehartiging wordt het Netwerk Levensbeschouwelijke
Universiteiten, waarvan de TU Kampen met de Protestantse Theologische Universiteit, de TU
Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek deel uitmaakt, van toenemend belang. Het netwerk
zet zich in voor belangenbehartiging bij de overheid (bekostiging, regelgeving) en overheidsinstanties,
en het sluiten van grotere contracten (bijvoorbeeld op het gebied van ICT en licenties). Een gezamenlijk
optreden naar buiten toe is hiervoor noodzakelijk en gewenst. In de ondersteunende diensten wordt
samenwerking gezocht om de benodigde expertises op elkaar af te stemmen en de werkdruk uit
regelgeving beter op te kunnen vangen.

Infrastructuur en voorzieningen
Voor studenten en voor medewerkers is een goede studie- en werkomgeving met adequate
voorzieningen van veel belang. In het kader van de Kwaliteitsafspraken wordt voorzien in extra studieen groepswerkplekken voor studenten. Wat de medewerkers betreft bereiken de gebouwen van de
universiteit de grenzen van de capaciteit die nodig is in een groeiende organisatie. Ook het
voorzieningenniveau is niet meer passend bij de eisen van deze tijd. In de paragraaf Huisvesting wordt
uiteengezet welke maatregelen worden voorzien.
In het functioneren van het onderwijs en onderzoek vervult de bibliotheek voor de universiteit een
centrale functie. De bibliotheek bezit een waardevolle collectie en biedt steeds meer toegang tot
digitale collecties. De doelstelling is om de collectie op peil te houden en de toegankelijkheid van
interne en externe (digitale) collecties te borgen en waar mogelijk uit te breiden. Dit gebeurt waar
mogelijk in samenwerking met andere instellingen.

PR en communicatie
PR en communicatie is in de huidige maatschappij van essentieel belang om gezien, gehoord en
gevonden te worden. Het zichtbaar maken van wie de TU is en wat zij doet, is de kerntaak van de
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communicatieafdeling. Vanuit de doelstelling om meer studenten te werven, zichtbaar en present te
zijn in kerk en maatschappij en de impact van ons onderwijs en onderzoek te vergroten, zal de PR- en
communicatieafdeling sterker worden ontwikkeld. Het beleid voorziet onder meer in de ontwikkeling
van een netwerk van ambassadeurs van de TU, waarin alumni een belangrijke rol spelen. De
verspreiding van TU Magazine en digitale nieuwsbrieven onder kerkleden en belangstellenden wordt
voortgezet. Daarnaast worden nieuwe vormen ontwikkeld om studenten, kerkleden en andere
belangstellenden in contact te brengen met de mensen en het werk van de universiteit.

Personeel, formatie en financiën
De medewerkers van de universiteit zijn de drijvende kracht achter alles wat er gebeurt. Het beleid is
erop gericht medewerkers te stimuleren zich voortdurend te blijven ontwikkelen. De kleinschaligheid
van de organisatie betekent dat doorgroeimogelijkheden voor medewerkers beperkt zijn, maar ook
dat medewerkers een grotere verantwoordelijkheid dragen. Dit kan een verhoogde werkdruk met zich
meebrengen. Het bestuur zet zich er door middel van regelmatige personeelsgesprekken voor in om
dit voor de medewerkers beheersbaar te houden, onder meer ook door zaken uit te besteden (zoals
ICT-beheer) en door efficiënt samen te werken met andere instellingen.
De begroting van de universiteit bestaat voor het grootste deel uit personeelslasten. Het is dan ook
voortdurend een uitdaging om deze beheersbaar te houden, waarbij de kwaliteit van de processen en
de voorzieningen op peil blijft. Een belangrijk deel van het strategisch beleid is erop gericht om als
instelling te groeien naar een niveau waarop we de continuïteit en voortgang van processen voor de
langere termijn kunnen blijven garanderen. Investeringen op de korte termijn zijn van groot belang
voor beheersbaarheid in de toekomst. Een groeiend aantal studenten en vergroting van private
fondsen en onderzoeksubsidies zijn doelstellingen die daaraan bijdragen, naast het behoud en de groei
van bekostiging uit de eerste geldstroom.

Huisvesting
Voor een duurzame toekomst van de Theologische Universiteit is huisvesting een belangrijk thema op
de strategische agenda. Naast dat de gebouwen van de universiteit niet meer voldoen aan de moderne
standaarden voor een adequate en duurzame werk- en onderwijsleeromgeving, past het ook bij de
strategische ontwikkeling van de universiteit om de academische inbedding van het onderwijs en
onderzoek bij het huisvestingsvraagstuk te betrekken. Daarnaast geldt dat de werving van studenten,
de samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden met andere instellingen zouden toenemen
wanneer de universiteit gevestigd zou zijn in een plaats met een bredere academische context. Deze
bestuurlijk-strategische overwegingen hebben ertoe geleid dat er drie opties worden onderzocht op
de respectievelijke haalbaarheid en de voorziene bijdrage die een optie levert aan de strategische
positionering van de universiteit. Het gaat om een keuze tussen het renoveren van de huidige
gebouwen naar een duurzame huisvestingspositie voor de langere termijn, huisvesting in een
duurzaam gebouw op een andere plaats in Kampen, of verhuizing van de universiteit naar een locatie
elders in het land. Binnen de termijn van het onderhavige instellingsplan zal het bestuur een definitief
besluit nemen.
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Bijlage C2: Convenant Raad van Toezicht TU Kampen met Deputaten Financiën en
Beheer
Versie 5 september 2019
Dit document is een weergave van afspraken tussen de Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT) van
de Theologische Universiteit Kampen (hierna te noemen: TUK) en Deputaten Financiën en Beheer
(hierna te noemen: DFB) van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (hierna te noemen GKV).
De RvT en DFB, overwegende dat:
 volgens de kerkorde de GKV zorg dragen voor het onderhouden van een theologische
universiteit voor de opleiding van hun predikanten;
 de generale synode van de GKV heeft besloten tot de oprichting van de TUK;
 de generale synode van de GKV bijdraagt aan de instandhouding van de TUK in het kader van
de academische opleiding van haar predikanten en dat zij de inning en afdracht van de
kerkelijke bijdrage organiseert via DFB;
 de oprichting van de TUK met zich meebrengt dat er – op grond van art. 2:2 van het Burgerlijk
Wetboek – een zelfstandige rechtspersoonlijkheid is ontstaan, en dat deze
rechtspersoonlijkheid wordt geregeld door het Statuut van de universiteit, dat is geënt op en
is ingericht in overeenstemming met de onderwijswetgeving (in het bijzonder de Wet op het
Onderwijstoezicht (WOT) en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) waarin de rechtspositie als levensbeschouwelijke universiteit (LU) is geregeld;
 gelet op het toezichtskader dat de WHW stelt, in dit convenant nadere afspraken worden
gemaakt met DFB over de kerkelijke financiële stromen die gepaard gaan met de
dienstverlening van de TUK aan de GKV, met het oog op de statutaire doelstellingen van de
universiteit, in het bijzonder de instandhouding en onderhouding van de academische
opleiding van predikanten;
Stellen vast dat:
 DFB in opdracht van de synode namens de kerken optreedt als controller en adviseur voor de
deputaatschappen, waarbij de TUK als zelfstandig administrerende organisatie is aangewezen;
 de TUK een zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezit met een bij Statuut geregelde toezicht- en
bestuursstructuur – ook als het gaat om financiën – die voortvloeit uit de WHW en de WOT;
 er geen wettelijke verplichting is voor de GKV om buiten de Algemene Reserve van de TUK om
reserves aan te houden voor de continuïteit van de universiteit.
Dat met respect voor beider opdracht de volgende werkwijze wordt afgesproken:
Governance
1. Het toezicht op het bestuur, beleid en de bedrijfsvoering van de TUK wordt uitgevoerd door
de RvT met inachtneming van zijn wettelijke taak en het door de synode vastgestelde en bij
Statuut geregelde kerkelijk mandaat, waarbij DFB (als controller en adviseur van alle
deputaatschappen) met betrekking tot de kerkelijke bijdrage aan de universiteit op
hoofdlijnen haar rol zal invullen conform de afspraken en werkwijze die daartoe in dit
convenant zijn vastgelegd.
2. Er zijn jaarlijks (minstens) twee overleggen: in het voorjaar (waarbij o.a. de jaarrekening
behandeld zal worden) en in het najaar (waarbij o.a. de begroting behandeld zal worden). De
overleggen vinden plaats tussen RvT en DFB, in tegenwoordigheid van het CvB voor het geven
van toelichtingen en adviezen.
3. In het jaar voorafgaand aan een synode zijn er mogelijk meerdere overleggen, gericht op
afstemming over het beleidsrapport ten aanzien van de TUK.
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Financiële uitgangspunten
4. De TUK gaat uit van sluitende begrotingen en handhaaft een voldoende niveau van reserves.
5. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting ten behoeve van het vaststellen van de kerkelijke
bijdrage door de generale synode wordt uitgegaan van de verwachte ontwikkeling van het
aantal leden van de kerken zoals die door DFB ook voor alle overige deputaatschappen
gehanteerd wordt.
6. De TUK zoekt naar mogelijkheden om de kerkelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden (in
verband met verwachte ontwikkeling van het aantal leden van de kerken) en probeert extra
uitgaven op te vangen binnen de begroting of door het verwerven van aanvullende
geldstromen.
7. Er vinden geen afrekeningen plaats op basis van variabelen, zoals inflatie, prijsindexen,
ontwikkeling van de rijksbijdrage of werkelijke ontwikkeling van het aantal leden. Compensatie
van algemene en loonkosteninflatie wordt opgevangen binnen de begroting en de reserves.
Beleid ten aanzien van reserves
8. De TUK heeft een eigen algemene reserve om risico’s die betrekking hebben op de wettelijke
taak van de universiteit, de synodebesluiten en de vastgestelde bedrijfsvoering zelfstandig af
te dekken. Voorzieningen worden alleen gevormd voor daadwerkelijke verplichtingen.
9. Indien de resultatenrekening na enig jaar een batig saldo vertoont dat hoger is dan 10% van
de jaarlijkse kerkelijke bijdrage, dan blijft het meerdere in een synodeperiode binnen de
universiteit, in een daarvoor te vormen revolverend fonds. De TUK houdt een bovengrens aan
voor wat betreft de positie van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen
(solvabiliteit). Deze bovengrens bedraagt 45%. Bij de vaststelling van het eigen vermogen en
het totale vermogen wordt het Universitair Ontwikkelingsfonds (UOF) buiten beschouwing
gelaten. De reserves die deze bovengrens overstijgen worden toegevoegd aan het revolverend
fonds. Bij een volgende synodeperiode wordt het revolverend fonds in mindering gebracht op
de begrote kerkelijke bijdrage aan de universiteit.
10. DFB kan bij de vaststelling van de kerkelijke bijdrage eens in de drie jaar, naast het hierboven
onder punt 9 genoemde instrument, de algehele reservepositie van de TUK betrekken bij haar
advies aan de synode om de hoogte van de kerkelijke bijdrage te bepalen.
Is getekend:
Deputaten Financiën en Beheer
R. de Graaf, voorzitter
Raad van Toezicht TU Kampen
prof. dr. L. Hordijk, voorzitter
College van Bestuur TU Kampen
Prof. dr. R. Kuiper, voorzitter
drs. J.W. Boven, lid
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Bijlage C3: Toelichting Toezicht en identiteit TU Kampen
Toezicht en identiteit TU Kampen
Van:
Betreft:

Raad van Toezicht, Curatorium en College van Bestuur
Gezamenlijke presentatie wijzigingsvoorstel aan GS Goes 2020

Onderliggend materiaal
 Statuut van de Theologische Universiteit
 Acta GS Meppel 2017, art. 40 en 48; art. 50

1. Toezicht en advies betreffende identiteit TU kampen
Zoals reeds aangekondigd bij de GS Meppel 2017 (acta art. 43) heeft de Raad van Toezicht met het
College van Bestuur in de verslagperiode (2017-2019) het initiatief genomen om de toezicht- en
bestuursstructuur van de Theologische Universiteit te analyseren met het doel de rollen en
verantwoordelijkheden van de toezichthoudende en bestuurlijke gremia onderling beter te
positioneren en af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door functies te verhelderen,
verantwoordelijkheden op één plaats te beleggen en verdubbeling van rollen in procedures te
vermijden. In goed overleg met het Curatorium is daarbij ook het toezicht en advies betreffende de
identiteit en het gereformeerd karakter van de TU Kampen betrokken.
Statutair is de Raad van Toezicht – die namens de kerken en vanwege de Wet op het Hoger onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) toezicht houdt op de universiteit – belast met het toezicht op
‘het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling’ en is de Raad opgedragen een commissie (Curatorium) in te stellen die de raad
daarin bijstaat (Statuut art. 11.3). Hoewel het Curatorium een commissie is van de Raad van Toezicht,
wordt hij benoemd en ontslagen door de synode. Het Curatorium functioneert als toezichthoudend
adviesorgaan van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, waarbij de
eindverantwoordelijkheid bij de Raad van Toezicht berust. In artikel 15 tot en met 18 van het Statuut
zijn de taken en de werkwijze van het Curatorium vastgelegd.
Hoewel de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en van het Curatorium
als commissie van de Raad statutair en reglementair duidelijk zijn onderscheiden, treedt in de ervaring
van Raad van Toezicht, Curatorium en College van Bestuur een verdubbeling (en daarmee bestuurlijke
vertraging) op in procedures waarin het toezicht op de identiteit van de universiteit is belegd. De
toezichthoudende functie en de dubbele adviserende rol van het Curatorium (zowel naar Raad van
Toezicht als naar het College van Bestuur) verdragen zich niet goed met transparante en eenduidige
verantwoordingslijnen tussen toezichthouder, commissie en bestuur. De onheldere formele positie
van het Curatorium als commissie van de Raad van Toezicht, maar benoemd door de synode, draagt
daaraan bij.
Daarnaast komt de waardevolle bijdrage die het Curatorium kan leveren aan de beleidsontwikkeling
van het College van Bestuur op het terrein van identiteit, instellingsprofiel en de relevantie voor en
band met de kerken in de huidige procedures niet altijd tot haar recht. De toetsend-adviserende rol
van het Curatorium betekent dat zijn rol eerst aan het eind van processen – zoals de advisering van de
Raad van Toezicht over de goedkeuring van benoemingen – is ingericht, terwijl een adviserende rol
aan de voorkant (bijvoorbeeld bij de werving en selectie van een medewerker) van meer betekenis is
voor het bestuur en beleid van de universiteit. In de praktijk blijkt dit veelal al zo te werken en wordt
het Curatorium door het College van Bestuur in een vroegtijdig stadium geïnformeerd en betrokken
bij de ontwikkeling van strategisch beleid, waaraan het Curatorium een gewaardeerde bijdrage heeft
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geleverd. Ook spreekt het Curatorium regelmatig met wetenschappelijk medewerkers van de
universiteit over onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling, waarin op constructieve en stimulerende
wijze de identiteit en relevantie van de theologiebeoefening voor de kerken centraal staat.
In goed onderling overleg stellen Raad van Toezicht, Curatorium en College van Bestuur gezamenlijk
aan de synode voor om deze rol van het Curatorium als adviseur van het bestuur aan de voorkant van
processen op het gebied van de identiteit, het gereformeerd karakter en de relevantie voor de kerken
sterker te positioneren, en de toezichthoudende functie ten aanzien van identiteit en
wetenschappelijke kwaliteit voor te behouden aan de Raad van Toezicht. Alle drie de organen zijn van
mening dat dit positief zal bijdragen aan een transparante en eenduidige rolverdeling in toezicht,
bestuur en advies, en ten goede komt aan een versterking van de band met en relevantie voor de
kerken.
De beweging naar een Raad van Advies als adviesorgaan van het College van Bestuur ten aanzien van
de ontwikkelingen in en de relevantie van opleiding en theologiebeoefening voor de kerken, past bij
de strategische ontwikkeling van de universiteit waarin verbreding en verbinding centraal staan. De
openheid en toenadering tussen kerken onderling – met de integratie van de NGP in de TU Kampen
als goed voorbeeld – zorgen voor een verbreding van het werkveld van de universiteit. Naast de directe
betekenis van de opleiding voor de kerken, wordt de samenleving als domein waarin de relevantie van
gereformeerde theologie voor het voetlicht moet worden gebracht om christenen te bereiken, steeds
belangrijker. In het licht van de ontwikkelingen in de kerken, in de samenleving en in de theologie
hecht het College van Bestuur eraan om de verbinding tussen kerk en universiteit te versterken en te
vernieuwen. Een adviesorgaan op het terrein van gereformeerde identiteit en kerkelijke relevantie
past hierbij.
Concreet wordt voorgesteld het Curatorium primair in positie te brengen als adviesorgaan van het
College van Bestuur en dit statutair te verankeren. Dat doet ook recht aan de bestuurlijke ontwikkeling
in het onderwijs om de rollen van bestuur en toezichthouder helder en onderscheidend in te richten.
De juridische en kerkelijke verantwoordelijkheid voor de identiteit, het gereformeerd karakter en de
wetenschappelijke kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling blijft belegd bij de
Raad van Toezicht. De positie van het huidige Curatorium wordt versterkt als Raad van Advies van het
College van Bestuur. Bij een primaire adviesrol aan het College van Bestuur past beter de benaming
van Raad van Advies dan de naam van Curatorium, die een toezichthoudende connotatie draagt.
Daarom wordt hierna de benaming van Raad van Advies gebruikt.
2. Voorstel herpositionering Curatorium
Het voorstel om de functie en relatie van het Curatorium ten opzichte van de Raad van Toezicht en het
College van Bestuur opnieuw te positioneren, leidt tot wijzigingen in het Statuut van de universiteit en
de uitwerking daarvan in een Reglement voor de Raad van Advies van de TU Kampen. Hierna worden
de wijzigingsvoorstellen puntsgewijs toegelicht. De herziene versies van het Statuut (dat door de
Generale Synode wordt vastgesteld) en het Reglement (dat door de Raad van Toezicht wordt
vastgesteld) zijn als bijlagen toegevoegd aan de rapportage aan de synode. De wijzigingen zijn
geconcentreerd in artikel 11, 15, 16, 17 en 21 van het herziene Statuut.


De Raad van Toezicht stelt een Raad van Advies in die het College van Bestuur met raad en
daad bijstaat met betrekking tot:
a. het gereformeerd karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling;
b. het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de gereformeerde belijdenis in het onderwijs,
het onderzoek en de kennisuitwisseling;
c. de band tussen de universiteit en de kerken.
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De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de Raad van Advies, waarin de bepalingen
in het Statuut met betrekking tot de Raad van Advies (art. 15, 16, 17, 21) worden uitgewerkt.
De Generale Synode benoemt op voordracht van de Raad van Toezicht de leden van de Raad
van Advies, op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen en na advies van de zittende
leden van de Raad van Advies.
De Raad van Advies krijgt een bredere samenstelling vanuit de Gereformeerde Kerken en de
Nederlands Gereformeerde Kerken. De Raad van Advies bestaat uit zes leden, waarvan vier
predikanten en twee (emeritus-) hoogleraren of universitair (hoofd)docenten van een andere
universiteit.
De Raad van Advies is primair de adviesraad van het College van Bestuur, maar adviseert
desgevraagd ook de Raad van Toezicht.
De taken en aandachtsgebieden van de Raad van Advies blijven grosso modo hetzelfde
(uitgezonderd wetenschappelijke kwaliteit), waarbij het strategisch beleid op hoofdlijnen en
de relevantie voor de kerken meer worden benoemd. Het College van Bestuur nodigt de Raad
van Advies ten minste tweemaal per jaar uit om over het algemene beleid in relatie tot
identiteit en de kerken te spreken. Daarnaast krijgt de Raad van Advies een directe rol in
sollicitatie- en benoemingsadviescommissies. Het College van Bestuur vraagt de Raad van
Advies in ieder geval om advies bij de volgende onderwerpen:
a. De werving en selectie van de wetenschappelijke medewerkers voor wiens benoeming
goedkeuring van de raad van toezicht vereist is. De Raad van Advies neemt daartoe met
één afgevaardigde deel aan de sollicitatiecommissie die het college van bestuur adviseert;
b. Over de voordracht aan de raad van toezicht voor benoeming tot (buiten)gewoon
hoogleraar, alsmede over de voordracht voor benoeming van een universitair
hoofddocent in een tenure-track gericht op een bevordering tot (buiten)gewoon
hoogleraar, dient het college van bestuur voorafgaand overeenstemming te bereiken met
de Raad van Advies, blijkend uit een instemmingsverklaring van de Raad van Advies waarin
hij verklaart dat de kandidaat blijkens geloofs- en levensovertuiging op grond van zijn/haar
identiteit benoembaar is voor de kerken, in het bijzonder voor de opleiding van
predikanten.
c. Het strategisch beleid van de universiteit waar het zaken betreft die het instellingsprofiel,
de relatie met de kerken, de predikantenopleiding en de afnemende beroepenvelden
aangaan;
d. De ontwikkeling van het instellingsplan;
e. De vaststelling van onderwijsprogramma’s, onderzoeksprogramma’s en het plan voor
kennisuitwisseling, met kerkelijke relevantie als belangrijk aandachtspunt;
f. zaken waarvan het college van bestuur van mening is dat daarvoor een breed draagvlak nodig
is.
Daarnaast staat de Raad van Advies het bestuur terzijde door:
a. het geven van inhoudelijke stimulansen om het gereformeerd karakter van het onderwijs,
het onderzoek en de kennisuitwisseling zo veel mogelijk te bevorderen;
b. het tijdig signaleren van identiteitsgebonden probleempunten in het onderwijs, het
onderzoek en de kennisuitwisseling;
c. te adviseren over het omgaan met veranderingen in de kerken en in theologische inzichten en
de gevolgen daarvan voor het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
De rol van het Curatorium in de klachten-, schorsings- en ontslagprocedure met betrekking tot
leer en leven van wetenschappelijk medewerkers en College van Bestuur wordt belegd bij de
Raad van Toezicht.
De Raad van Advies maakt jaarlijks een rapport op van zijn werkzaamheden en stuurt deze aan
het College van Bestuur met een afschrift aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
bespreekt het rapport met het College van Bestuur en bevraagt het bestuur hoe zij met de
adviezen van de Raad van Advies is omgegaan. In de rapportage van de Raad van Toezicht en
het College van Bestuur aan de Generale Synode worden de verslagen van de Raad van Advies
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meegenomen. Tevens wordt jaarlijks in het jaarverslag van de universiteit het rapport van de
Raad van Advies opgenomen.
3. Voorstel besluitteksten Raad van Toezicht en Curatorium
Het voorstel voor een besluit van de synode aangaande bovenstaande is opgenomen als besluit 8 in
bijlage C7.
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Bijlage C4: Reglement Raad van Advies TU Kampen

Reglement voor de Raad van Advies van de Theologische Universiteit Kampen
Dit reglement volgt uit art. 11.4 lid b van het Statuut van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, waar is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Theologische
Universiteit een reglement vaststelt voor de uitoefening van de taken van de Raad van Advies van de
universiteit. Waar in het reglement wordt verwezen naar Statuut, wordt het Statuut van de TU Kampen
bedoeld.
Artikel 1. Algemene taakomschrijving
De Raad van Advies staat het College van Bestuur met raad en daad bij met betrekking tot:
a. het gereformeerd karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling;
b. het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de gereformeerde confessie in het onderwijs, het
onderzoek en de kennisuitwisseling;
c. de band tussen de universiteit en de kerken.
Artikel 2. Taken en bevoegdheden
De Raad van Advies verricht de volgende taken:
2.1 De Raad van Advies adviseert het College van Bestuur over thema’s als bedoeld in artikel 15.2 van
het statuut en kan door het College van Bestuur om advies gevraagd worden over alle zaken de
universiteit aangaande. Hij is bevoegd het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Desgevraagd adviseert de Raad van Advies de Raad van Toezicht.
2.2 De raad adviseert desgevraagd het College van Bestuur in elk geval bij:
a. De werving en selectie van de wetenschappelijke medewerkers voor wiens benoeming
goedkeuring van de raad van toezicht vereist is. De Raad van Advies neemt daartoe met één
afgevaardigde deel aan de sollicitatiecommissie die het college van bestuur adviseert, als
bedoeld in artikel 21.3 van het Statuut;
b. Het strategisch beleid van de universiteit waar het zaken betreft die het instellingsprofiel, de
relatie met de kerken, de predikantenopleiding en de relevante beroepenvelden aangaan;
c. De ontwikkeling van het instellingsplan;
d. De vaststelling van onderwijsprogramma’s, onderzoeksprogramma’s en het plan voor
kennisuitwisseling;
e. Een voorgenomen besluit tot instelling van een buitengewone leerstoel;
f. Zaken waarvan het college van bestuur van mening is dat daarvoor een breed draagvlak nodig
is.
g. Onverminderd het in artikel 2.2a bepaalde, dient het College van Bestuur over de voordracht
aan de Raad van Toezicht voor benoeming tot (buiten)gewoon hoogleraar, alsmede over de
voordracht voor benoeming van een universitair hoofddocent in een tenure-track gericht op
een bevordering tot (buiten)gewoon hoogleraar, voorafgaand overeenstemming te bereiken
met de Raad van Advies, blijkend uit een instemmingsverklaring van de Raad van Advies
waarin hij verklaart dat de kandidaat blijkens geloofs- en levensovertuiging op grond van
zijn/haar identiteit benoembaar is voor de kerken, in het bijzonder voor de opleiding van
predikanten. Instemming vindt plaats bij meerderheid van stemmen.
2.3. De Raad van Advies staat verder het college van bestuur met raad terzijde door:
a. het geven van inhoudelijke stimulansen om het gereformeerd karakter van het onderwijs, het
onderzoek en de kennisuitwisseling zo veel mogelijk te bevorderen;
b. het tijdig signaleren van identiteitsgebonden vraagstukken in het onderwijs, het onderzoek
en de kennisuitwisseling;
c. te adviseren over het omgaan met veranderingen in de kerken en in theologische inzichten
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en de gevolgen daarvan voor het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
Artikel 3. Samenstelling
3.1

3.2

De Raad van Advies bestaat uit zes leden, waarvan vier predikanten, en twee (emeritus-)
hoogleraren of universitair (hoofd)docenten van een andere universiteit. De leden worden, na
overleg met het College van Bestuur en na advies van de zittende Raad van Advies, op voordracht
van de Raad van Toezicht benoemd door de Generale Synode. De benoeming gebeurt op basis
van vooraf openbaar gemaakte door de Raad van Toezicht opgestelde profielen, als bedoeld in
artikel 4.2.
De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een assessor.

Artikel 4. Vereisten lidmaatschap
4.1

4.2

4.3

Onverminderd de in artikel 16.4 van het statuut genoemde benoemingsvoorwaarde dient de
samenstelling van de Raad van Advies zodanig te zijn, dat de leden ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.
Daartoe stelt de Raad van Toezicht een profielschets vast, na ingewonnen advies van de Raad van
Advies, waarin wordt aangegeven aan welke vereisten en competenties de voorzitter en de leden,
individueel en gezamenlijk, moeten voldoen. Deze profielschets wordt openbaar gemaakt.
De leden van de Raad van Advies ondertekenen bij aanvang van hun werkzaamheden het daartoe
bestemde ondertekeningsformulier voor de Raad van Advies.

Artikel 5. Benoemingstermijn
5.1
5.2
5.3

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaren.
De leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaren, behoudens afwijking door
de Raad van Toezicht in bijzondere gevallen.
De Raad van Toezicht besluit over een voordracht tot herbenoeming op advies van de Raad van
Advies en na overleg met het College van Bestuur, slechts na zorgvuldige overweging.

Artikel 6. Schorsing of einde lidmaatschap
6.1
6.2

In de gevallen bedoeld in artikel 16.6 van het statuut kan de Raad van Toezicht op voorstel van
de Raad van Advies een lid tijdelijk of blijvend schorsen in de uitoefening van zijn functie.
Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt:
 na afloop van een benoemingstermijn zonder dat deze gevolgd wordt door een
herbenoeming;
 door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 door niet langer te voldoen aan de benoemingsvoorwaarde bedoeld in artikel 16.4 van het
statuut;
 door overlijden;
 door toetreding tot de Raad van Toezicht, tot het College van Bestuur of tot een van de
personeelsgeledingen van de universiteit;
 indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen verliest als gevolg van
curatele of bewind.

Artikel 7. Vervanging
Indien sprake is van langdurige of blijvende verhindering dan wel een blijvende schorsing van een lid
van de Raad van Advies dan wel van het ontstaan van een tussentijdse vacature benoemt de Raad van
Toezicht na advies te hebben ingewonnen van de Raad van Advies een vervangend lid voor de duur van
de resterende benoemingstermijn. De vereisten bedoeld in artikel 4 zijn dan van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 8. Vergaderingen
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

De Raad van Advies vergadert in de regel vier keer per jaar, waarvan tweemaal op uitnodiging
van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 8.2. Op verzoek van drie leden van de Raad
van Advies of van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht belegt de voorzitter een
extra vergadering.
Het College van Bestuur nodigt de Raad van Advies ten minste tweemaal per jaar uit om met hem
van gedachten te wisselen over onderwerpen die de identiteit en de band met de kerken betreffen,
als bedoeld in artikel 15 van het statuut.
De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris namens de voorzitter
tenminste vijf dagen tevoren onder vermelding van de agenda.
De rector woont als regel de vergaderingen van de Raad van Advies bij met adviserende stem,
tenzij zaken worden besproken waarbij zijn persoon, positie of functioneren direct of indirect
betrokken is of de Raad van Advies zijn eigen functioneren evalueert. Bij zaken waarbij de
persoon, de positie of het functioneren van de leden van het College van Bestuur betrokken zijn,
is de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig met adviserende stem.
Op uitnodiging van de voorzitter en secretaris kunnen ook incidenteel andere personen de
vergaderingen bijwonen.

Artikel 9. Werkwijze
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

De Raad van Advies stelt één keer per jaar een planning vast, waarin met een tijdsaanduiding de
onderwerpen vermeld worden die in ieder geval in het komende jaar geagendeerd zullen worden.
De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor tijdige en adequate voorbereiding van
de te agenderen onderwerpen.
Het College van Bestuur of de Raad van Toezicht verschaft de Raad van Advies gevraagd en
ongevraagd tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie.
Adviezen als bedoeld in art. 2.2 en 2.3 worden door de Raad van Advies gegeven uiterlijk zes
weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van het College van Bestuur
respectievelijk de Raad van Toezicht.
Advisering in gevallen als bedoeld in artikel 2.2 lid a en lid g gebeurt door middel van deelneming
door één lid van de Raad van Advies aan een door het College van Bestuur ingestelde
sollicitatiecommissie. De Raad van Advies stelt tijdig een afgevaardigd lid beschikbaar die in de
commissie met name let op zaken die de identiteit betreffen. Het advies betreffende identiteit
wordt via het adviesrapport van de commissie aan het College van Bestuur kenbaar gemaakt.
Ten behoeve van raadgeving aan het College van Bestuur, als omschreven in art. 2.2 lid d en art.
2.3 kan de Raad van Advies in overleg met het College van Bestuur verantwoordelijke
wetenschappelijk medewerkers van de universiteit (opleidingsdirecteur, onderzoeksprogrammaleiders, programmaleider kennisvalorisatie, hoogleraren en universitair (hoofd)docenten)
uitnodigen voor een gesprek.

Artikel 10. Besluitvorming
10.1 De Raad van Advies besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een
besluit zonder hoofdelijke stemming wordt genomen.
10.2 De Raad van Advies kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste vijf leden aanwezig
zijn. Een lid kan zich door een ander lid doen vertegenwoordigen bij schriftelijke machtiging,
waarvan de geldigheid door de voorzitter wordt beoordeeld.
10.3 Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Advies aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen, mits met algemene stemmen, ook geldige besluiten worden genomen over onderwerpen
die niet zijn vermeld op de in artikel 9.2 bedoelde agenda.
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10.4 Indien een lid of een familielid of aanverwant tot de derde graad bij een te nemen besluit een
persoonlijk belang heeft, dient het lid zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te
onthouden van stemmingen over dit besluit.
10.5 De Raad van Advies kan ook buiten de vergaderingen om besluiten nemen, mits de zienswijze
van de leden schriftelijk of per mail wordt ingewonnen en geen van de leden zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet.
10.6 Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld en getekend en ter kennisneming toegezonden aan het College
van Bestuur. Eventuele met toepassing van artikel 10.5 genomen besluiten worden toegevoegd
aan de notulen.
Artikel 11. Functioneren
11.1 De Raad van Advies bespreekt één keer per jaar buiten aanwezigheid van de rector zowel zijn
eigen functioneren als dat van zijn individuele leden. Hij bespreekt tevens één keer per jaar in
aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht en van de rector het gewenste profiel
en de samenstelling en competentie van de Raad van Advies.
11.2 De leden van de Raad van Advies ontvangen van de universiteit of van een aan deze verbonden
instelling of rechtspersoon geen inkomsten. Werkelijk gemaakte kosten worden vergoed volgens
de binnen de universiteit geldende algemene regels.
Artikel 12. Verantwoording
12.1. De Raad van Advies doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden aan het College van Bestuur.
Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze hij zijn taken heeft uitgeoefend. Hij vermeldt tevens
dat naar zijn oordeel het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd. De Raad van Toezicht
ontvangt daarvan een afschrift en bespreekt het jaarverslag met het College van Bestuur.
12.2 De rapportage betreffende de door de Raad van Advies verrichte werkzaamheden, wordt door het
College van Bestuur meegenomen in het jaarverslag van de universiteit, als wel door de Raad van
Toezicht in het rapport aan de generale synode als bedoeld in artikel 14 van het statuut.
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 De Raad van Toezicht is, op voorstel van het College van Bestuur en na advies van de Raad van
Advies, bevoegd tot vaststelling en tot wijziging van dit reglement.
13.2 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht binnen de kaders
van de wet en het statuut.
13.3 Dit reglement vervangt het op 18 juni 2012 vastgestelde “Reglement voor het curatorium van de
Theologische Universiteit”.
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Bijlage C5: Toelichting en tekst Statuutwijzigingen
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Statuutwijzigingen

Algemene toelichting
De algemene achtergrond en argumentatie achter de belangrijkste voorstellen voor wijzigingen in het Statuut zijn toegelicht in het algemene deel van dit
rapport en in bijlage C3 ‘Toelichting toezicht en identiteit’.

Toelichting per artikel
Hierna volgt per artikel op hoofdlijnen een korte toelichting van de wijzigingen ten opzichte van het vigerende Statuut. Als uitgangspunt voor de artikelen
geldt het vigerende Statuut, de toelichting betreft het wijzigingsvoorstel.
Art. huidig Statuut
Art. 1

Toelichting
Ongewijzigd

Art. huidig Statuut
Art. 26

Art. 2
Art. 3

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Art. 27
Art. 28

Art. 4

Ongewijzigd

Art. 29

Art. 5
Art. 6

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Art. 30
Art. 31

Art. 7

Ongewijzigd

Art. 32

Art. 8

Aantal taken en bevoegdheden expliciet gemaakt
en in overeenstemming met het voorstel dat het
CvB benoemingsbevoegd is voor alle personeel.
Conform WHW wordt de rol van de
Universiteitsraad benoemd tav benoeming/ontslag
CvB-leden.
De benoemingsvoorwaarde voor CvB-leden is
aangepast conform toelichting in rapport.

Art. 33

Art. 9

Art. 34
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Toelichting
Samengevoegd met oud art. 27 en gewijzigd conform
voorstel benoemingsbevoegdheden.
Samengevoegd met oud art. 26.
Bevoegdheid curatorium omgezet naar Raad van
Toezicht conform rolduidelijkheid. Uitgebreid met
buitengewoon hoogleraar.
Samengevoegd met oud art. 30. En gewijzigd conform
benoemingsbevoegdheden.
Samengevoegd met oud. Art. 29.
Oud art. 31.2 verwijderd en 31.3 uitgebreid conform
eerdere artikelen.
Instellingsbevoegdheid buitengewone leerstoel
overgebracht van GS naar RvT. Rol cura aangepast naar
rol RvA.
Samengevoegd met oud art. 21 naar 1 formatieplan
voor alle personeel, driejaarlijks vast te stellen.
Oud art. 34.2 verwijderd conform voorstel (en reeds
lang gebruik) om positieve houding tov de identiteit
van de universiteit te vragen conform oud art. 34.3 en
geen attest.

Art. huidig Statuut
Art. 10

Toelichting
De benoemingstermijn voor de rector is expliciet
gemaakt: schept duidelijkheid en is gangbaar.
Senaat heeft conform art. 19.d voordrachtrecht tav
rectoraat ipv adviesrecht.
Taken 11.2 in overeenstemming gebracht met
toevoegingen aan art. 8;
Rol universiteitsraad conform WHW benoemd;
Nieuwe invulling van Curatorium als Raad van
Advies is verwerkt, taak van curatorium inzake
disciplinaire maatregelen en klachten zijn bij RvT
belegd.
Conform wetgeving benoemd dat RvT-leden op
persoonlijke titel zonder last of ruggespraak zitting
hebben.
Lidmaatschap van NGK toegevoegd als toelaatbaar.
Rol van Universiteitsraad benoemd conform WHW.
Ongewijzigd.
Verslag curatorium gewijzigd naar Raad van Advies

Art. huidig Statuut
Art. 35

Toelichting
Ongewijzigd.

Art. 36

Ongewijzigd.

Art. 37

Ongewijzigd.

Art. 38
Art. 39
Art. 40

Art. 41

Ongewijzigd.

Art. 17
Art. 18

Taken Raad van Advies in overeenstemming
gebracht met voorstel als toegelicht in algemeen
rapport en bijlage C3/C4.
Eveneens is de rol van de RvA in
benoemingsprocedures geëxpliciteerd.
Samenstelling blijft ongewijzigd; lidmaatschap NGK
toelaatbaar.
Conform voorstel aangepast.
Verwijderd. Samengevoegd met nieuw art. 17.

Ongewijzigd.
Evaluatie als optie toegevoegd. Rol RvA conform
voorstel verwerkt.
Ongewijzigd.

Art. 42
Art. 43

Art. 19

Ongewijzigd.

Art. 44

Ongewijzigd.
Evaluatie als optie toegevoegd. Rol RvA conform
voorstel verwerkt.
Evaluatie als optie toegevoegd. Rol RvA conform
voorstel verwerkt.

Art. 11

Art. 12

Art. 13
Art. 14
Art. 15

Art. 16
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Art. huidig Statuut
Art. 20
Art. 21

Art. 22
Art. 23

Art. 24
Art. 25

Toelichting
Verlening van instemming met benoeming rector
toegevoegd in overeenstemming met art. 10
Verwijderd. Samengevoegd met oud art. 33 dat
over formatieplan voor ondersteunend personeel
ging, maar nu over alle personeel.
Ongewijzigd.
Aangepast conform voorstel voor
benoemingsprocedures. Instelling
benoemingsadviescommissie geëxpliciteerd,
evenals de rol van de RvA daarin en bij voordracht
benoeming hoogleraren.
Samengevoegd met oud art. 24
Samengevoegd met oud art. 23
Benoemingsvoorwaarden conform voorstel
aangepast en uitgebreid naar buitengewoon en
bijzonder hoogleraren en docenten.

Art. huidig Statuut
Art. 45

Toelichting
Ongewijzigd.

Art. 46

Ongewijzigd.

Art. 47
Art. 48

Ongewijzigd.
Ongewijzigd.

Art. 49
Art. 50

Ongewijzigd.
Ongewijzigd.
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Teksten voorgestelde en huidige statuut
Voorgestelde versie

Huidige versie

STATUUT VAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE
GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

STATUUT VAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE
GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

A. DE UNIVERSITEIT

A.

DE UNIVERSITEIT

Artikel 1–instelling
De Gereformeerde Kerken in Nederland onderhouden in overeenstemming
met artikel B13.1 van de kerkorde een theologische universiteit voor de
wetenschappelijke vorming tot dienaar van het Woord.

Artikel 1–instelling
De Gereformeerde Kerken in Nederland onderhouden in overeenstemming
met artikel B13.1 (voorheen artikel18) van de kerkorde een theologische
universiteit voor de wetenschappelijke vorming tot dienaar van het Woord.

Artikel 2–grondslag
De universiteit is in haar arbeid gebonden aan de leer van de Heilige Schrift,
zoals die is samengevat in de belijdenisgeschriften van de kerken.

Artikel 2–grondslag
De universiteit is in haar arbeid gebonden aan de leer van de Heilige Schrift,
zoals die is samengevat in de belijdenisgeschriften van de kerken.

Artikel 3–doelstelling
3.1 De universiteit heeft als doel de wetenschappelijke, geestelijke en
praktische vorming van (aanstaande) gereformeerde predikanten, de
beoefening van de gereformeerde theologie en de doorwerking
daarvan in kerk en wereld. De universiteit verzorgt daartoe
wetenschappelijk onderwijs, verricht wetenschappelijk onderzoek en
vervult daarnaast taken op het gebied van de kennisuitwisseling.
3.2 De wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming is gericht
op het bijbrengen van zodanige kennis, inzicht, vaardigheden en
attituden, dat een afgestudeerde:
a. zelfstandig kan functioneren als gereformeerd predikant;
b. zelfstandig kan functioneren op de verschillende deelgebieden
van de theologie;
c. in aanmerking kan komen voor een vervolgopleiding tot
wetenschappelijk theologisch onderzoeker;
d. zelfstandig zijn opleiding kan benutten ten dienste van de
bewaring en verbreiding van het evangelie.

Artikel 3–doelstelling
3.1 De universiteit heeft als doel de wetenschappelijke, geestelijke en
praktische vorming van (aanstaande) gereformeerde predikanten, de
beoefening van de gereformeerde theologie en de doorwerking
daarvan in kerk en wereld. De universiteit verzorgt daartoe
wetenschappelijk onderwijs, verricht wetenschappelijk onderzoek
en vervult daarnaast taken op het gebied van de kennisuitwisseling.
3.2 De wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming is gericht
op het bijbrengen van zodanige kennis, inzicht, vaardigheden en
attituden, dat een afgestudeerde:
a. zelfstandig kan functioneren als gereformeerd predikant;
b. zelfstandig kan functioneren op de verschillende deelgebieden
van de theologie;
c. in aanmerking kan komen voor een vervolgopleiding tot
wetenschappelijk theologisch onderzoeker;
d. zelfstandig zijn opleiding kan benutten ten dienste van de
bewaring en verbreiding van het evangelie.
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Voorgestelde versie

Huidige versie

Artikel 4–rechtspersoonlijkheid en naam
4.1 Krachtens besluit van de generale synode Harderwijk 2011-2012
(Acta 66A) 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.
4.2 De naam van de universiteit luidt op grond hiervan: ‘Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland’.
4.3 In dit statuut worden de Gereformeerde Kerken in Nederland
aangeduid als ‘de kerken’, de generale synode van deze kerken als
‘de generale synode’ en de theologische universiteit als ‘de
universiteit’.

Artikel 5–universiteit
De universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit in de zin van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Artikel 4–rechtspersoonlijkheid en naam
4.1 Krachtens besluit van de generale synode Harderwijk 2011-2012
(Acta 66A) 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.
4.2 De naam van de universiteit luidt op grond hiervan: ‘Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland’.
4.3 In dit statuut worden de Gereformeerde Kerken in Nederland
aangeduid als ‘de kerken’, de generale synode van deze kerken als
‘de generale synode’ en de theologische universiteit als ‘de
universiteit’.
Artikel 5–universiteit
De universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit in de zin van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Artikel 6–vestiging
De universiteit is gevestigd te Kampen.

Artikel 6–vestiging
De universiteit is gevestigd te Kampen.

Artikel 7–bestuurlijke organisatie
7.1 Het bestuur van de universiteit is opgedragen aan het college van
bestuur.
7.2 Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de raad van
toezicht.
7.3 Elk van de organen is in de uitoefening van zijn functies gebonden
aan dit statuut en aan de besluiten van de generale synode.

Artikel 7–bestuurlijke organisatie
7.1 Het bestuur van de universiteit is opgedragen aan het college van
bestuur.
7.2 Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de raad van
toezicht.
7.3 Elk van de organen is in de uitoefening van zijn functies gebonden
aan dit statuut en aan de besluiten van de generale synode.
B.

B. BESTUUR
Artikel 8–bestuur
8.1 Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit
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BESTUUR

Artikel 8–bestuur
8.1 Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit

Voorgestelde versie

8.2

Huidige versie

in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de
bevoegdheden van de raad van toezicht.
Het bestuur als bedoeld in artikel 8.1 omvat onder meer:
a.
het bepalen van het algemeen beleid van de universiteit en het
realiseren daarvan;
b.
de directe verantwoordelijkheid voor de reguliere voortgang
van onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling;
c.
het zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie;
d.
het jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar opstellen van
de begroting;
e.
het driejaarlijks opstellen van een meerjarenbegroting ten
behoeve van de generale synode;
f.
het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
g.
het doelmatig beheer van de financiële en overige middelen
van de universiteit;
h.
het uitoefenen van de taken en bevoegdheden die aan het
college van bestuur als instellingsbestuur zijn opgedragen dan
wel het doen uitoefenen daarvan krachtens delegatie of
mandaat;
i.
het uitoefenen van het bevoegd gezag van de universiteit;
j.
het bepalen van het personeelsbeleid en het voeren van het
personeelsbeheer;
k.
het driejaarlijks vaststellen van een formatieplan;
l.
het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel;
m.
het onderhouden van contacten met instellingen voor
theologisch hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en het aangaan van structurele samenwerking met een andere
instelling voor
theologisch
hoger
onderwijs
en
wetenschappelijk onderzoek in binnenland of buitenland;
n.
het aangaan van overeenkomsten met de Rijksoverheid
betreffende de financiële zaken aan de opleiding en vorming
verbonden.
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8.2

in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de
bevoegdheden van de raad van toezicht.
Het bestuur als bedoeld in artikel 8.1 omvat onder meer:
a.
het bepalen van het algemeen beleid van de universiteit en het
realiseren daarvan;
b.
de directe verantwoordelijkheid voor de reguliere voortgang
van onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling;
c.
het zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie;
d.
het jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar opstellen van
de begroting;
e.
het driejaarlijks opstellen van een meerjarenbegroting ten
behoeve van de generale synode;
f.
het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
g.
het doelmatig beheer van de financiële en overige middelen
van de universiteit;
h.
het uitoefenen van de taken en bevoegdheden die aan het
college van bestuur als instellingsbestuur zijn opgedragen dan
wel het doe uitoefenen daarvan krachtens delegatie of
mandaat;
i.
het uitoefenen van het bevoegd gezag van de universiteit;
j.
het doen van (voorstellen en voordrachten voor)
benoemingen.

Voorgestelde versie
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Huidige versie

Het college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement vast
ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de
universiteit. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht.
Het college van bestuur stelt ten minste eenmaal per zes jaren een
instellingsplan vast, dat een omschrijving geeft van de inhoud van het
voorgenomen beleid voor de duur van het plan. Daarbij wordt in het
bijzonder aandacht besteed aan de voornemens tot bevordering van
de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling en
tot verbetering van de inrichting van de opleidingen aan de instelling.
Het instellingsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
Het college van bestuur stelt een treasuryplan vast. Het treasuryplan
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
Het college van bestuur stelt de risicobeheersings- en
controlesystemen vast. Deze behoeven de goedkeuring van de raad
van toezicht.
Het college van bestuur brengt aan iedere gewone generale synode
verslag uit over het functioneren van de universiteit en het door hem
gevoerde beleid en beheer. Het verslag wordt via de raad van toezicht
aan de generale synode aangeboden.

Artikel 9– college van bestuur
9.1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, onder wie
de rector van de universiteit.
9.2. De leden van het college van bestuur worden door de raad van
toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De benoeming geschiedt
voor een door de raad van toezicht te bepalen termijn.
9.3. De universiteitsraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld om aan de
raad van toezicht advies uit te brengen over het profiel van leden van
het college van bestuur. Indien de raad van toezicht het voornemen
heeft een lid van het college van bestuur te benoemen of te ontslaan,
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8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Het college van bestuur stelt een bestuurs-en beheersreglement vast
ter regeling va het bestuur, het beheer en de inrichting van de
universiteit. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht.
Het college van bestuur stelt ten minste eenmaal per zes jaren een
instellingsplan vast, dat een omschrijving geeft van de inhoud van
het voorgenomen beleid voor de duur van het plan. Daarbij wordt in
het bijzonder aandacht besteed aan de voornemens tot bevordering
van de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling
en tot verbetering van de inrichting van de opleidingen aan de
instelling. Het instellingsplan behoeft de goedkeuring van de raad
van toezicht.
Het college van bestuur stelt een treasuryplan vast. Het treasuryplan
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
Het college van bestuur stelt de risicobeheersings- en
controlesystemen vast. Deze behoeven de goedkeuring va de raad
van toezicht.
Het college van bestuur brengt aan iedere gewone generale synode
verslag uit over het functioneren van de universiteit en het door hem
gevoerde beleid en beheer. Het verslag wordt via de raad van
toezicht aan de generale synode aangeboden.

Artikel 9 – college van bestuur
9.1 Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, onder wie
de rector van de universiteit.
9.2 De leden van het college van bestuur worden door de raad van
toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De benoeming geschiedt
voor een door de raad van toezicht te bepalen termijn.

Voorgestelde versie

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

Huidige versie

hoort het vertrouwelijk de universiteitsraad op een zodanig tijdstip
dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
Als voorwaarde voor benoeming tot lid van het college van bestuur
geldt dat men meelevend lid moet zijn in volle rechten van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Gereformeerde
Kerken, of van een kerk die zich laat kennen door onderwerping aan
Gods Woord en binding aan de gereformeerde belijdenissen. Van de
kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de grondslag van de universiteit
als geformuleerd in artikel 2 van harte onderschrijft en dit bij
benoeming bekrachtigt door het ondertekenen van het
bindingsformulier als bedoeld in art. 22.3. Indien een lid van het
college van bestuur niet langer aan deze benoemingsvoorwaarde
voldoet, dient hij de raad van toezicht hiervan onverwijld in kennis te
stellen. Het niet langer voldoen aan deze benoemingsvoorwaarde
brengt mee dat de benoeming als lid van het college van bestuur van
rechtswege eindigt.
De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de
raad van toezicht benoemd.
De leden van het college van bestuur zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het bestuur bedoeld in artikel 8, zulks met
inachtneming van een in het bestuurs- en beheersreglement te regelen
portefeuilleverdeling.
Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen
tussentijds worden ontslagen.

Artikel 10–rector
10.1. De rector van de universiteit wordt benoemd door de raad van
toezicht op voordracht en met instemming van de senaat.
10.2. De rector wordt benoemd voor een periode van vier jaar.
Aansluitende herbenoeming is eenmaal mogelijk.
10.3. Nadere regels over het rectoraat worden in het bestuurs- en
beheersreglement gesteld.
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9.3

9.4
9.5

9.6

Als voorwaarde voor benoeming tot lid van het college van bestuur
geldt dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van één van de
Gereformeerde Kerken in Nederland of van één van de kerken
waarvan de generale synode van de Gereformeerde Kerken in
Nederland heeft uitgesproken dat deze te herkennen zijn als kerken
van Jezus Christus die zich onderwerpen aan Gods Woord en zich
gebonden weten aan de gereformeerde belijdenissen. Indien een lid
van het college van bestuur niet langer aan deze
benoemingsvoorwaarde voldoet, dient hij de raad van toezicht
hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het niet langer voldoen aan
deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat de benoeming als lid
van het college van bestuur van rechtswege eindigt.
De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de
raad van toezicht benoemd.
De leden van het college van bestuur zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het bestuur bedoeld in artikel 8, zulks met
inachtneming van een in het bestuurs- en beheersreglement te
regelen portefeuilleverdeling.
Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen
tussentijds worden ontslagen.

Artikel 10–rector
10.1 De rector van de universiteit wordt benoemd door de raad van
toezicht na advies en met instemming van de senaat.

10.2 Nadere regels over het rectoraat worden in het bestuurs- en
beheersreglement gesteld.
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C. TOEZICHT OP HET BESTUUR

C.

Artikel 11–Taken raad van toezicht
11.1 De raad van toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens
het college van bestuur en staat het college van bestuur met raad
terzijde.
11.2 De raad van toezicht is in elk geval belast met:
a.
het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de
beloning van de leden van het college van bestuur;
b.
het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement als
bedoeld in artikel 8.3;

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

het goedkeuren van het instellingsplan als bedoeld in artikel
8.4;
het goedkeuren van de onderwijsprogramma’s als bedoeld in
artikel 34;
het goedkeuren van de onderzoeksprogramma’s als bedoeld in
artikel 38;
het goedkeuren van het plan voor kennisuitwisseling als
bedoeld in artikel 39;
het goedkeuren van de meerjarenbegroting, de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag van het college van bestuur als
bedoeld in artikel 8.2;
het goedkeuren van de risicobeheersings- en controlesystemen
als bedoeld in artikel 8.6.
het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het college
van bestuur inzake benoeming, schorsing en ontslag van de
(gewone, buitengewone en bijzondere) hoogleraren,
universitaire (hoofd)docenten en docenten, of inzake de
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TOEZICHT OP HET BESTUUR

Artikel 11–toezicht
11.1 De raad van toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en
namens het college van bestuur en staat het college van bestuur met
raad terzijde.
11.2 De raad van toezicht is in elk geval belast met:
a.
het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de
beloning van de leden van het college van bestuur;
b.
het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement als
bedoeld in artikel 8.3;
c.
het vaststellen van het reglement voor de uitoefening van de
taken van het curatorium als bedoeld in artikel 17.4;
d.
het goedkeuren van het instellingsplan als bedoeld in artikel
8.4;
e.
het goedkeuren van de onderwijsprogramma’s als bedoeld in
artikel 39;
f.
het goedkeuren van de onderzoeksprogramma’s als bedoeld in
artikel 43;
g.
het goedkeuren van het planvoorkennisuitwisseling als
bedoeld in artikel 44;
h.
het goedkeuren van de meerjarenbegroting, de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag van het college van bestuur als
bedoeld in artikel 8.2;
i.
het goedkeuren van de risicobeheersings- en controlesystemen
als bedoeld in artikel 8.6.
j.
het goedkeuren van voordrachten van het college van bestuur
aan de generale synode voor de benoeming van gewoon
hoogleraren als bedoeld in artikel 23.1;
k.
het goedkeuren van voordrachten van het college van bestuur
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bevordering van universitair (hoofd)docenten tot hoogleraar.

l.

m.

j.

k.
l.
m.

n.

o.
p.

q.

het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het college
van bestuur tot instelling van een buitengewone of een
bijzondere leerstoel;
het goedkeuren van het formatieplan als bedoeld in artikel 28;
het goedkeuren van de keuze van een medezeggenschapsstelsel
als bedoeld in artikel 43.1;
het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het college
van bestuur ten aanzien van structurele samenwerking met
andere instellingen voor theologisch hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, of structurele samenwerking met
andere instellingen in binnenland of buitenland;
het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het college
van bestuur met betrekking tot overeenkomsten met de
Rijksoverheid betreffende de financiële zaken aan de opleiding
en vorming verbonden;
het toezien op de naleving door het college van bestuur van
wettelijke verplichtingen;
het toezien op de omgang met de branchecode voor de
universiteiten, voor zover de toepassing daarvan in
overeenstemming is met de grondslag en doelstelling van de
universiteit en de bij en krachtens dit statuut geldende
regelingen;
het toezien op de vormgeving van het systeem van
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n.
o.
p.

q.
r.

s.

aan de generale synode voor de benoeming van universitair
hoofddocenten en universitair docenten met een aanstelling
voor onbepaalde tijd en een formatieomvang van 0,6 fte of
meer als bedoeld in artikel 23.2;
het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur tot
benoeming van wetenschappelijk personeel als bedoeld in
artikel 24.1;
het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur tot
benoeming van bijzonder of buitengewoon hoogleraren als
bedoeld in artikel 32.3;
het goedkeuren van een besluit van het college van bestuur tot
instelling van een bijzondere leerstoel;
het goedkeuren van het formatieplan als bedoeld in artikel 33;
het
goedkeuren
van
de
keuze
van
een
medezeggenschapsstelsel als bedoeld in artikel 48.1;

het toezien op de naleving door het college van bestuur van
wettelijke verplichtingen;
het toezien op de omgang met de branchecode voor de
universiteiten, voor zover de toepassing daarvan in
overeenstemming is met de grondslag en doelstelling van de
universiteit en de bij en krachtens dit statuut geldende
regelingen;
het toezien op de vormgeving van het systeem van
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kwaliteitszorg als bedoeld in artikel 35;
het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen;
s.
het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393
lid 1 Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;
t.
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering
van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld
onder a tot en met r, in het jaarverslag van de universiteit.
De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met
de universiteitsraad. Door de universiteitsraad wordt één lid van de
raad van toezicht aangewezen met wie hij in het bijzonder het contact
onderhoudt.
De raad van toezicht houdt toezicht op het gereformeerd karakter en
het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling.
De raad van toezicht stelt een Raad van Advies in als bedoeld in
artikel 15.2 en is belast met:
a.
De voordracht van de leden van de Raad van Advies voor
benoeming door de synode, op basis van vooraf openbaar
gemaakte profielen, na consultatie van het college van bestuur
en zittende leden van de Raad van Advies;
b.
Het vaststellen van een reglement voor de uitoefening van de
taken van de Raad van Advies als bedoeld in artikel 17.1;
c.
Jaarlijks het bespreken van het jaarverslag van de Raad van
Advies als bedoeld in artikel 17.3 met het college van bestuur.
De Raad van Toezicht is belast met het adviseren van het college van
bestuur over een eventueel bezwaar dat in overeenstemming met
artikel 11.7 door een kerk of kerklid tegen een mondelinge of
schriftelijke uitlating van een docent of andere onderwijsgevende of
onderzoeker wordt ingebracht. Het kan tevens aan het college van
bestuur een voorstel doen of een oordeel geven omtrent disciplinaire
maatregelen of ongevraagd ontslag als bedoeld in de artikelen 24.2
en 25.2.
r.

11.3

11.4

11.5

11.6
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t.
u.
v.

kwaliteitszorg als bedoeld in artikel 40;
het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen;
het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393
lid 1 Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering
van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld
onder a tot en met s, in het jaarverslag van de universiteit.

11.3 De raad van toezicht houdt toezicht op het gereformeerd karakter en
het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling en stelt een commissie (curatorium) in die de raad
daarin bijstaat.
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11.7 Een kerk of kerklid dat een gemotiveerd bezwaar wenst in te dienen
tegen een mondelinge of schriftelijke uitlating van een docent of
andere onderwijsgevende of onderzoeker van de universiteit, richt
zich eerst tot betrokkene. Indien het bezwaar niet wordt
weggenomen, richt hij zich uiterlijk één jaar na de desbetreffende
uitlating tot het college van bestuur. Het college van bestuur vraagt
het advies van de raad van toezicht in overeenstemming met de regels
van het in artikel 12.3 vermelde reglement. Als een bezwaar
betrekking heeft op het college van bestuur of een lid daarvan treedt
de raad van toezicht voor de behandeling van het bezwaar in de plaats
van het college van bestuur.
11.8 Indien naar het oordeel van de raad van toezicht disciplinaire
maatregelen en/of onvrijwillig ontslag nodig zijn tegen een docent of
andere onderwijsgevende of onderzoeker, doet het daarvoor een
voorstel dat wordt behandeld in een gecombineerde vergadering van
het college van bestuur met de raad van toezicht. Artikel 24 en 25 zijn
verder van toepassing. Als een bezwaar betrekking heeft op het
college van bestuur of een lid daarvan treedt de raad van toezicht voor
de behandeling van het bezwaar in de plaats van het college van
bestuur.

Artikel 12–Samenstelling raad van toezicht
12.1 De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie twee
predikanten. De leden worden benoemd door de generale synode op
voordracht van de zittende raad van toezicht op basis van vooraf
openbaar gemaakte door de raad van toezicht vastgestelde profielen.
12.2 De universiteitsraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld om aan de
raad van toezicht advies uit te brengen over de profielen. Bij de
samenstelling van de raad van toezicht wordt erin voorzien dat één
van de leden van de raad van toezicht in het bijzonder vertrouwen
geniet van de universiteitsraad.
12.3 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
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Artikel 12–raad van toezicht
12.1 De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie twee
predikanten. De leden worden benoemd door de generale synode op
voordracht van de zittende raad van toezicht op basis van vooraf
openbaar gemaakte door de raad van toezicht vastgestelde profielen.

12.2 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.9

Huidige versie

zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan
uitoefenen. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen
hun functie uit zonder last of ruggespraak. Een en ander wordt nader
geregeld in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement
voor de raad van toezicht.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode
van drie jaren. Zij zijn tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe
periode van drie jaren, behoudens afwijking door de generale synode
in bijzondere gevallen.
Als voorwaarde voor benoeming als lid van de raad van toezicht geldt
dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van de Gereformeerde
Kerken in Nederland of de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Indien een lid van de raad van toezicht niet langer aan deze
benoemingsvoorwaarde voldoet, dient hij de raad van toezicht
hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het niet langer voldoen aan
deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat men van rechtswege
ophoudt lid van de raad van toezicht te zijn.
De leden van de raad van toezicht tekenen bij aanvang van hun
werkzaamheden het daartoe bestemde ondertekeningsformulier voor
de raad van toezicht.
Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een lid in de
vervulling van zijn taak ernstig tekortschiet of zich gedraagt op een
wijze die het aanzien van de raad van toezicht of de universiteit kan
schaden, kan de raad van toezicht hem tijdelijk of blijvend schorsen
in de uitoefening van zijn functie. Een besluit hiertoe kan door de raad
van toezicht slechts worden genomen nadat betrokkene is gehoord in
een vergadering van de raad van toezicht dan wel betrokkene kenbaar
heeft gemaakt daarvan geen gebruik te willen maken.
De raad van toezicht verkiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een assessor.
Indien sprake is van langdurige of blijvende verhindering dan wel een
blijvende schorsing van een lid van de raad van toezicht dan wel van
het ontstaan van een tussentijdse vacature benoemt de raad van
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uitoefenen. Een en ander wordt nader geregeld in een door de raad van
toezicht vast te stellen reglement voor de raad van toezicht.

12.3 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode
van drie jaren. Zij zijn tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe
periode van drie jaren, behoudens afwijking door de generale synode
in bijzondere gevallen.
12.4 Als voorwaarde voor benoeming als lid van de raad van toezicht geldt
dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van één van de
Gereformeerde Kerken in Nederland. Indien een lid van de raad van
toezicht niet langer aan deze benoemingsvoorwaarde voldoet, dient
hij de raad van toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het
niet langer voldoen aan deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat
men van rechtswege ophoudt lid van de raad van toezicht te zijn.
12.5 De leden van de raad van toezicht tekenen bij aanvang van hun
werkzaamheden het daartoe bestemde ondertekeningsformulier voor
de raad van toezicht.
12.6 Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een lid in de
vervulling van zijn taak ernstig tekortschiet of zich gedraagt op een
wijze die het aanzien van de raad van toezicht of de universiteit kan
schaden, kan de raad van toezicht hem tijdelijk of blijvend schorsen
in de uitoefening van zijn functie. Een besluit hiertoe kan door de raad
van toezicht slechts worden genomen nadat betrokkene is gehoord in
een vergadering van de raad van toezicht dan wel betrokkene kenbaar
heeft gemaakt daarvan geengebruik te willen maken.
12.7 De raad van toezicht verkiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een assessor.
12.8 Indien sprake is van langdurige of blijvende verhindering dan wel een
blijvende schorsing van een lid van de raad van toezicht dan wel van
het ontstaan van een tussentijdse vacature benoemt de raad van
toezicht een vervangend lid voor ten hoogste de resterende
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toezicht een vervangend lid voor ten hoogste de resterende
zittingsperiode.

zittingsperiode.

Artikel 13–werkwijze raad van toezicht
13.1 De raad van toezicht vergadert zo vaak het belang van de universiteit
dat vereist, maar ten minste vijf keer per jaar.
13.2 De raad van toezicht regelt zijn eigen werkwijze in het in artikel 12.3
bedoelde reglement.
13.3 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een auditcommissie aan en
regelt haar samenstelling en bevoegdheden.
13.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden als regel
bijgewoond door het college van bestuur. Het college van bestuur
heeft daarin adviserende stem. Het college van bestuur is niet
aanwezig bij de behandeling van comitézaken.

Artikel 13–werkwijze raad van toezicht
13.1 De raad van toezicht vergadert zo vaak het belang van de universiteit
dat vereist, maar ten minste vijf keer per jaar.
13.2 De raad van toezicht regelt zijn eigen werkwijze in het in artikel12.2
bedoelde reglement.
13.3 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een auditcommissie aan en
regelt haar samenstelling en bevoegdheden.
13.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden als regel
bijgewoond door het college van bestuur. Het college van bestuur
heeft daarin adviserende stem. Het college van bestuur is niet
aanwezig bij de behandeling van comitézaken.

Artikel 14–verantwoording aan generale synode
14.1 De raad van toezicht legt aan iedere gewone generale synode
verantwoording af over het door hem uitgeoefende toezicht op het
bestuur van de universiteit.
14.2 De raad van toezicht legt daarbij aan de generale synode onder meer
over:
a.
de
door
de
raad
van
toezicht
goedgekeurde
meerjarenbegroting, jaarlijkse begrotingen, jaarrekeningen en
jaarverslagen van het college van bestuur als bedoeld in artikel
11.2 sub g, alsmede de bijbehorende schriftelijke rapporten van
een registeraccountant als bedoeld in artikel 11.2 sub s;
b.
het verslag van het college van bestuur als bedoeld in artikel
8.7 met daarin opgenomen de jaarverslagen van de Raad van
Advies;
c.
het door de raad van toezicht goedgekeurde instellingsplan als
bedoeld in artikel 8.4;
14.3 Het rapport van de raad van toezicht geeft inzicht in de hoofdlijnen
van beleid en uitvoering daarvan. Het rapport vermeldt op welke

Artikel 14 –verantwoording aan generale synode
14.1 De raad van toezicht legt aan iedere gewone generale synode
verantwoording af over het door hem uitgeoefende toezicht op het
bestuur van de universiteit.
14.2 De raad van toezicht legt daarbij aan de generale synode onder meer
over:
a.
de door de raad van toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting,
jaarlijkse begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen van het
college van bestuur als bedoeld in artikel 11.2 sub h, alsmede
de bijbehorende schriftelijke rapporten van een
registeraccountant als bedoeld in artikel 11.2 sub s;
b.
het verslag van het college van bestuur als bedoeld in artikel
8.7;
c.
het door de raad van toezicht goedgekeurde instellingsplan als
bedoeld in artikel 8.4;
d.
het verslag van het curatorium als bedoeld in artikel 18.2.
14.3 Het rapport van de raad van toezicht geeft inzicht in de hoofdlijnen
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wijze door de raad van toezicht en het college van bestuur uitvoering
is gegeven aan de door de generale synode gegeven opdrachten.

van beleid en uitvoering daarvan. Het rapport vermeldt op welke wijze
door de raad van toezicht, het college van bestuur en het curatorium
uitvoering is gegeven aan de door de generale synode gegeven
opdrachten.

Artikel 15–Taken Raad van Advies
15.1 De universiteit is er in al haar geledingen op gericht dat het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling in
overeenstemming zijn met de Heilige Schrift en de
belijdenisgeschriften van de kerken èn dat het gereformeerd
karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het
onderzoek en de kennisuitwisseling worden bevorderd.
15.2 Door de raad van toezicht wordt een Raad van Advies ingesteld die
het college van bestuur met raad en daad bijstaat met betrekking tot:
a. het gereformeerd karakter en de kerkelijke relevantie van het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling;

Artikel 15 –curatorium
15.1 De universiteit is er in al haar geledingen op gericht dat het onderwijs,
het onderzoek en de kennisuitwisseling in overeenstemming zijn met
de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften van de kerken èn dat het
gereformeerd karakter en wetenschappelijk niveau van het onderwijs,
het onderzoek en de kennisuitwisseling worden bevorderd.
15.2 Het curatorium staat de raad van toezicht bij met betrekking tot het
toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau
van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling evenals op
het afwijzen van alles wat in het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling met Gods Woord en de gereformeerde confessie in
strijd is.

b. het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de
gereformeerde confessie in het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling;
c. de band tussen de universiteit en de kerken.
15.3 De Raad van Advies adviseert het college van bestuur over thema’s
als bedoeld in artikel 15.2 en kan door het college van bestuur om
advies gevraagd worden over alle zaken de universiteit aangaande.
Hij is bevoegd het college van bestuur gevraagd en ongevraagd
advies te geven. Desgevraagd adviseert de Raad van Advies de raad
van toezicht.
15.4 De raad wordt door het college van bestuur in elk geval om advies
gevraagd bij:
a. De werving en selectie van de wetenschappelijke medewerkers
voor wiens benoeming goedkeuring van de raad van toezicht
vereist is. De Raad van Advies neemt daartoe met één
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15.3 Het curatorium adviseert de raad van toezicht over:

a.
b.

c.

voordrachten van het college van bestuur aan de generale
synode voor de benoeming van gewoon hoogleraren;
voordrachten van het college van bestuur voor de benoeming
van universitair hoofddocenten en universitair docenten met
een aanstelling voor onbepaalde tijd en een formatieomvang
van 0,6 fte of meer;
voorgenomen benoemingen door het college van bestuur van
universitair hoofddocenten en universitair docenten ;
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afgevaardigde deel aan de sollicitatiecommissie die het college
van bestuur adviseert, als bedoeld in artikel 21.3;
b. Het strategisch beleid van de universiteit waar het zaken betreft
die het instellingsprofiel, de relatie met de kerken, de
predikantenopleiding en de relevante beroepenvelden aangaan;
c. De ontwikkeling van het instellingsplan als bedoeld in artikel
8.4;
d. De
vaststelling
van
onderwijsprogramma’s,
onderzoeksprogramma’s en het plan voor kennisuitwisseling als
bedoeld in respectievelijk artikel 34, 38 en 39;
e. Een voorgenomen besluit tot instelling van een buitengewone
leerstoel;
f. zaken waarvan het college van bestuur van mening is dat
daarvoor een breed draagvlak nodig is.
Onverminderd het in artikel 15 lid 4 sub a bepaalde, behoeft de
goedkeuring door de raad van toezicht van een voorgenomen besluit
van het college van bestuur tot benoeming van een (buiten)gewoon
hoogleraar voorafgaande instemming van de Raad van Advies als
bedoeld in artikel 21.4. Instemming vindt plaats bij meerderheid
van stemmen.

15.6 De Raad van Advies staat verder het college van bestuur met raad
terzijde door:
a. het geven van inhoudelijke stimulansen om het gereformeerd
karakter van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling zo veel mogelijk te bevorderen;
b.
het tijdig signaleren van identiteitsgebonden vraagstukken in
het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling;
c.
te adviseren over het omgaan met veranderingen in de kerken
en in theologische inzichten en de gevolgen daarvan voor het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
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d.
e.
f.
g.

h.

voorgenomen benoemingen door het college van bestuur van
bijzonder of buitengewoon hoogleraren;
een voorgenomen besluit van het college van bestuur tot instelling
van een bijzondere leerstoel;
voordrachten aan de generale synode van leden van het
curatorium;
de goedkeuring van de onderwijsprogramma’s, de
onderzoeksprogramma’s en het plan voor kennisuitwisseling,
respectievelijk bedoeld in artikel 11.2, sub e, f en g;
zaken waarvan de raad van toezicht, het college van bestuur of
het curatorium van mening is dat daarvoor een breed draagvlak
nodig is.

15.4 Het curatorium staat verder het college van bestuur met raad terzijde
door:
a.
het geven van inhoudelijke stimulansen om het gereformeerd
karakter van het onderwijs, het onderzoek en de
kennisuitwisseling zo veel mogelijk te bevorderen;
b.
het tijdig signaleren van inhoudelijke probleempunten in het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling;
c.
te adviseren over het omgaan met veranderingen in
theologische inzichten en de gevolgen daarvan voor het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
15.5 Het curatorium is belast met het adviseren over een eventueel bezwaar
dat in overeenstemming met artikel 17.2 door een kerk of kerklid
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tegen een mondelinge of schriftelijke uitlating van een (emeritus-)
docent of andere onderwijsgevende of onderzoeker wordt ingebracht.
Het kan tevens aan het college van bestuur een voorstel doen of een
oordeel geven omtrent disciplinaire maatregelen of ongevraagd
ontslag als bedoeld in de artikelen 28.2, 29.2 en 30.2.

Artikel 16–samenstelling Raad van Advies
16.1 De Raad van Advies bestaat uit vier predikanten en twee (emeritus-)
hoogleraren of universitair (hoofd)docenten van een andere
universiteit.
16.2 De leden van de Raad van Advies worden op basis van vooraf
openbaar gemaakte door de raad van toezicht opgestelde profielen,
na overleg met het college van bestuur en na advies van de zittende
Raad van Advies, op voordracht van de raad van toezicht benoemd
door de Generale Synode.
16.3 De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode
van drie jaren. Zij zijn eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe
periode van drie jaren.
16.4 Als voorwaarde voor benoeming als lid van de Raad van Advies geldt
dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van de Gereformeerde
Kerken in Nederland of de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Indien een lid van de Raad van Advies niet langer aan deze
benoemingsvoorwaarde voldoet, dient hij de raad van toezicht
hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het niet langer voldoen aan
deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat men van rechtswege
ophoudt lid van de Raad van Advies te zijn.
16.5 De leden van de Raad van Advies ondertekenen bij aanvang van hun
werkzaamheden het daartoe bestemde ondertekeningsformulier voor
de Raad van Advies.
16.6 Indien naar het oordeel van de Raad van Advies een lid in de
vervulling van zijn taak als lid ernstig tekortschiet of zich gedraagt
op een wijze die het aanzien van de Raad van Advies of de universiteit
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Artikel 16 –samenstelling curatorium
16.1 Het curatorium bestaat uit vier predikanten en twee (emeritus-)
hoogleraren of universitair (hoofd)docenten van een andere
universiteit.
16.2 De leden van het curatorium worden door de generale synode
benoemd op voordracht van de raad van toezicht, die hierover het
advies inwint van het zittende curatorium, en op basis van vooraf
openbaar gemaakte door de raad van toezicht opgestelde profielen.
16.3 De leden van het curatorium worden benoemd voor een periode van
drie jaren. Zij zijn tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe
periode van drie jaren.
16.4 Als voorwaarde voor benoeming als lid van het curatorium geldt dat
men belijdend lid moet zijn in volle rechten van één van de
Gereformeerde Kerken in Nederland. Indien een lid van het
curatorium niet langer aan deze benoemingsvoorwaarde voldoet,
dient hij het curatorium hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het
niet langer voldoen aan deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat
men van rechtswege ophoudt lid van het curatorium te zijn.
16.5 De leden van het curatorium ondertekenen bij aanvang van hun
werkzaamheden het daartoe bestemde ondertekeningsformulier voor
het curatorium.
16.6 Indien naar het oordeel van het curatorium een lid in de vervulling
van zijn taak als lid ernstig tekortschiet of zich gedraagt op een wijze
die het aanzien van het curatorium of de universiteit kan schaden,
kan de raad van toezicht op voorstel van het curatorium hem tijdelijk
of blijvend schorsen in de uitoefening van zijn functie. Het voorstel
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kan schaden, kan de raad van toezicht op voorstel van de Raad van
Advies hem tijdelijk of blijvend schorsen in de uitoefening van zijn
functie. Het voorstel hiertoe kan door de Raad van Advies slechts
worden gedaan nadat betrokkene is gehoord in een vergadering van
de Raad van Advies dan wel betrokkene kenbaar heeft gemaakt
daarvan geen gebruik te willen maken.
16.7 De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een assessor.
16.8 Indien sprake is van langdurige of blijvende verhindering dan wel een
blijvende schorsing van een lid van de Raad van Advies dan wel van
het ontstaan van een tussentijdse vacature benoemt de raad van
toezicht na advies te hebben ingewonnen van de Raad van Advies een
vervangend lid voor de duur van de resterende benoemingstermijn.

hiertoe kan door het curatorium slechts worden gedaan nadat
betrokkene is gehoord in een vergadering van het curatorium dan wel
betrokkene kenbaar heeft gemaakt daarvan geen gebruik te willen
maken.
16.7 Het curatorium kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een assessor.
16.8 Indien sprake is van langdurige of blijvende verhindering dan wel
een blijvende schorsing van een lid van het curatorium dan wel van
het ontstaan van een tussentijdse vacature benoemt de raad van
toezicht na advies te hebben ingewonnen van het curatorium een
vervangend lid voor ten hoogste de resterende zittingsperiode.

Artikel 17–werkwijze en verantwoording Raad van Advies
17.1 De raad van toezicht stelt, op voorstel van het college van bestuur en
na ingewonnen advies van de Raad van Advies een reglement vast
voor de uitoefening van de taken van de Raad van Advies als bedoeld
in artikel 15.
17.2 Het college van bestuur nodigt de Raad van Advies ten minste
tweemaal per jaar uit om met hem van gedachten te wisselen over
onderwerpen die de identiteit en de band met de kerken betreffen, als
bedoeld in artikel 15.
17.3 De Raad van Advies verantwoordt zich over de door hem verrichte
werkzaamheden tegenover het college van bestuur in een jaarlijks
rapport. De raad van toezicht ontvangt daarvan een afschrift. De raad
van toezicht bespreekt het rapport met het college van bestuur.
17.4 De rapportage betreffende de door de Raad van Advies verrichte
werkzaamheden, wordt door het college van bestuur opgenomen in
het rapport aan de generale synode als bedoeld in artikel 14.

Artikel 17 –werkwijze curatorium
17.1 Het curatorium vergadert zo vaak een goede taakuitoefening dat
vereist, maar ten minste vier keer per jaar. De raad van toezicht stelt
na ingewonnen advies van het curatorium ter zake nadere regels.
17.2 Een kerk of kerklid dat een gemotiveerd bezwaar wenst in te dienen
tegen een mondelinge of schriftelijke uitlating van een (emeritus-)
docent of andere onderwijsgevende of onderzoeker van de
universiteit, richt zich eerst tot betrokkene. Indien het bezwaar niet
wordt weggenomen, richt hij zich uiterlijk één jaar na de
desbetreffende uitlating tot het college van bestuur. Het college van
bestuur vraagt het advies van het curatorium in overeenstemming
met de regels van het in artikel 17.4 vermelde reglement. Als een
bezwaar betrekking heeft op het college van bestuur of een lid
daarvan treedt de raad van toezicht voor de behandeling van het
bezwaar in de plaats van het college van bestuur.
17.3 Indien naar het oordeel van het curatorium disciplinaire maatregelen
en/of onvrijwillig ontslag nodig zijn tegen een (emeritus-)docent of
andere onderwijsgevende of onderzoeker, doet het daarvoor een
voorstel dat wordt behandeld in een gecombineerde vergadering van
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het college van bestuur met het curatorium en de raad van toezicht.
Artikel 28 resp. 29 resp. 30 is verder van toepassing. De laatste zin
van artikel 17.2 is van overeenkomstige toepassing.
17.4 De raad van toezicht stelt, op voorstel van het college van bestuur en
na ingewonnen advies van het curatorium een reglement vast voor
de uitoefening van de taken van het curatorium als bedoeld in artikel
15.2 en ter uitwerking van artikel 17.2 en17.3.
Artikel 18–verantwoording
18.1 Het curatorium verantwoordt zich over de door hem verrichte
werkzaamheden tegenover de raad van toezicht in een jaarlijks
rapport. Het college van bestuur ontvangt daarvan een afschrift.
18.2 De rapportage betreffende de door het curatorium verrichte
werkzaamheden, welke is bestemd voor de generale synode wordt
door het curatorium uitgebracht aan de raad van toezicht en wordt
door de raad van toezicht gevoegd bij het rapport van de raad van
toezicht aan de generale synode als bedoeld in artikel 14.

D. SENAAT

D.

SENAAT

Artikel 18–samenstelling
18.1 De senaat bestaat uit de gewoon en buitengewoon hoogleraren.
18.2 Bijzonder hoogleraren, evenals universitair hoofddocenten en
universitair docenten in volledige of niet volledige dienst kunnen op
uitnodiging van de rector de vergaderingen van de senaat bijwonen
en hebben daar adviserende stem.
18.3 De rector is de voorzitter van de senaat. De senaat wijst uit zijn
midden een secretaris aan.

Artikel 19–samenstelling
19.1 De senaat bestaat uit de gewoon en buitengewoon hoogleraren.
19.2 Bijzonder hoogleraren, evenals universitair hoofddocenten en
universitair docenten in volledige of niet volledige dienst kunnen op
uitnodiging van de rector de vergaderingen van de senaat bijwonen
en hebben daar adviserende stem.
19.3 De rector is de voorzitter van de senaat. De senaat wijst uit zijn
midden een secretaris aan.

Artikel 19–taken
De senaat is belast met de volgende taken:
a.
het adviseren van het college van bestuur op het gebied van de

Artikel 20–taken
De senaat is belast met de volgende taken:
a.
het adviseren van het college van bestuur op het gebied van de
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aanstelling van promovendi;
het als college voor promoties beoordelen van dissertaties en het
toelaten tot promoties;
het adviseren van het college van bestuur op het gebied van de
verlening van eredoctoraten;
het doen van voordrachten aan de raad van toezicht met betrekking
tot de benoeming van de rector (evenals in voorkomend geval van de
waarnemend rector) en de verlening van instemming met de
voorgenomen benoeming van een (waarnemend) rector door de raad
van toezicht.

E. WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

b.
c.
d.

E.

aanstelling van promovendi;
het als college voor promoties beoordelen van dissertaties en het
toelaten tot promoties;
het adviseren van het college van bestuur op het gebied van de
verlening van eredoctoraten;
het doen van voordrachten aan de raad van toezicht op het gebied
van de benoeming van de rector evenals in voorkomend geval van
de waarnemend rector.

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Artikel 21–formatieplan
21.1 Het college van bestuur stelt een formatieplan vast waarin per
vakgebied de belasting voor onderwijs, onderzoek en
kennisuitwisseling wordt bepaald.
21.2 Het formatieplan wordt periodiek geactualiseerd.
21.3 Beslissingen over de vervulling van docentvacatures worden
genomen op basis van het formatieplan.
Artikel 20–functies
20.1 Aan de universiteit kunnen voor onderwijs, onderzoek en
kennisuitwisseling worden benoemd: gewoon hoogleraren,
universitair hoofddocenten en universitair docenten, evenals in de
gevallen bedoeld in artikel 27 buitengewone hoogleraren en bijzonder
hoogleraren.
20.2 Aan de universiteit kunnen onderzoekers worden aangesteld voor het
doen van theologisch onderzoek.
20.3 Specifieke onderdelen van de opleiding kunnen worden verzorgd
door externe docenten, onder verantwoordelijkheid van de
vakdocent, op basis van een overeenkomst van opdracht.
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Artikel 22 –functies
22.1 Aan de universiteit kunnen voor onderwijs, onderzoek en
kennisuitwisseling worden benoemd: gewoon hoogleraren,
universitair hoofddocenten en universitair docenten, evenals in de
gevallen bedoeld in artikel 32 buitengewone hoogleraren en
bijzonder hoogleraren.
22.2 Aan de universiteit kunnen onderzoekers worden aangesteld voor het
doen van theologisch onderzoek op basis van een aanstelling voor
bepaalde tijd.
22.3 Specifieke onderdelen van de opleiding kunnen worden verzorgd
door externe docenten, onder verantwoordelijkheid van de
vakdocent, op basis van een overeenkomst van opdracht.
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20.4 Nadere regels betreffende in dit artikel genoemde en eventuele andere
wetenschappelijke functies worden bij of krachtens het
personeelsreglement gesteld.

Artikel 21–benoemingen
21.1 Gewoon, buitengewoon en bijzonder hoogleraren, alsmede
universitair (hoofd)docenten en docenten, en onderzoekers met een
aanstelling voor onbepaalde tijd, worden benoemd door het college
van bestuur, na goedkeuring door de raad van toezicht.
21.2 Onderzoekers en externe docenten met een aanstelling voor bepaalde
tijd of voor een specifieke opdracht, en ondersteunend personeel
worden benoemd door het college van bestuur.
21.3 Voor het doen van een voordracht voor de benoeming van
wetenschappelijk medewerkers als bedoeld in artikel 21 lid 1 stelt het
college van bestuur een benoemingsadviescommissie in. De
commissie bestaat ten minste uit twee interne en twee externe
deskundigen, alsmede één lid van de Raad van Advies. Voorafgaand
aan de werving en selectie stelt het college van bestuur een
profielschets op of verzoekt de benoemingsadviescommissie een
profielschets op te stellen. De profielschets is inhoudelijk
gemotiveerd, gerelateerd aan het formatieplan en omschrijft de
inhoud en omvang van de vacante functie binnen de desbetreffende
vak- en onderzoeksgroep. De benoemingsadviescommissie
rapporteert aan het college van bestuur.
21.4 Over de voordracht aan de raad van toezicht voor benoeming tot
(buiten)gewoon hoogleraar, alsmede over de voordracht voor
benoeming van een universitair hoofddocent in een tenure-track
gericht op een bevordering tot (buiten)gewoon hoogleraar, dient het
college van bestuur voorafgaand overeenstemming te bereiken met
de Raad van Advies, blijkend uit een instemmingsverklaring van de
Raad van Advies waarin hij verklaart dat de kandidaat blijkens
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22.4

Nadere regels betreffende in dit artikel genoemde en eventuele
andere wetenschappelijke functies worden bij of krachtens het
personeelsreglement gesteld.

Artikel 23–benoemingen door de generale synode.
23.1 Gewoon hoogleraren worden benoemd door de generale synode
23.2 Universitair hoofddocenten en universitair docenten, telkens met een
aanstelling voor onbepaalde tijd en een formatieomvang van 0,6 fte of
meer, worden benoemd door de generale synode.
23.3 In geval van een vacature betreffende een functie als bedoeld in artikel
23.1 of 23.2 doet het college van bestuur zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk tijdig vóór de sluiting van de synode aan de generale synode
een voordracht. De voordracht is inhoudelijk gemotiveerd, gerelateerd
aan het formatieplan en omschrijft inhoud en omvang van de vacante
functie binnen de desbetreffende vakgroep. De voordracht behoeft de
goedkeuring van de raad van toezicht, na ingewonnen advies van het
curatorium.
23.4 Artikel 23.3 is van overeenkomstige toepassing wanneer kan worden
voorzien dat een vacature zich zal voordoen binnen anderhalf jaar na
de openingsdatum van de generale synode.
23.5 Universitair hoofddocenten, als bedoeld in artikel 23.2, die reeds door
de synode benoemd zijn op basis van een tenure-track gericht op een
benoeming tot hoogleraar, kunnen door het college van bestuur
worden benoemd tot hoogleraar. De benoeming behoeft de
goedkeuring van de raad van toezicht, na advies van het curatorium.
De eerstvolgende synode bekrachtigt de benoeming. Artikel 25.3 en
25.4 zijn onverminderd van toepassing.
23.6 Wanneer een vacature zich voordoet na de sluiting van de laatst
gehouden generale synode kan, als de raad van toezicht na advies van
het college van bestuur dit noodzakelijk acht, een tussentijdse synode
worden samengeroepen. De raad van toezicht is dan gemachtigd de
kerk die met de samenroeping van de generale synode is belast te
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geloofs- en levensovertuiging op grond van zijn/haar identiteit
benoembaar is voor de kerken, in het bijzonder voor de opleiding van
predikanten.
21.5 Op benoemingen als bedoeld in artikel 21 lid 1 zijn algemene
benoemingsvoorwaarden van toepassing overeenkomstig de
bepalingen in artikel 22.
21.6 Raad van toezicht en college van bestuur brengen in hun rapportage
aan iedere gewone generale synode verslag uit over de benoemingen
in de afgelopen periode en verzoeken de generale synode instemming
te verlenen met de benoeming van (buiten)gewoon hoogleraren en
universitair (hoofd)docenten door deze te bekrachtigen.

Artikel 22–algemene benoemingsvoorwaarde en bindingsformulier
22.1 Als voorwaarde voor benoeming tot lid van het wetenschappelijk
personeel als bedoeld in artikel 21 lid 1 geldt dat men meelevend lid
moet zijn in volle rechten van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken, of van een kerk
die zich laat kennen door onderwerping aan Gods Woord en binding
aan de gereformeerde belijdenissen. Indien een lid van het
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verzoeken zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier maanden
een tussentijdse synode bijeen te doen komen om over de vervulling
van de vacature te beslissen.
Artikel 24 –benoemingen door college van bestuur
24.1 De benoeming van andere docenten dan bedoeld in artikel 23
geschiedt door het college van bestuur.
24.2 Ingeval van een vacature betreffende een functie als bedoeld in artikel
24.1 geeft het college van bestuur aan de raad van toezicht kennis van
een voorgenomen benoeming. Het bericht is inhoudelijk gemotiveerd,
gerelateerd aan het formatieplan en de beschikbare budgettaire
mogelijkheden en omschrijft inhoud en omvang van de vacante
functie binnen de desbetreffende vakgroep. De benoeming behoeft de
goedkeuring van de raad van toezicht, na ingewonnen advies van het
curatorium.
24.3 Onderzoekers worden benoemd door het college van bestuur. De
benoeming is inhoudelijk gemotiveerd, gerelateerd aan het
onderzoeksprogramma en omschrijft inhoud en omvang van de
vacante functie binnen de desbetreffende onderzoeksgroep.
24.4 Externe docenten voor specifieke onderdelen van de opleiding
ontvangen daartoe een opdracht voor bepaalde tijd van het college van
bestuur.

Artikel 25–algemene benoemingsvoorwaarde en bindingsformulier
25.1 Als voorwaarde voor benoeming als lid van het wetenschappelijk
personeel geldt dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van
één van de Gereformeerde Kerken in Nederland of van één van de
kerken waarvan de generale synode van de Gereformeerde Kerken in
Nederland heeft uitgesproken dat deze te herkennen zijn als kerken
van Jezus Christus die zich onderwerpen aan Gods Woord en zich
gebonden weten aan de gereformeerde belijdenissen. Indien een lid
van het wetenschappelijk personeel niet langer aan deze eis voldoet,

Voorgestelde versie

Huidige versie

wetenschappelijk personeel niet langer aan deze eis voldoet, dient
hij/zij het college van bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen
en eindigt de benoeming als lid van het wetenschappelijk personeel
van rechtswege. Deze benoemingsvoorwaarde dient te worden
opgenomen in de individuele overeenkomst met ieder lid van het
wetenschappelijk personeel.
22.2 In bijzondere gevallen kan van de in artikel 22.1 bedoelde
benoemingsvoorwaarde ontheffing worden verleend indien dat nodig
is voor een goede voorziening in een vacature, niet zijnde een
vacature voor (buiten)gewoon hoogleraar.
22.3 De gewoon, buitengewoon en bijzonder hoogleraren, universitair
(hoofd)docenten en docenten, hetzij met een aanstelling voor
onbepaalde tijd hetzij met een aanstelling voor bepaalde tijd, zullen
bij aanstelling een door de generale synode vastgesteld
bindingsformulier tekenen als blijk van instemming met de leer van
de Heilige Schrift, zoals die in de belijdenisgeschriften van de kerken
is samengevat, en van hun bereidheid om deze leer te onderwijzen en
tegen dwalingen te verdedigen.
22.4 De ondertekening als bedoeld in artikel 22.3 zal bij benoeming
plaatsvinden tijdens een gecombineerde vergadering van de raad van
toezicht en het college van bestuur. In geval van een gewoon
hoogleraar zal de rector van deze ondertekening melding maken bij
de inauguratie.

dient hij het college van bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen
en eindigt de benoeming als lid van het wetenschappelijk personeel
van rechtswege. Deze benoemingsvoorwaarde dient te worden
opgenomen in de individuele overeenkomst met ieder lid van het
wetenschappelijk personeel.
25.2 In bijzondere gevallen kan van de in artikel 25.1 bedoelde
benoemingsvoorwaarde ontheffing worden verleend indien dat nodig
is voor een goede voorziening in een vacature, niet zijnde een vacature
voor gewoon hoogleraar.
25.3 De gewoon hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair
docenten, hetzij met een aanstelling voor onbepaalde tijd hetzij met
een aanstelling voor bepaalde tijd, zullen bij aanstelling een door de
generale synode vastgesteld bindingsformulier tekenen als blijk van
instemming met de leer van de Heilige Schrift, zoals die in de
belijdenisgeschriften van de kerken is samengevat, en van hun
bereidheid om deze zuivere leer te onderwijzen en tegen dwalingen te
verdedigen.
25.4 De ondertekening als bedoeld in artikel 25.3 zal bij benoeming door
de generale synode in de regel plaatsvinden tijdens een openbare
zitting van de generale synode. Indien de generale synode inmiddels
is gesloten en in geval van benoeming door het college van bestuur,
zal deze ondertekening plaatsvinden in een gecombineerde
vergadering van de raad van toezicht en het college van bestuur. In
geval van een gewoon hoogleraar zal de rector van deze
ondertekening melding maken bij de inauguratie.

Artikel 23–ontslag wegens leeftijd en op eigen verzoek
23.1 Aan een (buiten)gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent en
universitair docent wordt met ingang van de eerste dag van de maand
waarin betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontslag
verleend door het college van bestuur, na goedkeuring van de raad
van toezicht.
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Artikel 26–ontslag wegens leeftijd en op eigenverzoek door of namens
generale synode
26.1 Aan een gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent en universitair
docent, die is benoemd door de generale synode, wordt met ingang
van de eerste dag van de maand waarin betrokkene de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontslag verleend door de generale
synode.
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23.2 Aan een (buiten)gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent en
universitair docent, kan op eigen verzoek door het college van
bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, eerder ontslag
worden verleend.
23.3 Aan bijzonder hoogleraren, docenten, onderzoekers en
ondersteunend personeel, wordt met ingang van de eerste dag van de
maand waarin betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
ontslag verleend door het college van bestuur.
23.4 Aan bijzonder hoogleraren, docenten, onderzoekers en
ondersteunend personeel kan op eigen verzoek door het college van
bestuur eerder ontslag worden verleend.
23.5 Van een verleend ontslag als bedoeld in artikel 23 lid 1 en 2 zal
namens raad van toezicht en college van bestuur mededeling worden
gedaan aan alle kerken.

26.2

Artikel 24–disciplinaire maatregelen
24.1 Ten aanzien van een (buiten)gewoon hoogleraar, bijzonder
hoogleraar, universitair (hoofd)docent, docent of onderzoeker,
ongeacht of hij is aangesteld voor onbepaalde tijd dan wel voor
bepaalde tijd, die zich naar het oordeel van het college van bestuur in
leer of leven ernstig misgaat, handelt in strijd met grondslag en/of

Artikel 28–disciplinaire maatregelen
28.1 Ten aanzien van een gewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar,
universitair hoofddocent, universitair docent of onderzoeker,
ongeacht of hij is aangesteld voor onbepaalde tijd dan wel voor
bepaalde tijd, die zich naar het oordeel van het college van bestuur in
leer of leven ernstig misgaat, handelt in strijd met grondslag en/of
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Aan een gewoon hoogleraar als ook een universitair hoofddocent en
universitair docent, die is benoemd door de generale synode, kan op
eigen verzoek door de generale synode eerder ontslag worden
verleend.
26.3 Valt het tijdstip van ontslag als bedoeld in artikel 26.1 en26.2 buiten
de tijd dat de generale synode vergadert, dan zal de bevoegdheid tot
het verlenen van ontslag namens de generale synode bij de raad van
toezicht liggen.
26.4 Van een verleend ontslag als bedoeld in dit artikel zal door de raad
van toezicht mededeling worden gedaan aan alle kerken.
Artikel 27 –ontslag wegens leeftijd en op eigenverzoek door college van
bestuur
27.1 Aan een bijzonder hoogleraar, een universitair hoofddocent en een
universitair docent die benoemd is door het college van bestuur met
een aanstelling voor onbepaalde tijd, wordt met ingang van de eerste
dag van de maand waarin betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt ontslag verleend door het college van bestuur.
27.2 Aan een bijzonder hoogleraar, een universitair hoofddocent en een
universitair docent die is benoemd door het college van bestuur, hetzij
met een aanstelling voor onbepaalde tijd hetzij voor bepaalde tijd, kan
op eigen verzoek door het college van bestuur tussentijds ontslag
worden verleend.
27.3 Aan een onderzoeker die is benoemd door het college van bestuur met
een aanstelling voor bepaalde tijd kan op eigen verzoek door het
college van bestuur tussentijds ontslag worden verleend.
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24.4

24.5
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doelstelling van de universiteit en/of in de uitoefening van zijn functie
ernstig tekortschiet, kunnen door het college van bestuur disciplinaire
maatregelen worden genomen van beperking van bepaalde
werkzaamheden en/of bevoegdheden dan wel van volledige op-nonactief-stelling.
De Raad van Toezicht kan aan het college van bestuur een voorstel
tot een disciplinaire maatregel doen als bedoeld in artikel 11.6. Indien
geen voorstel van de Raad van Toezicht is ontvangen als bedoeld in
artikel 11.6, verzoekt het college van bestuur om het oordeel van de
Raad van Toezicht.
Alvorens te beslissen stelt het college van bestuur betrokkene in de
gelegenheid persoonlijk door hem gehoord te worden.
Een voornemen tot een disciplinaire maatregel wordt behandeld in
een gecombineerde vergadering van het college van bestuur met de
raad van toezicht. Het college van bestuur beslist als bevoegd gezag.
In geval van een verlenging van een disciplinaire maatregel is artikel
24.3 opnieuw van toepassing. Artikel 24.2 en 24.4 zijn niet opnieuw
van toepassing.
Een disciplinaire maatregel alsook een verlenging daarvan wordt
schriftelijk en gemotiveerd door het college van bestuur aan
betrokkene meegedeeld en vermeldt nauwkeurig op welke
werkzaamheden en/of bevoegdheden de maatregel betrekking heeft
alsook de termijn waarvoor deze geldt.

Artikel 25–Onvrijwillig ontslag
25.1 Ten aanzien van een (buiten)gewoon hoogleraar, een bijzonder
hoogleraar, een universitair (hoofd)docent, docent of onderzoeker die
zich naar het oordeel van het college van bestuur in leer of leven
ernstig misgaat, handelt in strijd met grondslag en/of doelstelling van
de universiteit en/of in de uitoefening van zijn functie ernstig tekort
schiet, kan het college van bestuur besluiten over te gaan tot
tussentijds onvrijwillig ontslag.
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28.2

28.3
28.4

28.5

28.6

doelstelling van de universiteit en/of in de uitoefening van zijn functie
ernstig tekortschiet, kunnend door het college van bestuur
disciplinaire maatregelen worden genomen van beperking van
bepaalde werkzaamheden en/of bevoegdheden dan wel van volledige
op-non-actief-stelling.
Het curatorium kan aan het college van bestuur een voorstel tot een
disciplinaire maatregel doen als bedoeld in artikel 17.3. Indien geen
voorstel van het curatorium is ontvangen als bedoeld in artikel 17.3,
verzoekt het college van bestuur om het oordeel van het curatorium.
Alvorens te beslissen stelt het college van bestuur betrokkene in de
gelegenheid persoonlijk door hem gehoord te worden.
Een voornemen tot een disciplinaire maatregel wordt behandeld in een
gecombineerde vergadering van het college van bestuur met het
curatorium en de raad van toezicht. Het college van bestuur beslist als
bevoegd gezag.
In geval van een verlenging van een disciplinaire maatregel is artikel
28.3 opnieuw van toepassing. Artikel 28.2 en 28.4 zijn niet opnieuw
van toepassing.
Een disciplinaire maatregel alsook een verlenging daarvan wordt
schriftelijk en gemotiveerd door het college van bestuur aan
betrokkene meegedeeld en vermeldt nauwkeurig op welke
werkzaamheden en/of bevoegdheden de maatregel betrekking heeft
alsook de termijn waarvoor deze geldt.

Artikel 29– onvrijwillig ontslag door generale synode
29.1 Ten aanzien van een gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent en
universitair docent, die is benoemd door de generale synode, die zich
naar het oordeel van het college van bestuur in leer of leven ernstig
misgaat, handelt in strijd met grondslag en/of doelstelling van de
universiteit en/of in de uitoefening van zijn functie ernstig tekort
schiet, kan het college van bestuur de generale synode voorstellen
over te gaan tot tussentijds onvrijwillig ontslag.

Voorgestelde versie

Huidige versie

25.2 De Raad van Toezicht kan aan het college van bestuur een voorstel
tot onvrijwillig ontslag doen als bedoeld in artikel 11.6. Indien geen
voorstel van de Raad van Toezicht is ontvangen als bedoeld in artikel
11.6, verzoekt het college van bestuur om het oordeel van de Raad
van Toezicht.
25.3 Alvorens te beslissen stelt het college van bestuur betrokkene in de
gelegenheid persoonlijk door hem gehoord te worden.
25.4 Een voornemen tot onvrijwillig ontslag wordt behandeld in een
gecombineerde vergadering van het college van bestuur met de raad
van toezicht. Het college van bestuur beslist als bevoegd gezag.

29.2

Het curatorium kan aan het college van bestuur een voorstel tot
onvrijwillig ontslag doen als bedoeld in artikel 17.3. Indien geen
voorstel van het curatorium is ontvangen als bedoeld in artikel 17.3,
verzoekt het college van bestuur om het oordeel van het curatorium.
29.3 Alvorens tot een voorstel aan de generale synode over te gaan, stelt
het college van bestuur betrokkene in de gelegenheid persoonlijk door
hem gehoord te worden.
29.4 Een voorstel tot onvrijwillig ontslag aan de generale synode wordt
behandeld in een gecombineerde vergadering van het college van
bestuur met het curatorium en de raad van toezicht. Het college van
bestuur beslist over het voorstel aan de generale synode.
29.5 De generale synode beslist over het onvrijwillig ontslag na betrokkene
in de gelegenheid te hebben gesteld zich persoonlijk te doen horen.
Artikel 30– onvrijwillig ontslag door college van bestuur
30.1 Ten aanzien van een bijzonder hoogleraar, een universitair
hoofddocent, universitair docent of onderzoeker, die is benoemd door
het college van bestuur, die zich naar het oordeel van het college van
bestuur in leer of leven ernstig misgaat, handelt in strijd met grondslag
en/of doelstelling van de universiteit en/of in de uitoefening van zijn
functie ernstig tekort schiet, kan het college van bestuur besluiten over
te gaan tot tussentijds onvrijwillig ontslag.
30.2 Het curatorium kan aan het college van bestuur een voorstel tot
onvrijwillig ontslag doen als bedoeld in artikel 17.3. Indien geen
voorstel van het curatorium is ontvangen als bedoeld in artikel 17.3,
verzoekt het college van bestuur om het oordeel van het curatorium.
30.3 Alvorens te beslissen stelt het college van bestuur betrokkene in de
gelegenheid persoonlijk door hem gehoord te worden.
30.4 Een voornemen tot onvrijwillig ontslag wordt behandeld in een
gecombineerde vergadering van het college van bestuur met het
curatorium en de raad van toezicht. Het college van bestuur beslist als
bevoegd gezag.
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Artikel 26–kennisgeving aan kerken
26.1 Indien het college van bestuur ten aanzien van een betrokkene een
disciplinaire maatregel neemt als bedoeld in artikel 24, doet het
daarvan mededeling aan de kerk waarvan betrokkene lid is, en in
geval betrokkene als predikant of emeritus predikant aan een kerk is
verbonden, tevens aan die kerk.
26.2 Indien het college van bestuur besluit tot onvrijwillig ontslag van een
(buiten)gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair
docent als bedoeld in artikel 25, doet zij daarvan mededeling aan alle
kerken.

Artikel 31 –kennisgeving aan kerken
31.1 Indien het college van bestuur ten aanzien van een betrokkene een
disciplinaire maatregel neemt als bedoeld in artikel 28, doet het
daarvan mededeling aan de kerk waarvan betrokkene lid is, en in geval
betrokkene als predikant of emeritus predikant aan een kerk is
verbonden, tevens aan die kerk.
31.2 Indien de generale synode besluit tot onvrijwillig ontslag van een
gewoon hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent als
bedoeld in artikel 29, doet zij daarvan mededeling aan alle kerken.
31.3 Indien het college van bestuur besluit tot onvrijwillig ontslag van een
universitair hoofddocent of universitair docent als bedoeld in artikel
30, doet het daarvan mededeling aan alle kerken.

Artikel 27–bijzondere of buitengewone leerstoel
27.1 De Raad van Toezicht kan op voordracht van of gehoord het college
van bestuur besluiten tot instelling van één of meer buitengewone
leerstoelen aan de universiteit.
27.2 Het college van bestuur kan besluiten tot de instelling van één of meer
bijzondere leerstoelen aan de universiteit. Een besluit behoeft
goedkeuring van de raad van toezicht.
27.3 Een benoeming tot bijzonder of buitengewoon hoogleraar gebeurt
door het college van bestuur. Een voorstel tot benoeming is
inhoudelijk gemotiveerd en behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht.
27.4 De artikelen 22, 23, 24, 25 en 26 zijn van overeenkomstige toepassing
op een buitengewoon hoogleraar als bedoeld in dit artikel.

Artikel 32– bijzondere of buitengewone leerstoel
32.1 De generale synode kan besluiten tot instelling van één of meer
buitengewone leerstoelen aan de universiteit.
32.2 Het college van bestuur kan besluiten tot de instelling van één of meer
bijzondere leerstoelen aan de universiteit. Een besluit behoeft
goedkeuring van de raad van toezicht, na ingewonnen advies van het
curatorium.
32.3 Een benoeming tot bijzonder of buitengewoon hoogleraar gebeurt
door het college van bestuur. Een voorstel tot benoeming is
inhoudelijk gemotiveerd en behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht, na ingewonnen advies van het curatorium.
32.4 De artikelen 25, 27, 28, 30 en 31 zijn van overeenkomstige toepassing
op een buitengewoon hoogleraar als bedoeld in dit artikel.

F. FORMATIEPLAN

F
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Artikel 28–formatieplan
28.1 Het college van bestuur stelt een formatieplan vast waarin de
belasting voor het ondersteunend en wetenschappelijk personeel ten
behoeve van onderwijs, onderzoek, kennisuitwisseling en organisatie
wordt bepaald.
28.2 Het formatieplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
28.3 Het formatieplan wordt driejaarlijks geactualiseerd.
28.4 Beslissingen over de vervulling van vacatures worden genomen op
basis van het formatieplan.

Artikel 33–formatieplan
33.1 Het college van bestuur stelt een formatieplan vast waarin de
belasting voor het ondersteunend personeel ten behoeve van
onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling wordt bepaald.
33.2 Het formatieplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
33.3 Het formatieplan wordt periodiek geactualiseerd.
33.4 Beslissingen over de vervulling van vacatures met betrekking tot het
ondersteunend personeel worden genomen op basis van het
formatieplan.

G. STUDENTEN

G

Artikel 29–toelating en inschrijving
29.1 Wanneer een aspirant-student zich meldt voor toelating tot de
universiteit, zal namens het college van bestuur met hem/haar worden
gesproken over zijn/haar motivatie voor de theologische studie aan
de universiteit en zijn/haar houding ten opzichte van Gods Woord, de
gereformeerde belijdenis en het gereformeerd kerkelijk leven. Het
college van bestuur heeft het recht om toelating te weigeren, wanneer
hij het resultaat van het gesprek onvoldoende acht.

Artikel 34–toelating en inschrijving
34.1 Wanneer een aspirant-student zich meldt voor toelating tot de
universiteit, zal namens het college van bestuur met hem worden
gesproken over vooral zijn motivatie voor de theologische studie aan
de universiteit en zijn houding ten opzichte van Gods Woord, de
gereformeerde belijdenis en het gereformeerd kerkelijk leven. Het
college van bestuur heeft het recht om toelating te weigeren,
wanneerhij het resultaat van het gesprek onvoldoende acht.
34.2 Een aspirant-student die lid is van één van de Gereformeerde Kerken
of van één van de kerken waarvan de generale synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland heeft uitgesproken dat deze te
herkennen zijn als kerken van Jezus Christus die zich onderwerpen
aan Gods Woord en zich gebonden weten aan de gereformeerde
belijdenissen, dient een goed getuigenis van zijn kerk aangaande
belijdenis en wandel over te leggen.
34.3 Een aspirant-student die geen lid is van een van de hiervoor bedoelde
kerken, ondertekent een door de rector opgestelde verklaring waaruit
de positieve houding van de aspirant- student ten opzichte van het
gereformeerde karakter van de universiteit blijkt en die de belofte van
zijn kant bevat daarop geen inbreuk te zullen maken.

29.2 Een aspirant-student ondertekent bij aanmelding een verklaring
waaruit de positieve houding van de aspirant-student ten opzichte van
het gereformeerde karakter van de universiteit blijkt en die de belofte
van zijn kant bevat daarop geen inbreuk te zullen maken.
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29.3 Het college van bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot
de toelating van studenten.

34.4

Artikel 30–toegang tot onderwijs c.a.
30.1 Inschrijving als student geeft recht op het volgen van onderwijs, het
afleggen van tentamens en examens en het gebruik maken van de
door de universiteit aangeboden faciliteiten en voorzieningen.
30.2 Het college van bestuur kan bij reglement beperkingen aanbrengen
op het gestelde in artikel 30.1 voor hen die de opleiding niet volgen
ter voorbereiding op het ambt van predikant.

Artikel 35–toegang tot onderwijs c.a.
35.1 Inschrijving als student geeft recht op het volgen van onderwijs, het
afleggen van tentamens en examens en het gebruik maken van de door
de universiteit aangeboden faciliteiten en voorzieningen.
35.2 Het college van bestuur kan bij reglement beperkingen aanbrengen op
het gestelde in artikel 35.1 voor hen die de opleiding niet volgen ter
voorbereiding op het ambt van predikant.

Artikel 31–toezicht
31.1 Het college van bestuur ziet toe op de studievoortgang van de
studenten en overige ingeschrevenen.
31.2 Ten aanzien van studenten en overige ingeschreven die zich naar het
oordeel van het college van bestuur in leer of leven ernstig misgaan
dan wel handelen in strijd met grondslag en/of doelstelling van de
universiteit kunnen door het college van bestuur disciplinaire
maatregelen worden genomen van beperking van bepaalde rechten
en/of bevoegdheden dan wel van tijdelijke ontzegging van de toegang
tot de universiteit.
31.3 Alvorens een disciplinaire maatregel te nemen stelt het college van
bestuur betrokkene in de gelegenheid persoonlijk door hem gehoord
te worden.
31.4 Een disciplinaire maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd door
het college van bestuur aan betrokkene meegedeeld en vermeldt
nauwkeurig op welke rechten en/of bevoegdheden de maatregel
betrekking heeft alsook de termijn waarvoor deze geldt.
31.5 Ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 31.2 kan het college van
bestuur besluiten tot definitieve verwijdering en uitschrijving als
student of overige ingeschrevene.
31.6 Alvorens een besluit als bedoeld in artikel 31.5 te nemen stelt het
college van bestuur betrokkene in de gelegenheid persoonlijk door

Artikel 36–toezicht
36.1 Het college van bestuur ziet toe op de studievoortgang van de
studenten en overige ingeschrevenen.
36.2 Ten aanzien van studenten en overige ingeschreven en die zich naar
het oordeel van het college van bestuur in leer of leven ernstig
misgaan dan wel handelen in strijd met grondslag en/of doelstelling
van de universiteit kunnen door het college van bestuur disciplinaire
maatregelen worden genomen van beperking van bepaalde rechten
en/of bevoegdheden dan wel van tijdelijke ontzegging van de toegang
tot de universiteit.
36.3 Alvorens een disciplinaire maatregel te nemen stelt het college van
bestuur betrokkene in de gelegenheid persoonlijk door hem gehoord
te worden.
36.4 Een disciplinaire maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd door het
college van bestuur aan betrokkene meegedeeld en vermeldt
nauwkeurig op welke rechten en/of bevoegdheden de maatregel
betrekking heeft alsook de termijn waarvoor deze geldt.
36.5 Ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 36.2 kan het college van
bestuur besluiten tot definitieve verwijdering en uitschrijving als
student of overige ingeschrevene.
36.6 Alvorens een besluit als bedoeld in artikel 36.5 te nemen stelt het
college van bestuur betrokkene in de gelegenheid persoonlijk door
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hem gehoord te worden.
31.7 Een besluit als bedoeld in artikel 31.5 wordt schriftelijk en
gemotiveerd door het college van bestuur aan betrokkene
meegedeeld.

hem gehoord te worden.
36.7 Een besluit als bedoeld in artikel 36.5 wordt schriftelijk en
gemotiveerd door het college van bestuur aan betrokkene
meegedeeld.

Artikel 32–uitschrijving
32.1 Het college van bestuur beslist over uitschrijving bij afbreken of
onderbreken van de studie en bij overschrijding van de maximale
studieduur.
32.2 Indien een student of overige ingeschrevene niet langer voldoet aan
artikel 29.1, 29.2 of 29.3, is hij gehouden dat mee te delen aan het
college van bestuur. Het college van bestuur beslist over de gevolgen
voor de inschrijving.

Artikel 37 –uitschrijving
37.1 Het college van bestuur beslist over uitschrijving bij afbreken of
onderbreken van de studie en bij overschrijding van de maximale
studieduur.
37.2 Indien een student of overige ingeschrevene niet langer voldoet aan
artikel 34.1, 34.2 of 34.3, is hij gehouden dat mee te delen aan het
college van bestuur. Het college van bestuur beslist over de gevolgen
voor de inschrijving.

H. ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KENNISUITWISSELING

H.

Artikel 33–opleidingen
33.1 De universiteit voorziet op basis van haar grondslag en ter
verwezenlijking van haar doelstelling in de door haar aan te bieden
theologische opleidingen.
33.2 De universiteit kent de volgende opleidingen:
a. een driejarige voltijds bachelor-opleiding klassieke theologie;
b. een driejarige voltijds master-opleiding klassieke theologie, die
opleidt tot gereformeerd predikant/theoloog;
c. eventuele overige door het college van bestuur vastgestelde en
door de raad van toezicht goedgekeurde theologische opleidingen
in deeltijd of voltijd.
33.3 De universiteit is als instelling bij de aanbieding van haar opleidingen
primair gericht op de geïntegreerde vorming tot gereformeerd
theoloog en gereformeerd predikant ten behoeve van de kerken.

Artikel 38- opleidingen
38.1 De universiteit voorziet op basis van haar grondslag en ter
verwezenlijking van haar doelstelling in de door haar aan te bieden
theologische opleidingen.
38.2 De universiteit kent de volgende opleidingen:
a.
een driejarige voltijds bachelor-opleiding klassieke theologie;
b.
een driejarige voltijds master-opleiding klassieke theologie, die
opleidt tot gereformeerd predikant/theoloog;
c.
eventuele overige door het college van bestuur vastgestelde en
door de raad van toezicht goedgekeurde theologische
opleidingen in deeltijd of voltijd.
38.3 De universiteit is als instelling bij de aanbieding van haar opleidingen
primair gericht op de geïntegreerde vorming tot gereformeerd
theoloog en gereformeerd predikant ten behoeve van de kerken.

Artikel 34–onderwijsprogramma’s
34.1 Het college van bestuur draagt ten minste eenmaal per drie jaar zorg
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Artikel 39–onderwijsprogramma’s
39.1 Het college van bestuur draagt ten minste eenmaal per drie jaar zorg
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voor het vaststellen en/of evalueren van onderwijsprogramma’s en
betrekt daarbij de Raad van Advies voor advies. Hierin zijn de
hoofdlijnen van de inrichting van het onderwijs en het
studieprogramma voor iedere aangeboden opleiding evenals de
verdeling van de studielast over de verschillende vakgebieden
omschreven.
34.2 De onderwijsprogramma’s behoeven de goedkeuring van de raad van
toezicht.

voor het vaststellen van onderwijsprogramma’s. Hierin zijn de
hoofdlijnen van de inrichting van het onderwijs en het
studieprogramma voor iedere aangeboden opleiding evenals de
verdeling van de studielast over de verschillende vakgebieden
omschreven.
39.2 De onderwijsprogramma’s behoeven de goedkeuring van de raad van
toezicht na ingewonnen advies van het curatorium.

Artikel 35–kwaliteitszorg
35.1 Het college van bestuur draagt zorg voor de opzet en het functioneren
van een kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot alle
werkzaamheden van de universiteit en de door haar aangeboden
opleidingen. De beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs
geschiedt mede aan de hand van het oordeel van de studenten.
35.2 Bij de beoordeling wordt ten minste aandacht besteed aan:
a. een regelmatige controle van het tijdsbeslag dat voor de studenten
voortvloeit uit de onderwijs- en examenregeling en de daarin
vermelde studielast;
b. de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van de
studenten.
35.3 Het college van bestuur geeft de raad van toezicht gevraagd en
ongevraagd inzicht in de opzet en het functioneren van het
kwaliteitszorgsysteem.
Artikel 36–permanente educatie/postacademisch onderwijs
36.1 De universiteit biedt aan haar afgestudeerden en andere
belangstellenden
regelmatig
permanente
educatie
en/of
postacademisch onderwijs aan.
36.2 De organisatie van de permanente educatie/postacademisch
onderwijs is opgedragen aan het college van bestuur.
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Artikel 40–kwaliteitszorg
40.1 Het college van bestuur draagt zorg voor de opzet en het functioneren
van een kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot alle
werkzaamheden van de universiteit en de door haar aangeboden
opleidingen. De beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs
geschiedt mede aan de hand van het oordeel van de studenten.
40.2 Bij de beoordeling wordt ten minste aandacht besteed aan:
a.
een regelmatige controle van het tijdsbeslag dat voor de
studenten voortvloeit uit de onderwijs- en examenregeling en
de daarin vermelde studielast;
b.
de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van de
studenten.
40.3 Het college van bestuur geeft de raad van toezicht gevraagd en
ongevraagd inzicht in de opzet en het functioneren van het
kwaliteitszorgsysteem.

Artikel 41–permanente educatie/postacademisch onderwijs
41.1 De universiteit biedt aan haar afgestudeerden en andere
belangstellenden
regelmatig
permanente
educatie
en/of
postacademisch onderwijs aan.
41.2 De organisatie van de permanente educatie/postacademisch onderwijs
is opgedragen aan het college van bestuur.
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Artikel 37–doctoraat
37.1 Aan de universiteit kan het doctoraat in de theologie worden
verkregen op grond van de verdediging van een dissertatie.
37.2 De senaat stelt als college voor promoties een promotiereglement vast
met betrekking tot de toelating tot de promotie en ter verdere
regulering daarvan.

Artikel 42–doctoraat
42.1 Aan de universiteit kan het doctoraat in de theologie worden
verkregen op grond van de verdediging van een dissertatie.
42.2 De senaat stelt als college voor promoties een promotiereglement vast
met betrekking tot de toelating tot de promotie en ter verdere
regulering daarvan.

Artikel 38–onderzoek
38.1 Het college van bestuur draagt ten minste eens per drie jaar zorg voor
het vaststellen en/of evalueren van onderzoeksprogramma’s voor de
verschillende vakgebieden en betrekt daarbij de Raad van Advies
voor advies. Hierin zijn de prioriteiten voor het te verrichten
wetenschappelijk onderzoek per onderzoeksgroep omschreven.
38.2 De onderzoeksprogramma’s behoeven de goedkeuring van de raad
van toezicht.

Artikel 43–onderzoek
43.1 Het college van bestuur draagt ten minste eens per drie jaar zorg voor
het vaststellen van onderzoeksprogramma’s voor de verschillende
vakgebieden. Hierin zijn de prioriteiten voor het te verrichten
wetenschappelijk onderzoek per onderzoeksgroep omschreven.
43.2 De onderzoeksprogramma’s behoeven de goedkeuring van de raad
van toezicht na ingewonnen advies van het curatorium.

Artikel 39–kennisuitwisseling
39.1 Het college van bestuur draagt ten minste eenmaal per drie jaar zorg
voor het vaststellen en/of evalueren van een plan voor
kennisuitwisseling en betrekt daarbij de Raad van Advies voor
advies.
39.2 Het plan voor kennisuitwisseling behoeft de goedkeuring van de raad
van toezicht.

Artikel 44–kennisuitwisseling
44.1 Het college van bestuur draagt ten minste eenmaal per drie jaar zorg
voor het vaststellen van een plan voor kennisuitwisseling.
44.2 Het plan voor kennisuitwisseling behoeft de goedkeuring van de raad
van toezicht na ingewonnen advies van het curatorium.

I.

FINANCIEN

I.

Artikel 40-financiën
40.1 De kerken zijn verantwoordelijk voor de financiële instandhouding
van de universiteit en maken daarbij zo mogelijk gebruik van
overheidsbekostiging.
40.2 Op voorstel van het college van bestuur bepaalt de generale synode
telkens voor een periode van drie jaren de jaarlijks door de kerken te
betalen bijdrage (quota). Het voorstel van het college van bestuur
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Artikel 45
45.1 De kerken zijn verantwoordelijk voor de financiële instandhouding
van de universiteit en maken daarbij zo mogelijk gebruik van
overheidsbekostiging.
45.2 Op voorstel van het college van bestuur bepaalt de generale synode
telkens voor een periode van drie jaren de jaarlijks door de kerken te
betalen bijdrage (quota). Het voorstel van het college van bestuur
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behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
40.3 Ter realisering van de doelstelling van de universiteit worden ook
andere vormen van financiering benut, zoals verwerving van legaten,
sponsoring en subsidies.

behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
45.3 Ter realisering van de doelstelling van de universiteit worden ook
andere vormen van financiering benut, zoals verwerving van legaten,
sponsoring en subsidies.

Artikel 41–begroting en jaarrekening
41.1 Het college van bestuur stelt jaarlijks voorafgaand aan het
begrotingsjaar de begroting vast, waarin zijn opgenomen een
personeelsparagraaf en een onderzoekparagraaf.
41.2 Het college van bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar na controle door een door de raad van toezicht aan te wijzen
registeraccountant de jaarrekening van het afgelopen jaar vast. De
jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring en bijbehorende
managementletter van de accountant.
41.3 Geraamde uitgaven welke in een begrotingsjaar niet gerealiseerd zijn,
kunnen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Overschrijdingen van het budget over enig jaar kunnen worden
gecompenseerd ten laste van de algemene reserve.
41.4 Het college van bestuur draagt zorg voor een solide beleid betreffende
reserves en voorzieningen.
41.5 Het college van bestuur stelt driejaarlijks een meerjarenbegroting op
ten behoeve van de generale synode.
41.6 De begroting, de jaarrekening en de meerjarenbegroting behoeven,
evenals het reserve- en voorzieningenbeleid, de goedkeuring van de
raad van toezicht.
41.7 Het boekjaar van de universiteit is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 46–begroting en jaarrekening
46.1 Het college van bestuur stelt jaarlijks voorafgaand aan het
begrotingsjaar de begroting vast, waarin zijn opgenomen een
personeelsparagraaf en een onderzoeksparagraaf.
46.2 Het college van bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar na controle door een door de raad van toezicht aan te wijzen
registeraccountant de jaarrekening van het afgelopen jaar vast. De
jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring en bijbehorende
managementletter van de accountant.
46.3 Geraamde uitgaven welke in een begrotingsjaar niet gerealiseerd zijn,
kunnen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Overschrijdingen van het budget over enig jaar kunnen worden
gecompenseerd ten laste van de algemene reserve.
46.4 Het college van bestuur draagt zorg voor een solide beleid betreffende
reserves en voorzieningen.
46.5 Het college van bestuur stelt driejaarlijks een meerjarenbegroting op
ten behoeve van de generale synode.
46.6 De begroting, de jaarrekening en de meerjarenbegroting behoeven,
evenals het reserve- en voorzieningenbeleid, de goedkeuring van de
raad van toezicht.
46.7 Het boekjaar van de universiteit is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 42–goedkeuring en decharge door generale synode
42.1 De raad van toezicht zendt ter goedkeuring aan elke generale synode
voor ieder boekjaar dat is verstreken sinds de vorige generale synode
de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, zoals vastgesteld
door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van

Artikel 47–goedkeuring en decharge door generale synode
47.1 De raad van toezicht zendt ter goedkeuring aan elke generale synode
voor ieder boekjaar dat is verstreken sinds de vorige generale synode
de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, zoals vastgesteld
door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van

85

Voorgestelde versie

Huidige versie

toezicht. In het jaarverslag is een verantwoording van het
uitgeoefende toezicht opgenomen.
42.2 Bij goedkeuring verleent de generale synode aan de raad van toezicht
en het college van bestuur decharge voor het gevoerde financieel
beleid en beheer en het uitgeoefende toezicht daarop.

toezicht. In het jaarverslag is een verantwoording van het
uitgeoefende toezicht opgenomen.
47.2 Bij goedkeuring verleent de generale synode aan de raad van toezicht
en het college van bestuur decharge voor het gevoerde financieel
beleid en beheer en het uitgeoefende toezicht daarop.
J.

J. MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 43–medezeggenschap
43.1 Het college van bestuur doet een keuze uit de
medezeggenschapsstelsels die volgens de wet mogelijk zijn. Deze
keuze behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
43.2 Het college van bestuur stelt, afhankelijk van de in artikel 43.1
bedoelde keuze, een medezeggenschapsregeling dan wel een
reglement voor de universiteitsraad vast.

Artikel 48–medezeggenschap
48.1 Het
college van bestuur doet een keuze uit de
medezeggenschapsstelsels die volgens de wet mogelijk zijn. Deze
keuze behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
48.2 Het college van bestuur stelt, afhankelijk van de in artikel 48.1
bedoelde keuze, een medezeggenschapsregeling dan wel een
reglement voor de universiteitsraad vast.
K.

K. VERTEGENWOORDIGING
Artikel 44–vertegenwoordiging
De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de universiteit
in en buiten rechte.

MEDEZEGGENSCHAP

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 49–vertegenwoordiging
De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de universiteit
in en buiten rechte.

L. SLOTBEPALINGEN

L.

Artikel 45–vaststelling en wijziging
45.1 Dit statuut kan door een generale synode worden gewijzigd.
45.2 Als de generale synode niet vergadert is de raad van toezicht bevoegd,
gehoord het college van bestuur, bepalingen van dit statuut te
wijzigen als zij voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving
van de overheid. De raad van toezicht vermeldt deze wijzigingen in
zijn rapport aan de generale synode, bedoeld in artikel 14 van dit
statuut.
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Artikel 50–vaststelling en wijziging
50.1 Dit statuut kan door een generale synode worden gewijzigd.
50.2 Als de generale synode niet vergadert is de raad van toezicht bevoegd,
gehoord het college van bestuur, bepalingen van dit statuut te wijzigen
als zij voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving van de
overheid. De raad van toezicht vermeldt deze wijzigingen in zijn
rapport aan de generale synode, bedoeld in artikel 14 van dit statuut.

Voorgestelde versie
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Artikel 51 –inwerkingtreding
51.1 Dit statuut treedt in werking per 1 december 2017.

Artikel 46–inwerkingtreding
Dit statuut treedt in werking per [dag] [maand] 2020.
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Bijlage C6: Meerjarenbegroting 2020-2023/26
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1. Inleiding en hoofdlijnen begroting
De voorliggende meerjarenbegroting 2020-2026 van de TU Kampen geeft inzicht in de baten en lasten die
samenhangen met de opdracht en ambitie van de universiteit. Deze meerjarenbegroting hangt samen met
het instellingsplan, en vertaalt dit plan in concrete bedragen. Voor de jaren 2021-2023 is er op het niveau
van de resultaten een licht negatief resultaat voorzien dat opgevangen kan worden uit de reserves van de
universiteit, zonder dat het de solvabiliteit ernstig aantast. Voor de eerste drie jaren wordt de begroting ter
goedkeuring voorgelegd. Voor de tweede periode van drie jaar van 2024-2026 moet onderzocht worden of
aan de batenkant nog mogelijkheden liggen voor uitbreiding, voordat overgegaan wordt tot ombuigingen
op de uitgaven.
In de begroting zijn alle lopende activiteiten en (beleids-)voornemens verwerkt. Dat betekent dat er
personele inzet wordt begroot voor de ontwikkeling van een extra bachelor-traject en voor de te
ontwikkelen master spiritualiteit. Bovendien zijn er extra middelen ingeruimd voor de graduate school en
voor de ondersteuning van communicatie en valorisatie. Deze investeringen hangen nauw samen met de
verwachte baten en de inzet op voldoende instroom van door het Rijk bekostigde studenten. De
huisvestingslasten zijn nu meegenomen voor de huidige locatie. In het voorjaar van 2020 zal in een separaat
plan ingegaan worden op de huisvestingsambities van de universiteit. Hieronder volgt een toelichting op
hoofdlijnen.

Baten
De baten van de TU bestaan uit Rijksbijdragen, Bijdragen vanuit de kerken (GKV en NGK), Collegegelden,
Giften en legaten, Bijdrage bibliotheek-fonds en overige baten (zie figuur 1). Met name deze laatste
categorie is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Figuur 1 | Baten TU Kampen 2020 per categorie

Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen zijn licht stijgend ten opzichte van het niveau van de prognose 2019. In de begroting 2020
is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de Studievoorschotmiddelen van ongeveer 25k jaarlijks (in
totaal over de jaren 158k). In de Rijksbijdragen is rekening gehouden met vier gerealiseerde promoties.
In grafiek 2 is een uitsplitsing van de Rijksbijdragen opgenomen. De TU Kampen heeft voor een kleine
instelling een fors deel variabele Rijksbekostiging. Enerzijds geeft dat een sterke prikkel om voldoende
studenten aan te trekken. Tegelijkertijd is de ervaring dat maar een deel van die studenten in aanmerking
komt voor Rijksbekostiging
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Verdeling Rijksbijdrage TU Kampen
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Figuur 2 | Verdeling Rijksbijdrage TU Kampen 2020

Collegegelden
De door studenten betaalde collegegelden nemen jaarlijks licht toe. Er is sprake van een stabiele groei van
het aantal studenten aan de TU Kampen. Ook voor de periode tot aan 2026 wordt uitgegaan van stabiele
groei.
Ontvangen giften en legaten
In de komende beleidsperiode zal er actief ingezet worden op het verkrijgen van ondersteuning door giften
en legaten (die laatsten vallen toe aan het Universiteitsontwikkelingsfonds (UOF), en zijn voor bijzondere
projecten inzetbaar). Vanaf 2020 wordt ingezet op een constante giftenstroom van 125k op jaarbasis.
Bibliotheekfonds
De baten uit het bibliotheekfonds worden constant gehouden op 40k per jaar. Om dit niveau van giften te
behouden en ook om de hierboven genoemde giften te ontvangen zal vanuit communicatie en PR extra
inspanning nodig zijn.
Overige baten
De post overige baten is een steeds belangrijker wordende post. Hieronder worden de cursusgelden van de
nascholingsactiviteiten verantwoord (215k in 2020), die de komende periode verder toenemen (360k in
2026). De post detachering heeft betrekking op het Archief- en documentatiecentrum (ADC). Deze posten
zijn voor de komende beleidsperiode als constant ingeschat. De funding en sponsoring, het zogenaamde
tweede en derde geldstroomtraject, beslaat bijna de helft van de post overige baten. Tweederde van deze
opgenomen baten heeft zich inmiddels gematerialiseerd in contracten. Een deel van deze opbrengsten uit
tweede en derde geldstroom dient nog verwezenlijkt te worden.
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Figuur 3 | Overige baten TU Kampen

Lasten
De opbouw van de lasten is weergegeven in figuur 4. Voor een mono-facultaire universiteit is dit een redelijk
gebruikelijke verdeling van de lasten. De huisvestingsuitgaven zijn relatief laag.

Uitgaven TU Kampen
16%

6%

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Overige lasten

78%

Figuur 4 | Uitgaven TU Kampen

Personeelskosten
De personeelslasten zijn gebaseerd op een geactualiseerde personeelsbegroting en liggen in lijn met de
prognose van 2019 De extra personeelskosten als gevolg de ingezette strategie, onder meer op gebied van
valorisatie en pr en een lichte uitbreiding van de wetenschappelijke staf vindt gefaseerd plaats in de periode
2020-2022.
Op basis van de begroting 2020 is een staf-studentratio van 1:13 berekend. Dit betekent dat 1 docent
beschikbaar is voor ca. 13 studenten. In vergelijking met nationale en internationale universiteiten is dit
een gebruikelijke verhouding.
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Ten aanzien van de inhuur van gastdocenten verwachten we de komende jaren een lichte daling, mede in
het licht van een aantal recente uitbreidingen van aanstellingen en nog aan te stellen wetenschappelijke
medewerkers.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in verhouding tot de gehele uitgaven van de universiteit vrij laag. De gebouwen
zijn echter wel gedateerd. Zo zijn de gebouwen voor mensen met een beperking niet goed toegankelijk. Door
de toename van het aantal nascholingsactiviteiten levert dit vaker problemen op. Er zijn geen lokalen met
luchtbehandelingsinstallatie en de energiekosten zijn relatief hoog. In een separaat plan zal de huisvesting
verder belicht worden. Voor deze meerjarenbegroting zijn de lasten weergegeven op basis van de huidige
huisvestingssituatie. In de huisvestingslasten is ook een deel opgenomen voor de huur van
studentenkamers voor de internationale studenten. Deze kosten voor de TU willen we in de komende
beleidsperiode afbouwen door zelf huisvesting te verwerven middels private fondswerving.
Overige lasten
In de overige lasten van de instelling zijn geen grote wijzigingen voorzien.

Samenvatting
Samenvattend kan worden gesteld dat de TU Kampen voor 2020 een bijna sluitende begroting heeft en voor
de daarna komende drie jaren een licht negatieve begroting. Deze tekorten kunnen worden aangevuld
vanuit de reserves.
De begroting weerspiegelt in financiële zin de ingezette ambities om voldoende werfkracht te hebben voor
een groeiende studentenpopulatie. De universiteit is de afgelopen jaren geslaagd in het aantrekken van
meer studenten. In de recente geschiedenis waren er nooit zoveel studenten ingeschreven als nu, deze koers
wordt verder uitgebouwd.
De inkomsten houden niet helemaal gelijke tred met de uitgaven, zeker niet op lange termijn. Doordat de
uitgaven alleen al door jaarlijkse inflatie, maar ook door wet- en regelgeving, jaarlijks wel licht stijgend zijn,
tekent zich daarbij ook een financieringsvraagstuk af. Op korte termijn pakt de universiteit dat zelf op door
in te zetten op fondswerving en door op een slimme manier tweede en derde geldstroomprojecten in te
zetten om zo inverdieneffecten te realiseren. Echter aan deze manier van werken zit ook een bovengrens.
De komende beleidsperiode zal verkend worden of de Rijksbekostiging ook beter passend gemaakt kan
worden voor de situatie van de TU Kampen.
Gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen blijft het noodzakelijk dat de TU Kampen in de komende
periode een scherp financieel beleid blijft voeren.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de cijfers van de meerjarenbegroting weergegeven. In paragraaf 1 een overzicht van
de inkomsten en uitgaven. In de tweede paragraaf volgt een specificatie van de overige baten en een
overzicht van de vermogensontwikkeling.
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2. Meerjarenbegroting
Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Rijksbijdrage (incl. promoties
en kwaliteitsafspr.)
Bijdrage GKv
Bijdrage NGK
Collegegelden
Ontvangen giften en legaten
Bijdrage bibliotheekfonds
Overige baten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Personele lasten
Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Instellingslasten
Automatisering
Public relations
Uitgaven bibliotheek
Overige algemene kosten
Totaal uitgaven
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat voor mutatie
reserves

Werkelijk
2018

Prognose
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

1.342.314

1.431.468

1.484.322

1.496.095

1.507.986

1.519.996

1.532.126

1.544.377

1.556.751

1.815.338
96.370
276.135
33.696
54.500
667.329
4.285.682

1.800.828
242.940
277.000
282.477
40.000
668.877
4.743.590

1.800.000
248.694
285.000
125.000
40.000
871.193
4.854.209

1.800.000
256.260
293.000
125.000
40.000
909.612
4.919.967

1.800.000
263.826
301.000
125.000
40.000
929.892
4.967.704

1.800.000
271.721
309.000
125.000
40.000
797.965
4.863.682

1.800.000
279.873
317.000
125.000
40.000
750.514
4.844.513

1.800.000
288.269
325.000
125.000
40.000
773.166
4.895.812

1.800.000
296.917
333.000
125.000
40.000
795.855
4.947.523

-3.130.519
-122.900
-33.622
-215.442
-175.059
-138.303
-102.874
-72.602
-529.550
4.520.870

-3.724.982
-108.957
-35.000
-249.286
-205.011
-120.665
-110.000
-39.933
-264.993
4.858.827

-3.674.042
-114.488
-35.000
-255.909
-176.463
-122.294
-110.000
-60.000
-315.122
4.863.318

-3.824.323
-114.488
-35.000
-246.909
-176.463
-122.294
-112.000
-60.000
-315.122
5.006.599

-3.885.564
-114.488
-35.000
-197.909
-176.463
-122.294
-114.000
-60.000
-315.122
5.020.840

-3.812.028
-114.488
-35.000
-188.909
-176.463
-122.294
-116.000
-60.000
-315.122
4.940.304

-3.884.250
-114.488
-35.000
-194.909
-176.463
-122.294
-118.000
-60.000
-315.122
5.020.526

-3.934.216
-114.488
-35.000
-185.909
-176.463
-122.294
-120.000
-60.000
-315.122
5.063.492

-3.980.861
-114.488
-35.000
-185.909
-176.463
-122.294
-122.000
-60.000
-315.122
5.112.137

-12.587
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-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-247.775

-115.156

-9.609

-87.132

-53.636

-77.122

-176.513

-168.180

-165.114
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Toelichting op de overige baten

Cursusgelden
Detachering personeel
Funding projecten
Overige beheersvergoedingen
Sponsoring AiO
Sponsoring onderzoek
Verhuur onroerend goed
Sponsoring studenten studie
Totaal

Begroting
2020
215.000
186.443
342.500
750
25.000
40.000
1.500
60.000
871.193

Begroting
2021
240.000
179.862
352.500
750
25.000
50.000
1.500
60.000
909.612

Begroting
2022
270.000
183.267
329.375
750
25.000
60.000
1.500
60.000
929.892

Begroting
2023
290.000
185.715
180.000
750
10.000
70.000
1.500
60.000
797.965

Begroting
2024
320.000
188.264
130.000
750
0
50.000
1.500
60.000
750.514

Begroting
2025
340.000
190.916
130.000
750
0
50.000
1.500
60.000
773.166

Begroting
2026
360.000
193.605
130.000
750
0
50.000
1.500
60.000
795.855

Vermogensontwikkeling
De verwachte vermogensontwikkeling is in onderstaand overzicht weergegeven.

Solvabiliteit I
(EV/TV incl.
Universiteitsontwikkelingsfonds
Solvabiliteit II
(EV+voorzieningen/TV incl.
Universiteitsontwikkelingsfonds

2018
46,5

2019
43,1

2020
42,8

2021
39,9

2022
37,9

2023
34,9

2024
26,8

2025
16,9

2026
4,1

54,7

51,8

51,6

49,1

47,5

44,9

38,0

29,7

18,9

Tot aan 2023 is de verhouding van het eigen vermogen (EV) ten opzichte van het totale vermogen (TV) van de universiteit goed. De licht negatieve resultaten
voor de jaren tot en met 2023 kunnen uit de reserves van de universiteit worden voldaan. Voor de periode daarna zullen aanvullende inkomstenbronnen
moeten worden aangeboord, of moeten de uitgaven worden omgebogen.
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Bijlage C7: Voorgestelde besluiten en opdrachten
A. TU Kampen besluiten (GS GKv)
Besluit 1 – Decharge toezicht
Het door de Raad van Toezicht uitgeoefende toezicht op het College van Bestuur, alsmede het werk
van Curatoren, goed te keuren en de Raad van Toezicht decharge te verlenen.
Besluit 2 – Bestuur en beheer
Het door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht gevoerde algemeen bestuur
en beheer van de Theologische Universiteit goed te keuren.
Besluit 3 – Financieel beleid
Het door het College van Bestuur gevoerde financieel beleid en beheer alsmede het daarop
uitgeoefende toezicht door de Raad van Toezicht goed te keuren.

B. NGP besluiten (LV NGK)
Besluit 4 – Decharge
Het door het bestuur van de NGP gevoerde beleid goed te keuren en het bestuur onder dankzegging
voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren.
Grond: Het bestuur heeft de door de LV Nunspeet 2016 verstrekte opdrachten goed uitgevoerd en
conform deze opdrachten goed leiding gegeven aan de NGP.
Besluit 5 – Kerkelijke bijdrage
De jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de periode 2020 t/m 2023 vast te stellen op een maximum
per lid zoals in onderstaand schema is weergegeven:
2020 2021 2022 2023
8,68 8,93 9,20 9,47
Grond: Deze bijdrage per lid is noodzakelijk om de in de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 voorziene
kosten voor de NGP te dekken.

C. Gezamenlijke besluiten (Gecombineerde GS en LV)
Besluit 6 – Opdracht
De (nieuw te benoemen) Raad van Toezicht te machtigen:
a. In naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur, het beheer en het functioneren van
de Theologische Universiteit volgens de WHW en het Statuut;
b. Verantwoordelijkheid te nemen voor de strategische ontwikkeling van de universiteit;
c. Alle stappen voor te bereiden c.q. te ondernemen die vanwege een kerkelijke vereniging in
2023 nodig zijn voor de volledige integratie van TU Kampen als gezamenlijke universiteit van
de GKv en de NGK.
Besluit 7 – Convenant DFB
a. In te stemmen met de werkwijze in het convenant dat door Raad van Toezicht, College van
Bestuur en Deputaten Financiën en Beheer is opgesteld ter regeling van de financiële relatie
van de universiteit en de kerken, het toezicht daarop en het beheer daarvan.
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b. De instructies in de Generale Huishoudelijke Regeling m.b.t. het financieel toezicht en beheer
van DFB t.a.v. de TU worden uitgevoerd binnen het kader van het convenant.
Besluit 8 – Raad van Advies
a. In te stemmen met de voorgestelde omzetting van Curatorium naar Raad van Advies met de
opdracht:
De Raad van Advies staat het College van Bestuur met raad en daad bij met betrekking tot:
 het gereformeerde karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek
en de kennisuitwisseling;
 het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de gereformeerde confessie in het
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling;
 de band tussen de universiteit en de kerken.
b. De Raad van Toezicht opdracht te geven de taken en bevoegdheden van de Raad van Advies
te regelen in een Reglement;
c. In te stemmen met de wijzigingen in het Statuut die voortkomen uit het besluit.
Besluit 9 – Kerkelijke bijdrage
De jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit in de jaren 2021 tot en met 2023
conform de Meerjarenbegroting te bepalen op €1.800.000,-.
Besluit 10 – Strategie
a. In te stemmen met de strategische ontwikkeling van de universiteit, conform de in de
rapportage en in het instellingsplan 2019-2024 uiteengezette strategische plannen;
b. Raad van Toezicht opdracht te geven met het College van Bestuur verantwoordelijkheid te
nemen voor een duurzame, strategische huisvesting van de universiteit die maximale
voorwaarden schept voor de verdere ontwikkeling van de instelling, hetzij in Kampen, hetzij in
een andere vestigingsplaats, onder waarborging van de financiële haalbaarheid en de
continuïteit van de universiteit.
Besluit 11 – Wetenschappelijk personeel
In te stemmen met de (voorgenomen) benoemingen c.q. het bekrachtigen van benoemingen van
wetenschappelijk personeel en met de instelling van buitengewone leerstoelen, zoals voorgesteld en
toegelicht in de vertrouwelijke brief inzake personele zaken.
Besluit 12 – Statuut
Het Statuut van de universiteit conform de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
Besluit 13 – Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Advies
a. De voorgedragen personen te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht;
b. De voorgedragen personen te benoemen tot leden van de Raad van Advies.
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