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Woord vooraf

Missie en visie

‘Als morgen de wereld zou vergaan, plant ik vandaag

ven. Een fusie of versterkte samenwerking tussen de

Missie

ne bezinning op het christelijke geloof en de vorming

nog een appelboom’. Deze uitspraak wordt toege-

Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kam-

De Theologische Universiteit Kampen is een academi-

van christenen uit verschillende kerken en kent een

schreven aan Maarten Luther, de reformator, de man

pen is daarmee van de baan. De GTU was bedoeld als

sche leer-werkgemeenschap van prikkelende, inspire-

eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

die continuïteit zocht en daarom verandering en ver-

antwoord op de problemen van de kleine schaal van

rende en stimulerende onderzoekers, docenten, stu-

nieuwing nodig vond. In het afgelopen jaar hebben

beide instellingen en zou een versterking hebben be-

denten en andere belanghebbenden, die expert zijn

De kenmerkende kwaliteit van alle betrokkenen bij de

wij de Reformatie van 1517 herdacht waartoe hij de

tekend voor de gereformeerde theologiebeoefening

in wetenschappelijke beoefening van gereformeerde

TU Kampen is liefde voor God, voor zijn betrouwbare

inspirerende stoot gaf. Wie in geloof uitziet naar de

in Nederland. We zullen ons nu opnieuw beraden op

theologie en/of dat willen worden.

en gezaghebbende Woord, en voor zijn gemeente. Het

toekomst, kan vandaag een planter zijn.

onze eigen toekomst. Dat doen we in de overtuiging

gaat ze erom die liefde concreet gestalte te geven in

dat de TU Kampen veel goeds te bieden heeft voor de

Visie

het dienen van de naaste met academische kennis en

Als wij in dit jaarverslag terugblikken op het jaar 2017

ontwikkeling van theologie, kerk en samenleving. In

De TU Kampen is wettelijk aangemerkt als levensbe-

wijsheid van(uit) de gereformeerde theologie, ingebed

dan zien we diezelfde elementen: continuïteit en

het najaar heeft het bestuur van de Nederlands Ge-

schouwelijke universiteit en is door haar kernactiviteit

in het evangelie van onze levende Heer Jezus Christus.

verandering, planten met het oog op de toekomst.

reformeerde Predikantenopleiding besloten de oplei-

als opleiding van predikanten in de Gereformeerde

Nieuwe initiatieven zagen het licht, naast mooie en

ding in Kampen te vestigen en dat is alvast een nieuw

Kerken (vrijgemaakt) sterk met deze kerken verbon-

Wij doen dit omdat het onze roeping is én omdat we

gestage groei van bestaande activiteiten. Nieuw is

begin.

den. Deze verbinding is zowel sterk als open. De TU

ervan overtuigd zijn dat wat wij in te brengen hebben,

Kampen heeft natuurlijke verbanden met zijn achter-

er daadwerkelijk toe doet. Wij dragen als universiteit

bijvoorbeeld de oprichting van het Instituut voor Neocalvinisme, waar de theologie van Abraham Kuyper,

We gaan door met planten en ontwikkelen en kunnen

ban, die ook bestuurlijk verankerd zijn, en is en blijft

nationaal en internationaal bij aan de toerusting en

Herman Bavinck en Klaas Schilder wordt bestudeerd.

dat doen met de middelen die daarvoor beschikbaar

gevoelig voor en attent op signalen van uit de kerken

opleiding van studenten, theologen, predikanten, ker-

Nieuw is ook de leerstoel die gewijd is aan de theolo-

zijn. Dit jaarverslag laat een gezonde financiële situ-

waaruit de universiteit voortkomt.

kelijk werkers, belangstellenden uit de brede achter-

gie van Luther en het Nederlands lutheranisme. Groei

atie zien en daar zijn we dankbaar voor. We zijn dank-

zit er in het aantal studenten dat vanuit het buiten-

baar voor de warme steun vanuit de kerken, het gebed

Tegelijk vervult de TU Kampen door haar positie als

het bijzonder de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),

land de weg naar Kampen vindt. Die groei is er ook in

en de betrokkenheid van velen. Intussen werd ook in

universiteit en in opdracht van de kerken een bredere

en van (christelijke) organisaties. Daarom en daartoe

het aantal cursussen en cursisten en in de diepte en

2017 met plezier en grote toewijding gewerkt aan de

functie in christelijk Nederland en in de samenleving.

bestaat de TU Kampen.

breedte van de publicaties die in Kampen het licht

Theologische Universiteit, door docenten en studen-

De instelling levert een actieve bijdrage aan de algeme-

zien. Het is allemaal na te lezen in dit jaarverslag.

ten. Wij danken God, onze Hemelse Vader, die ons in

ban, kerkelijke gemeenten allerlei kerkverbanden, in

alles voorziet. Zo is het mogelijk dat wij in Nederland
Wie plant, weet ook dat niet alles tot bloei komt. Zon-

met wat Hij ons geeft de kerken en de samenleving

dermeer teleurstellend was het niet doorgaan van de

mogen dienen met onze universiteit. Totdat Hij komt!

Gereformeerde Theologische Universiteit in 2017. Het
plan sneuvelde in oktober op de synode van de Chris-

Prof. dr. Roel Kuiper

telijke Gereformeerde Kerken, nadat de synode van de

Voorzitter College van Bestuur

Gereformeerde Kerken en de Landelijke Vergadering

4

van de Nederlands Gereformeerde Kerken er eerder

Drs. Jan de Jong MCM CMC

dat jaar met overtuiging hun steun aan hadden gege-

Lid College van Bestuur
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1. Raad van Toezicht
1.1

Rol en verantwoordelijkheid

zaken door de synode te behartigen en voorstellen te

De Raad van Toezicht vervult binnen de Theologische

doen voor de benoeming van nieuwe leden voor de

Universiteit van de Gereformeerde Kerken (hierna: TU

Raad van Toezicht.

Kampen) twee rollen. Hij is Raad van Toezicht van een
Nederlandse universiteit zoals omschreven in de Wet

Naam

op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW).

H.L. Dijkema CMC*

2017

Daarnaast heeft hij in opdracht van de synode van

Prof. dr. L. Hordijk – voorzitter

2017

de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt),

Dr. A.S. van der Lugt*

2017

waar de TU Kampen zelfstandig onderdeel van is, een

Ds. A. de Snoo – secretaris

2017

speciale verantwoordelijkheid met betrekking tot de

J. Westert – plv. voorzitter

2017

instandhouding van de opleiding tot predikant. De

*

verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn

Benoemd

Leden van de auditcommissie.

Tabel 1 – Samenstelling Interim-Raad van Toezicht

vastgelegd in een statuut.
Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur weten zich verbonden aan de leer van de Heilige
Schrift zoals samengevat in de belijdenisgeschriften.
Beide werken vanuit hun eigen positie aan de bevor-

Nevenfuncties leden
interim-Raad van Toezicht
n H. L. Dijkema CMC, Managing partner

dering van het gereformeerd karakter en het weten-

Synthetron N.V. (bezoldigd), directeur New

schappelijk niveau van onderwijs, onderzoek en ken-

Perspectives, directeur New Perspectives

nisvalorisatie in kerk en maatschappij.

Beheer (beide bezoldigd), lid kerkenraad
GKV Amersfoort Vathorst (onbezoldigd), lid

De Raad van Toezicht laat zich voor wat betreft het

Onderzoekscentrum voor Implementation

hiervoor genoemde bijstaan door een commissie (cu-

and Change van de Open Universiteit

ratorium), die ook een klankbord- en adviesfunctie vervult ten opzichte van het College van Bestuur.

Nederland (onbezoldigd).
n Prof. dr. L. Hordijk, emeritus-hoogleraar
Wageningen University; voorzitter

1.2

Samenstelling Raad van Toezicht

International Advisory Board, Instituut

In de periode van 24 februari tot en met 17 augustus

voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit,

2017 heeft een door de Generale Synode van de kerken

Amsterdam; adviseur, Joint Research Centre,

benoemde interim-Raad van Toezicht gefungeerd, met

Europese Commissie (onbezoldigd); adviseur

de opdracht om de behandeling van alle universiteits-

6
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Naam

Modellenstrategie, Planbureau voor de
Leefomgeving, Den Haag (bezoldigd).
n Dr. A.S. van der Lugt, predikant
Gereformeerde Kerk Delft (bezoldigd)
n Ds. A. de Snoo, emeritus-predikant
Gereformeerde Kerk Leiden (onbezoldigd)
n J. Westert, voorzitter Stichting Menso Alting
Zwolle, fractievoorzitter ChristenUnie

Mw. S.J. Geertsema MBA*

Gereformeerde Kerk te Gouda (bezoldigd).

2017

Ds. P. Groen*

2017

Prof. dr. L. Hordijk – voorzitter

2017

Ds. A. Koster – secretaris

2017

J. Westert – plv. voorzitter

2017

*

moderamen van de Generale Synode en met de syno-

Benoemd

n J. Westert, voorzitter Stichting Menso

Leden van de auditcommissie.

Tabel 2 – Samenstelling Raad van Toezicht

met de Generale Synode Meppel. Gedurende een kor-

ChristenUnie Provinciale Staten Overijssel

te, intensieve inwerkperiode zijn de rapportages en

(bezoldigd), voorzitter Raad van Toezicht

concept-besluiten aan de Generale Synode voorbereid

Zorggroep Manna (bezoldigd); voorzitter

en ter synode van een toelichting voorzien. De synode

Stichting Wooninitiatief Ommen;

heeft positief besloten ten aanzien van

penningmeester Stichting Bijzondere

n De inrichting van een post-initiële opleiding voor

Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO), lid

Toezicht Zorggroep Manna; voorzitter

bestuur GCBO (Geschillencommissie

penningmeester Stichting Bijzondere
Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO)

Bijzonder Onderwijs), voorzitter regiegroep

Nevenfuncties leden
Raad van Toezicht

Een groot deel van de activiteiten hield verband

Alting Zwolle, fractievoorzitter

Provinciale Staten Overijssel, lid Raad van
Stichting Wooninitiatief Ommen;

decommissie die TU-zaken voorbereidde.

fusie Noorderbasis-VGPONN (bezoldigd),
voorzitter ChristenUnie Ommen.

n Mw. S.J. Geertsema MBA, executive coach

predikanten,
n Voorstellen op het gebied van kerkelijke studiefinanciering (Bureau Studiefinanciering),
n Wijziging van het Statuut van de universiteit, waardoor het College van Bestuur de bevoegdheid heeft
bijzondere leerstoelen in te stellen en om UHD’s

Lidmaatschap van de interim-Raad van

en strateeg JOSAY (bezoldigd), manager

De heer J. Westert onderhoudt vanuit de Raad

– die door de synode benoemd zijn in een tenure

Toezicht is onbezoldigd. Leden van de

Innovatie en E-Health Eleos (bezoldigd),

van Toezicht in het bijzonder het contact met

track gericht op hoogleraarschap – tot hoogleraar

interim-Raad van Toezicht doen hun werk in

Raad van Toezicht Mee Gelderse Poort

de Universiteitsraad.

onafhankelijkheid, zoals blijkt uit hun hiervoor

(bezoldigd), extern vertrouwenspersoon

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is

vermelde beroep resp. nevenfuncties.

(onbezoldigd).

bezoldigd. Leden van de Raad van Toezicht

n Ds. P. Groen, predikant GKV Heerenveen

te bevorderen,
n De voordracht van nieuwe leden voor de Raad van
Toezicht en het curatorium.

doen hun werk in onafhankelijkheid, zoals

(bezoldigd), kerkelijk werker GKV

blijkt uit hun hiervoor vermelde beroep resp.

In het bijzonder was de Raad betrokken op het besluit-

De interim-Raad van Toezicht heeft conform het sta-

Groningen-Noord-West (bezoldigd),

nevenfuncties. Bij (her)benoemingen wordt

vormingsproces tot oprichting van een Gereformeerde

tuut een profiel vastgesteld op basis waarvan een

redacteur Gereformeerde Kerkbode

rekening gehouden met de “Code goed bestuur

Theologische Universiteit (GTU), waarin de Theologi-

openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van

voor Groningen, Fryslân en Drenthe

universiteiten 2017 (VSNU)”. De Raad van

sche Universiteit Kampen, de Theologische Universi-

Toezicht heeft plaatsgevonden. Twee leden van de

(onbezoldigd).

Toezicht toetst het eigen functioneren aan

teit Apeldoorn en de Nederlandse Gereformeerde Pre-

deze code.

dikantenopleiding zich – met hartelijke betrokkenheid

interim-Raad van Toezicht hebben zich beschikbaar ge-

n Prof. dr. L. Hordijk, emeritus-hoogleraar

steld om in de nieuw te benoemen Raad zitting te ne-

Wageningen University; voorzitter

men. Een interne sollicitatiecommissie heeft gesprek-

International Advisory Board, Instituut

ken gevoerd met kandidaten en in goed overleg met de

voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit,

1.3

Universiteitsraad een drietal nieuwe leden geworven.

Amsterdam; adviseur, Joint Research

De (interim) Raad van Toezicht vergaderde in het ver-

een bijzonder moment van vreugde toen de synode de

Bij de samenstelling van de voordracht is rekening ge-

Centre, Europese Commissie (onbezoldigd);

slagjaar zesmaal. Er zijn kennismakingsbezoeken ge-

plannen tot oprichting van een GTU aanvaardde. Ook

houden met de onderscheiden expertises van de kan-

Waarnemend Chief Scientist, Planbureau

bracht aan de universiteit, waarbij is gesproken met

de Landelijke Vergadering van de Nederlandse Gere-

didaten. De Generale Synode heeft ingestemd met de

voor de Leefomgeving, Den Haag

docenten en studenten, met de Senaat en de Univer-

formeerde Kerken stemde in met het ontwerp. Op de

voordracht van de interim-Raad van Toezicht en in een

(bezoldigd).

siteitsraad. Daarnaast is overleg gevoerd met het cu-

Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde

ratorium, met Deputaten Financiën en Beheer, met het

Kerken – die eerder de plannen om tot een gezamen-

brief dd. 17 augustus 2017 de benoeming van de nieu-

van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk

n Ds. A. Koster, predikant van de

in Nederland – beoogden te verenigen tot één geza-

Activiteiten

menlijke theologische universiteit. Het was dan ook

we Raad van Toezicht kenbaar gemaakt.
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lijke universiteit te komen initieerde – bleek echter

tuut voor neocalvinisme en de benoeming van prof.

ze stemde in met de benoeming van mevrouw dr. S.

ontwikkelingen in kerk en samenleving – en die van-

weerstand te bestaan tegen het GTU-ontwerp, onder

dr. G. Harinck tot hoogleraar-directeur van het insti-

Hiebsch op deze leerstoel.

daaruit gedreven is zich zowel kwalitatief als kwanti-

meer vanwege onvoldoende vertrouwen in de samen-

tuut;

Het curatorium heeft zeven keer vergaderd, waar-

tatief te ontwikkelen op het gebied van onderwijs, on-

werkingspartners en de wens als synode absolute zeg-

n De aanbestedingsprocedure die leidde tot be-

van één keer met de Raad van Toezicht. In de regel was

derzoek en kennisvalorisatie. De Raad van Toezicht is

genschap te houden over een zelfstandige universiteit.

noeming van Astrium Accountants tot externe ac-

het College van Bestuur in de persoon van de rector

dankbaar dat aan de Theologische Universiteit veel en

De Raad betreurt het besluit van de CGK-synode om

countant voor de universiteit voor de periode 2017

een deel van de vergaderingen aanwezig. Ook buiten

vruchtbaar werk is verricht. De integratie van de NGP

het GTU-proces te beëindigen. Hij ziet het als een ge-

– 2020;

deze vergaderingen was er regelmatig contact met de

in de TU Kampen verbindt de universiteit ook aan de

Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Curato-

Nederlandse Gereformeerde Kerken en vormt daarmee

ren bezochten de zittingen van de Generale Synode

een belangrijke impuls voor de instelling. Ten slotte is

over de TU en de GTU en ze woonden de opening van

de Raad nauw betrokken op de nieuwe strategische

het academisch jaar en de viering van de dies natalis

verkenning die – na het beëindigen van het GTU-proces

bij. Ze zorgden voor een vertegenwoordiging bij pro-

– door het College van Bestuur is ingezet, met het doel

moties.

de continuïteit en aantrekkingskracht van de universi-

miste kans om in gezamenlijkheid te bouwen aan een

n Vaststelling van de WNT norm op basis van de complexiteitspuntenberekening.

levenskrachtige instelling voor de beoefening van gereformeerde theologie in Nederland.
Positief gevolg van het GTU-proces is het verzoek
van de Nederlandse Gereformeerde Predikantenoplei-

1.4

ding om de opleiding van predikanten voor de Neder-

Het curatorium van de Theologische Universiteit is be-

landse Gereformeerde Kerken te integreren met de TU

last met het toezicht op het wetenschappelijk niveau

Kampen. Zowel op kerkelijk als bestuurlijk niveau zijn

en het gereformeerde gehalte van onderwijs, onder-

stappen gezet om de medewerkers en de opleiding van

zoek en kennisuitwisseling. Curatoren gaven in de cur-

1.5

de NGP te integreren in de universiteit. De overkomst

sus 2016-2017 bijzondere aandacht aan het onderzoek.

De universiteit toont zich een stabiele, gezonde orga-

Ds. A. Koster, secretaris

van de NGP, met haar docenten en een bijzondere leer-

De programma’s zijn geëvalueerd en van aanbevelin-

nisatie die zich kenmerkt door haar betrokkenheid op

Raad van Toezicht

stoel, zal in 2018 zijn beslag krijgen.

gen voorzien voor de toekomst. Daarnaast hield het

Curatorium

teit ook voor de toekomst te waarborgen.

Algemeen oordeel

Prof. dr. L. Hordijk, voorzitter

curatorium zich op de hoogte van de publicaties van
Daarnaast hebben onder meer de volgende zaken de

docenten. Naar het oordeel van het curatorium ken-

aandacht van de (interim) Raad van Toezicht gevraagd:

merkt het werk aan de Theologische Universiteit zich

n De goedkeuring van het jaarverslag en de jaarreke-

door trouw aan de Bijbel en de gereformeerde belijde-

ning 2016 en van de (meerjaren)begroting 2018-2020

nis.

van de TU Kampen, de goedkeuring van de jaarrekening van het Greijdanus-Kruithoffonds, en de

Net als in het voorgaande verslagjaar stond het werk

goedkeuring van de jaarrekening van het Bureau

in 2017 in belangrijke mate in het teken van de plan-

Studiefinanciering;

nen voor de Gereformeerde Theologische Universiteit.

n Functioneringsgesprekken met de leden van het
College van Bestuur;

Curatoren waren bij het positieve onthaal van de GTUplannen op de Generale Synode van de GKv en deelden

n De instelling van de bijzondere leerstoel KooimanBoendermaker leerstoel voor Luther en de geschie-

in de teleurgestelde reacties op het afwijzen van de
plannen door de synode van de CGK.

denis van het (Nederlandse) lutheranisme door
de

en

Het curatorium is betrokken in de procedure rond de

de voordracht en benoeming van mevrouw dr. S.

Kooiman-Boendermaker-Lutherstichting

instelling van de Kooiman-Boendermaker leerstoel

Hiebsch tot bijzonder hoogleraar;

voor Luther en de geschiedenis van het (Nederland-

n Het besluit tot oprichting van een onderzoeksinsti-

10

se) lutheranisme aan de Theologische Universiteit;

Jaarverslag 2017

Raad van Toezicht

11

2. A
 lgemeen Beleid –
College van Bestuur
2.1

Doelstelling en kernactiviteiten

congressen en studiedagen voor een breder publiek

De Theologische Universiteit te Kampen is verbonden

(AKZ+), en een programma met video-colleges (www.

aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en in de

weetwatjegelooft.nl). Praktisch-theologisch onderzoek

WHW erkend als levensbeschouwelijke universiteit.

en dienstverlening is ondergebracht in het Praktijkcen-

De doelstelling van de universiteit is het opleiden van

trum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken,

studenten tot gereformeerd predikant of theoloog en

waarin de Theologische Universiteit participeert.

de beoefening van de gereformeerde theologie. Daar-

De organisatie van de TU Kampen kan draaien door

toe verzorgt de universiteit onderwijs en verricht ze

de inzet van de facilitaire diensten, al dan niet onder-

onderzoek. Daarnaast vervult de universiteit taken op

steund door tijdelijke krachten.

het gebied van kerkelijke en maatschappelijke kennisuitwisseling en advisering. Wat dit betekent voor de
concrete bestuurlijke agenda, is verder uitgewerkt in

2.2

het instellingsplan Tot aan de horizon, Instellingsplan

De juridische vorm van de Theologische Universiteit

Theologische Universiteit Kampen 2014-2017.

is een stichting. De statutaire zetel is Kampen en het

Juridische structuur en organisatie

KVK-nummer is 08191312. Krachtens besluit van de Ge-

12

Het onderwijs aan de Theologische Universiteit be-

nerale Synode Harderwijk 2011-2012 (Acta art. 66) is de

staat uit drie opleidingen. De bachelor theologie duurt

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Ker-

drie jaar. Na de bachelor kunnen studenten kiezen uit

ken in Nederland als zelfstandig onderdeel van deze

een eenjarige master theologie of een driejarige mas-

kerken een rechtspersoon op grond van artikel 2:2 van

ter die opleidt tot predikant.

het Burgerlijk Wetboek.

Het onderzoek heeft voor de periode 2012-2017

De leiding van de Theologische Universiteit ligt

plaats binnen drie onderzoeksprogramma’s, die samen

bij het College van Bestuur (CvB). Dit college bestaat

met de TU Apeldoorn zijn opgezet.

uit twee leden, prof. dr. R. Kuiper (rector) en drs. J. de

De medewerkers van de Theologische Universiteit

Jong MCM CMC. De Raad van Toezicht (RvT), benoemd

geven op velerlei manier vorm aan de dienstverlening

door de generale synode, oefent toezicht uit op de

voor de kerken en de samenleving, in de WHW aange-

hoofdlijnen van het beleid zoals dat door het College

duid als kennisoverdracht ten behoeve van de samen-

van Bestuur wordt ontwikkeld en uitgevoerd en is na-

leving.

mens de kerken belast met de bijzondere zorg voor

In het kader van kennisuitwisseling beschikt de

het gereformeerde karakter en het wetenschappelijk

universiteit ook over een programma voor Permanente

onderwijs, onderzoek en de kennisuitwisseling. De RvT

Educatie voor Predikanten (PEP), een platform voor

wordt in deze taak ondersteund door een commissie,

Algemeen Beleid - College van Bestuur
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namelijk het curatorium. CvB en RvT functioneren bin-

kaders – de identiteit en de koers van de universiteit.

Organisatiestructuur

teerd om getuigschriften en vrijstellingen te geven. Zij

nen het kader van de wettelijke eisen en de kerkelijke

Leden van de RvT en het curatorium worden door de

In de governance van de TU Kampen zijn zowel de RvT

behandelt klachten over toetsen en is verantwoorde-

doelstellingen, zoals vastgelegd in het Statuut van de

synode benoemd op voordracht van de RvT (en voor cu-

als het Curatorium nauw bij het reilen en zeilen van de

lijk voor de kwaliteitsbewaking van examens en toet-

universiteit.

ratoren op advies van het curatorium). Gewone hoog-

universiteit betrokken. De RvT vergadert doorgaans

sen. De commissie formuleert tevens de OER-en voor

leraren en de meeste docenten worden op voordracht

zes keer per jaar (in een synodejaar vaker) en het Cu-

het nieuwe onderwijsjaar en legt die ter vaststelling

van het College van Bestuur door de synode benoemd.

ratorium vier keer per jaar. De RvT monitort vooral het

voor aan het CvB.

De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),

algemeen beleid, het personeelsbeleid en de financiën

bestaande uit vertegenwoordigers uit de kerken,
stuurt – binnen de door de WHW, het ministerie van

De organisatiestructuur van de universiteit ziet er als

en de kwaliteit van de uitvoering daarvan. Het Curato-

De belangen van het onderzoek aan de TU Apeldoorn

Onderwijs en wetenschappen en de NVAO aangegeven

volgt uit:

rium houdt zich als RvT-commissie speciaal bezig met

en de TU Kampen worden behartigd door de Commis-

de identiteit en de kwaliteit en levert feedback op de

sie Wetenschapsbeleid (CWB). Deze commissie bestaat

curricula en de onderzoeksprogramma’s.

uit de programmaleiders en een toegevoegd secretaris,
ziet toe op de organisatie en voortgang van het onder-

Synode

Medezeggenschap

zoek aan beide instellingen en adviseert beide CvB’s in

doet voorstellen voor verbetering van structuur, kwali-

dezen. De rectoren wonen de vergaderingen bij.

teit en studeerbaarheid van de opleiding. Zij adviseert

Raad van Toezicht

Curatorium

College van Bestuur

Bestuurssecretariaat

het College van Bestuur en heeft instemmingsrecht

Een overzicht van leden van genoemde gremia, is opge-

op het gebied van de Onderwijs- en Examenregelin-

nomen in Bijlage II.

gen (OER-en) en de jaarlijkse controle hierop. De oplei-

(Universiteitsraad;
Opleidingscommissie)

Commissies

De opleidingscommissie evalueert het onderwijs en

dingscommissie bestaat uit studenten, leden van het
Primaire processen

Facilitaire diensten

onderwijsgevend personeel en een onderwijsonder-

2.3

steunende medewerker. De opleidingsdirecteur woont

De TU Kampen is primair een kerkelijke en confessio-

de vergaderingen als adviseur bij. Onder de opleidings-

nele opleiding. Daarmee staat de universiteit voor een
vorm van theologie die tevens gericht is op daadwerkelijk theologische stellingnames, naast vergelijkend en

n Examencommissie

Onderwijs:

n Bibliotheek

n Toelatingscommissie

n Onderwijsdirecteur

n Internationalisering

commissie ressorteren de stage-commissie en de pro-

n Docentenvergadering

n Studentenzaken

jectgroepen voor de herziening van de opleidingen.

n Onderwijscoördinator

n Financiële administratie

n Commissie
Wetenschapsbeleid

beschrijvend onderwijs en onderzoek. Tegelijk heeft

n Communicatie en PR

De universiteitsraad (UR) adviseert het College van

deze theologie een open oog voor de werkelijkheid en

Bestuur, bijvoorbeeld in zaken die te maken hebben

zijn Kamper theologen bereid verantwoording af te

met systeemwijzigingen en zaken die de instelling als

leggen op uiteenlopende fora, ook op die van weten-

n Programmaleiders

geheel raken. De Universiteitsraad heeft instemmings-

schap en samenleving. Hierbij staat de universiteit in

n Onderzoeksgroepen

recht als het gaat om bijvoorbeeld het kwaliteitsbe-

de lijn van de eigen traditie van een heilshistorisch-

leid.

narratieve benadering van het verstaan van bronnen,

Onderzoek:
n Senaat (College voor
Promoties)

Kennisuitwisseling:

geloofsvoorstellingen en praktijken. Deze vorm van ge-

n AKZ+ / PEP
n Praktijkcentrum

De toelatingscommissie beoordeelt aanvragen voor

reformeerde theologie is een Bijbelse theologie in een

toelating tot de opleidingen aan de hand van de OER-en.

open gesprek met de cultuur en wil zo van waarde zijn,
juist in een laat-moderne, westerse context. De Heilige

Schema 1– Organogram TU Kampen
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Theologie in Kampen

Jaarverslag 2017

De examencommissie, bestaande uit drie docenten,

Schriften als openbaring van de levende God geven

een extern lid en een ambtelijk secretaris, is gemanda-

daarvoor steeds de inhoud en de richting.

Algemeen Beleid - College van Bestuur
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Dit karakter van de TU Kampen noopt tot eigen ac-

voor de synodevergaderingen betreffende de Theo-

steun die zij heeft ervaren in de instelling, de kerken

trekkelijke en stimulerende leeromgeving bieden aan

centen in de academische normering van het weten-

logische Universiteit. Zo heeft de synode ingestemd

en daarbuiten voor de ontwikkeling van een GTU; in

studenten en het vergroten van de studenteninstroom

schappelijk personeel. Daarin ligt een zwaarder accent

met de inrichting van een post-initiële opleiding voor

het bijzonder de leden van de Regiegroep en van werk-

zijn belangrijke elementen om ook op de middellange

op vakpublicaties en kennisvalorisatie dan op publi-

predikanten en heeft het College van Bestuur de be-

groepen, die zich in onderlinge verbondenheid en sy-

en lange termijn van betekenis te blijven voor de ge-

caties voor alleen een wetenschappelijk forum. Het

voegdheid gekregen voor het instellen van bijzondere

nergie hebben ingezet.

reformeerde theologiebeoefening, voor de kerken en

eigene van de Kamper theologie als een Bijbels-theo-

leerstoelen en voor het benoemen van hoogleraren,

logische en op de kerkelijke praktijk gerichte vorm van

die reeds eerder door de synode tot UHD zijn benoemd.

Als belangrijkste opbrengst van het GTU-traject geldt

derzoek – waarvan het aangekondigde instituut voor

klassieke theologie, vormt tevens een kernelement dat

Tevens heeft de synode ingestemd met de vestiging

de overkomst van de Nederlandse Gereformeerde

neocalvinisme een belangrijke eerste stap is – kan in

de TU Kampen inbrengt in de samenwerking met ande-

van een bijzondere leerstoel voor onderzoek naar Lu-

Predikantenopleiding van de TU Apeldoorn naar de

dit licht worden gezien: een scherper profiel, meer

re theologische instellingen in binnen- en buitenland.

ther en het (Nederlandse) lutheranisme vanwege de

TU Kampen. Voor zover mogelijk worden de predikan-

zichtbaarheid en wervingskracht die de kwaliteit en

Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting, wat een ver-

tenopleidingen van de Gereformeerde Kerken en de

impact van het onderzoek ten goede komen.

De TU Kampen opereert in een aantal bestuurlijke

rijking vormt van het reformatieonderzoek dat aan de

Nederlandse Gereformeerde Kerken geïntegreerd.

Het College van Bestuur heeft – in goed overleg met

(nationale) samenwerkingsverbanden. Dat betreft bij-

instelling wordt gedaan.

Zowel de docenten van de NGP als de Henk de Jong

de Raad van Toezicht en het curatorium – een strate-

Leerstoel worden ingebed in het onderwijs en onder-

giegroep ingericht, die in 2018 zal rapporteren.

voorbeeld de gezamenlijke belangenbehartiging van

voor de samenleving. Ook de herinrichting van het on-

de Nederlandse theologische faculteiten in het Disci-

Een belangrijk besluit van de synode dat directe ge-

zoek aan de TU Kampen. De integratie van beide pre-

pline Overleg Godgeleerdheid (DGO), en het onderling

volgen heeft voor de universiteit betreft de toelating

dikantenopleidingen staat mede in het kader van de

Tot slot zij vermeld dat de universiteit sinds begin 2017

overleg van de Nederlandse Levensbeschouwelijke

van vrouwen tot alle ambten in de kerken. Vrouwelijke

positieve ontwikkelingen naar kerkelijke eenwording

onderdak biedt aan het Theological Seminary for Inter-

Universiteiten (NLU), te weten de TU Apeldoorn, de TU

studenten die zich oriënteren op het predikantschap

tussen de kerkgenootschappen, waartoe de Generale

national Churches & Ministries (SICM). SICM biedt een

Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en

volgen voortaan de gehele predikantsmaster. Voor

Synode van de Gereformeerde Kerken en de Landelijke

post-academische, eenjarige opleiding ‘International

de Universiteit voor Humanistiek. Met de Evangelische

vrouwen die al eerder theologie studeerden, maar nu

Vergadering van de Nederlandse Gereformeerde Ker-

pastor and church leader’ aan studenten en voorgan-

Theologische Faculteit, Leuven wordt samengewerkt

alsnog predikant willen worden is door de opleidings-

ken in 2017 een belangrijke aanzet hebben gegeven. In

gers uit migrantenkerken. In 2017 volgden twaalf stu-

in het in het Centre of Excellence for Reformed and

commissie een passende opleidingsroute ontwikkeld.

het licht van deze beweging naar kerkelijke hereniging

denten deze opleiding. Er vindt regelmatig overleg

Evangelical Reformed Theology, waarin gezamenlijk

Het College van Bestuur heeft met medewerkers en

kijkt het bestuur met dankbaarheid terug op de bij-

plaats tussen het College van Bestuur en het Semina-

onderzoek, onder meer in joint doctorates, is onderge-

studenten bijeenkomsten georganiseerd, waarin de

eenkomst die is gehouden met oud-studenten van de

rie. Onderzocht wordt op welke wijze het Seminarie en

bracht. Verder is de rector van de TU Kampen lid van de

betekenis van het synodebesluit voor de opleiding en

universiteit, die indertijd in het bijzonder geleden heb-

de TU Kampen elkaar wederzijds kunnen versterken.

steering committee van de Global Reformed Alliance of

voor mensen persoonlijk is besproken.

ben onder de kerkelijke breuk binnen de vrijgemaakte
kerken in de jaren 1960.

Confessional Educators and Seminaries (GRACES).

2.5

Na een aantal jaar van inspanningen voor de oprich-

2.4
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Bestuurlijke ontwikkelingen

Medezeggenschap

ting van een Gereformeerde Theologische Universiteit,

Het niet doorgaan van de GTU betekent dat de strate-

Universiteitsraad

De bestuurlijke agenda stond in 2017 primair in het

bleek in kringen van de TU Apeldoorn en de Christelijke

gische vragen waarop de GTU het antwoord wilde zijn

De Universiteitsraad heeft veelvuldig overlegd rond de

teken van de Generale Synode van de kerken en de be-

Gereformeerde Kerken onvoldoende draagvlak te be-

opnieuw op tafel liggen. In nauwe samenwerking met

besluitvorming over de GTU. De Universiteitsraad be-

sluitvorming over de oprichting van een Gereformeer-

staan voor de vorming van één gezamenlijke instelling

alle stakeholders is het College van Bestuur een strate-

treurt het dat de plannen hieromtrent niet doorgaan.

de Theologische Universiteit.

voor de beoefening van gereformeerde theologie in

gische verkenning gestart naar mogelijkheden die het

Na de besluitvorming heeft overleg plaatsgevonden

Nederland, met predikantenopleidingen voor de drie

profiel, de academische inbedding en de impact van

met het College van Bestuur rondom nieuwe toe-

Het College van Bestuur heeft in nauwe samenwerking

participerende kerkgenootschappen. Dit houdt in dat

het werk aan de universiteit op kerk en samenleving

komstplannen voor de TU Kampen.

met de Raad van Toezicht en andere betrokken gremia

de TU Apeldoorn en de TU Kampen verdergaan als zelf-

te versterken. Adequaat kunnen inspelen op ontwik-

voorstellen gedaan aan en besluitvorming voorbereid

standige instellingen. Het bestuur is dankbaar voor de

kelingen in kerk, wetenschap en samenleving, een aan-

Jaarverslag 2017
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met ingang van 1 september 2017 een gewijzigd regle-

Aantal fte’s per 31-12

ment voor de Universiteitsraad van kracht geworden.

CvB

Daarin heeft de Universiteitsraad onder meer instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting en meer inspraak in de procedure voor de benoeming van leden van het College van Bestuur en de Raad
van Toezicht.

2017

begroting 2017

2016

Vertrouwenspersonen

belangrijke trendmatige ontwikkelingen die afwijken

1,1

1,1

1,1

Binnen de TU zijn vertrouwenspersonen actief die zich

van het voorgaande verslagjaar. Verder is bij de ver-

18,2

inzetten voor een veilig werk- en leefklimaat op de TU.

vaardiging van dit jaarverslag kennisgenomen van

De externe vertrouwenspersoon is naast vertrou-

de notitie Helderheid van OCW met betrekking tot de

wenspersoon van de TU ook vertrouwenspersoon bij

interpretatie en toepassing van de bestaande bekosti-

andere instellingen. De interne vertrouwenspersoon

gingsregels.

17,7

WP/OP

18,2

OOP

11,1

11,3

11,8

Totaal

29,9

30,6

31,1

Tabel 3 - O
 verzicht aantallen wetenschappelijk, onderwijzend
en ondersteunend personeel

verricht haar werkzaamheden op dit terrein naast haar
werk als docent.

Zo is de Raad adviserend betrokken geweest bij de

M.b.t. de invulling van het begrip veiligheid richten

rijksbijdrage. Naast de bijdrage van het rijk is de be-

zicht. Tevens is ingestemd met de Onderwijs- en Exa-

Ziekteverzuim

zij zich met name op machtsmisbruik (waaronder sek-

langrijkste inkomstenbron van de universiteit de bij-

menreglementen, met het Studentenstatuut 2017-2018

Bij het verzuimbeleid wordt de TU Kampen bijgestaan

suele intimidatie en seksueel misbruik). Daarnaast is er

drage vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

en met de meerjarenbegroting 2018-2020.

door Maetis Arbo. Het College van Bestuur wil een

een taak tot het begeleiden van studenten die klach-

Deze bijdrage krijgt de universiteit via de Deputaten

persoonlijk en persoonsgericht personeelsbeleid voe-

ten hebben over het onderwijs.

Financiën en Beheer (F&B) en is voor 2017 € 1.795.159.

benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Toe-

Opleidingscommissie

ren en houdt daarom ook de vinger aan de pols via de

In het jaar 2017 zijn de vertrouwenspersonen een

(€ 2016 € 1.784.042). Verder heeft de Theologische Uni-

In het kader van de Wet Versterking Bestuurskracht

scores binnen het ziekteverzuim. Waar nodig werd

paar keer benaderd voor advies. Verder was er één mel-

versiteit nog overige inkomsten. Deze bestaan uit

heeft de Opleidingscommissie (OPL) per 1 september

bij ziekteverzuim doorverwezen naar andere artsen

ding van grensoverschrijdend gedrag, waarop onmid-

collegegelden en overige baten (voor percentages, zie

2017 een sterkere rol gekregen op het gebied van me-

of een traject met een coach aangeboden. Over het

dellijk actie is ondernomen.

Grafiek 2).

dezeggenschap. Voortaan heeft de Opleidingscom-

geheel van 2017 viel van het aantal gewerkte uren 5,7

missie instemmingsrecht op onderdelen van de On-

procent uit door ziekteverzuim. De oorzaak hiervan is

2.7

Aparte vermelding verdienen tevens de inkomsten ge-

derwijs- en Examenreglementen en evalueert zij de

gelegen in veel langdurig ziekteverzuim; het kortdu-

In 2017 vonden vier promoties plaats (zie hoofdstuk 4).

genereerd door de Permanente Educatie van Predikan-

uitvoering ervan. In hoofdstuk drie wordt het werk van

rend ziekteverzuimpercentage is stabiel laag. Ter ver-

Op 4 september werd het academisch jaar geopend in

ten (PEP) en – in samenwerking met de TU Apeldoorn

de Opleidingscommissie breder beschreven.

gelijking: in 2016 bedroeg het landelijke gemiddelde in

de Broederkerk te Kampen. In het kader van het Luther-

en de Hogeschool VIAA te Zwolle – AKZ+, activiteiten

het wetenschappelijk onderwijs 3,1 procent.

jaar werd de openingsrede gehouden door prof. dr. Al-

buiten de reguliere programma’s (zie 5.2 en 5.3). De re-

bert Clement, onder de titel Wie oren heeft, die hore!”

sultaten hiervan zijn vermeld in Bijlage I, Tabel 35.

2.6

Personeel en sociaal beleid

Op het gebied van personeel was 2017 een stabiel jaar.

Academische bijeenkomsten

Over de Viva Vox Evangelii van Martin Luther bij Johann
Sebastian Bach en de betekenis daarvan voor onze tijd.

Personeelsbeleid
6,0

Op 6 december vierde de universiteit haar 163e dies

Verder kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

De formatie op kerkgeschiedenis werd versterkt door

5,0

natalis. Ter gelegenheid daarvan hield prof. dr. P.H.R.

n E
 en deel van het vermogen is in 2016 onderge-

de benoeming van prof. dr. S. Hiebsch tot bijzonder

4,0

van Houwelingen een rede onder de titel Wordt het

bracht in een beleggingsportefeuille. Dit is gebeurd

hoogleraar vanwege de Kooiman-Boendermaker-Lu-

3,0

nog wat? Het koninkrijk van God en de navolging van

in overeenstemming met de daarvoor opgenomen

ther Stichting. Daarnaast is de benoeming voorbereid

2,0

Christus.

afspraken in het Treasurystatuut. De TU Kampen

van prof. dr. G. Harinck. Met ingang van 2018 zal hij als

1,0

hoogleraar-directeur leiding geven aan de ontwikkeneocalvinisme. H.W. den Boer MA is aangesteld als bestuurssecretaris, ter ondersteuning van het College
van Bestuur op het gebied van beleid en strategie.

beschikte in 2017 niet over vreemd vermogen.
n V
 an de Stichting Bibliotheekfonds, waaruit vooral

0,0

ling van een onderzoeksinstituut op het gebied van
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In 2017 bedroeg het totale budget € 4.346.145 (2016:
€ 3.860.439). Hiervan was € 1.339.135 (2016: € 1.162.503)

Ziekteverz. %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,9

3,5

2,2

1,8

1,5

5,7

Grafiek 1 – Ziekteverzuim

Jaarverslag 2017

2.8

Financiën

de aanschaf van boeken voor de bibliotheek van de

Jaarrekening 2017

TU Kampen wordt bekostigd, werd in 2017 € 53.000

De financiële gegevens voor het verslagjaar zijn te

ontvangen. De TU Kampen is het fonds hiervoor

vinden in hoofdstuk 9 - Jaarrekening 2017. Er zijn geen

zeer erkentelijk.
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19

n V
 an Stichting De Verre Naaste is een bedrag van

werd gefinancierd door sponsoren. Hiervoor werd

Continuïteitsparagraaf

tallen en de ontwikkeling van de rijksbijdrage zijn

€ 15.000 ontvangen ten behoeve van de MIRT. Dit

in 2017 € 29.000 meer ontvangen dan begroot, daar-

De inspanningen die de TU Kampen als kleine instel-

opgenomen in Tabel 24 en de ontwikkeling van de

bedrag is besteed aan kosten voor internationale

naast ontvingen we voor overige projectfunding €

ling moet leveren om haar ambities waar te maken en

personeelsformatie is opgenomen in de Tabel 27. De

docenten (Mohan Chacko; Aiming Wang; Moussa

57.000 minder dan begroot.

haar kwaliteit te garanderen zijn relatief groot. Speer-

financiële consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Bongoyok), extra onkosten internationale studen-

n I n de post ‘overige baten’ is ook ondergebracht een

punten in het beleid hangen soms van de inzet van

ten (bijvoorbeeld legalisatie diploma’s, visa) en

positief bedrag van ruim € 153.000 cursusinkom-

een of twee mensen af. Deze kwetsbaarheid wordt ko-

huisvesting van enkele studenten. De TU Kampen is

sten PEP en AKZ+. Daarnaast is ook de eindafreke-

mende jaren verminderd door in te zetten op nauwere

de stichting hiervoor zeer erkentelijk.

ning aan de partners met betrekking tot AKZ+ over

samenwerking met andere instellingen.

n T en behoeve van speciale onderzoeksprojecten,
bekostigd uit het Universiteitsontwikkelingsfonds,

het voorgaande verslagjaar opgenomen onder de
Treasurybeleid

overige baten. (€ 13.000).

De treasury op de TU Kampen geschiedt op basis van

ontving de TU Kampen in 2017 in totaal € 210.000,
waaronder 3 legaten voor € 152.000.

Met betrekking tot de personele lasten:

het door de Raad van Toezicht goedgekeurd treasury-

De bestuurssecretaris, die aanvankelijk is aangesteld

statuut. Als leidraad wordt hierin het statuut de Rege-

Resultaat 2017

door de Regiegroep GTU, is aangebleven als bestuurs-

ling Beleggen en Belenen van het OCW gehanteerd.

Het verslagjaar 2017 is afgesloten met een positief re-

secretaris voor de TU Kampen. De cofinanciering van

sultaat op de gewone bedrijfsvoering van € 413.000.

andere partijen vervalt dus.

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

Solvabiliteit
(Eigen vermogen / totale vermogen)

Rentabiliteit
(Resultaat/ totale baten)

2017

2016

1,63

1,05

0,51

0,38

9,5%

-2,81%

sury management en het financieringsbeleid voor
het College van Bestuur vastgelegd. Uitgangspunt is

A2 Meerjarenbegroting

dend met de toevoeging aan het Universiteitsontwik-

Met betrekking tot de afschrijvingen:

de strategische planvorming op het gebied van het

De ontwikkeling van de balanstotalen is opgenomen in

kelingsfonds (€ 115.000) en een toevoeging aan de

Verschillende activa zijn in 2017 volledig afgeschreven.

primaire proces, in het geval van (tijdelijk) overtollige

Bijlage I, Tabel 39. De door de Raad van Toezicht goed-

reserve Bibliotheekfonds (€ 2.500), een positief saldo

Doordat, met het oog op een mogelijke GTU, zo mini-

middelen kan dit aanleiding zijn om een deel van de be-

gekeurde meerjarenbegroting 2018 – 2020 is opgeno-

zien van € 295.500. Dit saldo wordt toegevoegd aan de

maal mogelijk geïnvesteerd wordt in nieuwe activa da-

schikbare middelen liquide aan te houden en het reste-

men in Bijlage I, Tabel 37 . Bij deze begroting kan het

Algemene Reserve.

len de jaarlijkse afschrijvingskosten met € 27.000 t.o.v.

rende deel zodanig te beleggen dat dit zonder al te veel

volgende worden opgemerkt:

de begroting.

kosten snel liquide te maken is. De hoogte van dit be-

Het exploitatiesaldo over 2017 laat, rekening hou-

Toelichting resultaat 2017

drag en de termijn van uitzetting zijn afhankelijk van

n	Het quotum voor de kerken is vastgesteld op een

Met betrekking tot de baten:

Met betrekking tot de overige instellingslasten:

de te verwachten inkomsten en uitgaven op basis van

vast bedrag per lid gebaseerd op een jaarlijkse da-

n D
 e Rijksbijdrage viel € 29.000 hoger uit dan begroot.

n	Er werd meer uitgegeven aan advertenties/publici-

het treasuryplan. De TU Kampen zal – met inachtne-

ling van het aantal leden van 1200 per jaar. Dit leidt

ming van voornoemde regeling – voor de langere loop-

tot een structurele daling van het quotum met zo’n

n	De kosten voor huisvesting en levensonderhoud

tijden uitsluitend beleggen in obligaties en aandelen

€ 16.000 per jaar.

n H
 et saldo collegegelden was € 23.000 hoger dan begroot.

teit met betrekking tot ‘Weet wat je gelooft’ AKZ+
van de buitenlandse studenten zijn voor een groot

op basis van de profielen defensief en zeer defensief.

Met betrekking tot de overige baten kan worden ge-

deel voor rekening van de private geldstroom van

De profielen die de verschillende banken hanteren zijn

meld dat:

de Theologische Universiteit gekomen, hiermee is

door de financiële autoriteiten op dezelfde noemer ge-

n I n 2017 zijn 3 legaten en een aantal giften ontvan-

de begroting met € 31.000 overschreden.

bracht en van overheidswege geprotocolleerd.

gen voor in totaal € 198.000. Hier zijn wij zeer erkentelijk voor.
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In het treasurystatuut zijn de regels voor het trea-

Andere financiële kengetallen

n	De samenwerking met de Evangelische Theolo-

n	Bij de rijksbijdrage is rekening gehouden met een
te ontvangen prestatiebekostiging.
n	De studentenaantallen stijgen van 141 in 2015 tot
150 in 2020.
n	Onder andere ingegeven door druk op de bijdrage

gische Faculteit Leuven (ETF) in het Centre of Ex-

van de kerken wordt in toenemende mate gezocht

n I n september 2016 mochten we 11 studenten ver-

cellence for Reformed and Evangelical Reformed

A Gegevensset

naar mogelijkheden van projectfinanciering. Door

welkomen voor de Master Intercultural Reformed

Theology werd in 2017 verder uitgebouwd. Dit

A1 Kengetallen

deze ontwikkeling kan de onderzoekpotentie van

Theology (MIRT). Een aantal van deze studenten

heeft geleid tot extra onderzoekskosten.

De verwachte ontwikkeling van de studentenaan-

de universiteit verder worden versterkt. In de meer-

Jaarverslag 2017
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jarenbegroting zijn de effecten hiervan, voor zover
bekend, weergegeven.

n	Relevante wettelijke voorschrift en regelgeving

de daling van het aantal kerkleden, en de daarmee
samenhangende kerkelijke bijdrage. Maatregelen ten

worden nageleefd.

aanzien van formatie en/of externe financiering wor-

n	Inkomsten en uitgaven m.b.t. het universitair ont-

den tijdig genomen.

wikkelingsfonds zijn in deze begroting in even-

De risico’s van de interne bedrijfsvoering zijn in kaart

wicht, maar kunnen van jaar tot jaar verschillen.

gebracht en waar mogelijk planmatig van maatregelen

Eventuele effecten van jaar tot jaar zijn buiten be-

voorzien. Daarnaast worden waar mogelijk maatrege-

In het verslagjaar is met andere instellingen samenge-

schouwing gelaten.

len genomen om risico’s af te dekken die het gevolg

werkt aan de realisatie van een gezamenlijke Gerefor-

zijn van externe oorzaken.

meerde Theologische Universiteit. Op grond daarvan

n	De inkomsten vanuit het bibliotheekfonds vertonen de afgelopen jaren een dalende trend. Ver-

Het interne risicobeheersingssysteem van de TU

vonden geen grote investeringen plaats m.b.t. de materiële vaste activa.

wacht wordt dat deze trend zich voort zal zetten.

Kampen kent de volgende maatregelen:

De uitgaven voor aanschaf van boeken worden

n	Planning en control cyclus: jaarlijks wordt een

derhalve met gelijk bedrag verlaagd tot een niveau

dergelijk plan vastgesteld. In dit plan worden stra-

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

van € 60.000. Uiteindelijk leidt e.e.a. tot een netto

tegische positionering, jaarverslaglegging, tussen-

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgeno-

bijdrage door de TU aan de bibliotheek van € 20.000

tijdse rapportages, (meer)jarenbegrotingen en het

men in Hoofdstuk 1.

per jaar.

treasuryplan geagendeerd

n	In deze begroting is uitgegaan van continuering
van de huidige bedrijfsvoering.

n	Op basis van een Controlscan zijn de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd.

B Overige rapportages

Conclusie is dat de universiteit over voldoende en goe-

B1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem

de maatregelen van interne beheersing beschikt. Dat

Volgens de Corporate Governance Code moet een orga-

wil niet zeggen dat de TU Kampen geen risico’s loopt,

nisatie beschikken over een intern risicobeheersings-

maar wel dat de risico’s adequaat worden beheerst.

en controlesysteem. Corporate governance gaat om

Het door de Raad van Toezicht uitgevoerde toezicht op

een complex van regels, waarbij de inrichting van de

het gevoerde risicobeleid draagt bij aan het gevoerde

organisatie en de verdeling van taken en verantwoor-

continuïteitsbeleid. Hierbij voldoet de governance-

delijkheden tussen het bestuur en de toezichthouders

structuur van de universiteit aan alle eisen die de

centraal staan en waarbij de belangrijkste uitkomst

WHW hieraan stelt.

uiteindelijk is: transparantie in het handelen van het
bestuur en verantwoording door het bestuur.

B2 Risico’s en onzekerheden
Risico’s

Een effectief systeem van interne beheersing verschaft

De kerkelijke bijdrage is afhankelijk van het aantal le-

het bestuur redelijke zekerheid, dat:

den van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Door-

n	Voldoende inzicht wordt verkregen in de effectivi-

dat dit aantal leden de laatste jaren daalt, staat deze

teit en de efficiency waarmee de doelstellingen van

bijdrage onder druk.

de instelling worden bereikt;
n	Gepubliceerde jaarrekeningen en interne informatie betrouwbaar zijn; en

22

Maatregelen
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met
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3. Onderwijs
3.1

Algemeen

met uitzondering van de specialisatie en de Bijbelta-

Opleidingen

len. Ze ontvangen na voltooide studie een certificaat,

De TU Kampen heeft drie geaccrediteerde opleidin-

waarmee zij zich bij de kerkelijke vergaderingen kun-

gen in de studierichting theologie: een Bachelor, een

nen melden. In 2017 zijn er drie personen met de toela-

Master Theologie Predikant en een Master Theologie

tingsprocedure gestart.

Algemeen. De Master Theologie Algemeen kent negen
afstudeervarianten. Een dwarsverbinding tussen bei-

Studentenaantallen

de masteropleidingen is dat alle masterstudenten be-

De instroom in het eerste jaar (cohort 2017) van de

ginnen met de Engelstalige module ‘Doing theology in

bachelor is minder dan we gewend zijn, namelijk vijf

a contextual manner. Hermeneutics for the Reformed

studenten. Wel zien we een toename van het aantal

Tradition’ (6 EC).

studenten Master Theologie Algemeen en de Master
Theologie (Predikant).

Daarnaast bestaat een aparte regeling voor degenen
die predikant worden via een kerkelijke, niet-univer-

In tabel 4 staat een overzicht van de aantallen studen-

sitaire route (uitvoering van het oude artikel 8 van

ten in de bachelor- en masterfase. De meeste studen-

de Dordtse Kerkorde). Als deze studenten aan de toe-

ten in de Master Theologie Algemeen (36%) volgen de

latingsvoorwaarden voldoen en door middel van een

afstudeervariant Master of Intercultural Reformed

instaptoets van voldoende niveau blijk geven, volgen

Theology (MIRT): een internationale master die nu drie

zij het reguliere programma van de predikantsmaster

jaar loopt. De in 2016 nieuw opgestarte variant Identi-

11

1

0

totaal aantal
studenten
2017

42

waarvan
deeltijd

waarvan
vrouw

37

waarvan
internationaal

totaal aantal
studenten

5

ouderejaars

nieuwe
inschrijvingen

Bachelor Theologie

44

Master Theologie (Predikant)

8

23

31

3

0

0

31

Master Theologie Algemeen

26

23

49

15

15

21

50

7

9

16

6

0

9

12

Premaster
Kerkelijk Certificaat

3

1

4

0

1

0

1

Bijvakker/contractant/minor

0

0

,

0

0

0

5

51

94

145

36

17

30

143

Totaal

Tabel 4 - Overzicht studentenaantallen Theologische Universiteit (peildatum 1 oktober 2017)
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teit, Ethiek en Samenleving komt op de tweede plaats

3.2

met 20% van de studenten. De variant Missionaire Ge-

De afstudeerrendementen schommelen erg door de

meente, die jarenlang de meeste studenten trok, trekt

jaren heen. De cohorten 2012 en 2013 van de Bachelor

nu slechts 4% van de studenten. Een compleet over-

hebben een groot aantal studenten dat nog studeert.

zicht van de percentages studenten per afstudeerrich-

De afgelopen jaren blijkt dat studenten veelal uitgaan

ting is weergegeven in grafiek 2.

van een zogenaamd ‘parkeerjaar’, dat wil zeggen dat

8%

Rendementen

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

de nominale studieduur met één jaar uitloopt. Gemid-

4%

deld is het aantal maanden dat een student over de
bachelor doet 42,55 maanden, oftewel 3,55 jaar. Bij de

19%
■ Missionaire Gemeente
■ Systematische Theologie
■ Praktische Theologie
■ Nieuwe Testament
 Oude Testament (0%)
■ Kerkgeschiedenis
■ MIRT
■ Identiteit, Ethiek en
Samenleving

15%

15%
35%
4%

Master Predikant is dat 41,33 maanden (3,44 jaar).
Voor de Master Algemeen geldt dat de rendementen
iets omhoog zijn gegaan. Voltijd studenten doen gemiddeld 16,02 maanden over hun studie en deeltijd

2011

2012

2013

Voltijd

Deeltijd

Voltijd

Deeltijd

Instroom

20

10

13

Uitval

2

4

2

2014

Voltijd

Deeltijd

Voltijd

10

6

12

4

4

4

2015

2016

Deeltijd

Voltijd

Deeltijd

Voltijd

Deeltijd

12

6

12

11

17

3

1

2

1

2

1

0

≤ 1 jaar

4

50%

0

0%

3

27%

0

0%

2

100%

0

0%

2

18%

0

0%

6

55%

0

0%

7

44%

0

0%

≤ 2 jaar

3

88%

3

50%

5

73%

4

67%

0

100%

4

50%

4

55%

1

25%

5

100%

2

22%

0

44%

0

0%

≤ 3 jaar

1

100%

2

83%

2

91%

1

83%

0

100%

3

88%

2

73%

2

75%

0

100%

0

22%

0

44%

0

0%

≤ 4 jaar

0

100%

0

83%

0

91%

0

83%

0

100%

0

88%

0

73%

0

75%

0

100%

0

22%

0

44%

0

0%

> 4 jaar

0

100%

1

100%

0

91%

0

83%

0

100%

0

88%

0

73%

0

75%

0

100%

0

22%

0

44%

0

0%

Nog studerend

0

0% 0

0

100%

1

9%

1

17%

0

0%

1

17%

3

27%

1

25%

0

0%

7

78%

9

56%

3

100%

Totaal

8

100%

6

100%

11

100%

6

100%

2

100%

8

100%

11

100%

4

100%

11

100%

9

100%

16

100%

3

100%

Tabel 6 - aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)

studenten gemiddeld 24.93 maanden.

Grafiek 2: Percentages per afstudeerrichting 2017.

Uitval 2011-2017
Totale uitval

Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)
2011
Bachelor
Instroom

2012
Master
Predikant

Bachelor

5

10

14

Uitval

0

1

2013
Master
Predikant

Bachelor

12

15

1

0

2014
Master
Predikant

Bachelor

8

12

2

0

Master
Predikant
8

0

≤ 3 jaar

6

43%

0

0%

2

22%

8

67%

4

22%

2

25%

≤ 4 jaar

5

79%

1

25%

2

44%

3

92%

3

44%

1

38%

≤ 5 jaar

1

86%

1

50%

0

44%

1

100%

≤ 6 jaar

0

86%

1

75%

2

1
17%

Bachelor

Master

MTA voltijd

MTA deeltijd

72

58

70

52

Instroom

3

17

53%

0

0,00%

0

0,00%

Na afloop van jaar 1

Tijdens jaar 1

3

9%

2

2,78%

1

1,72%

Tijdens jaar 2

6

19%

Verder in studie
43%

Totaal

8

11,43%

9

17,31%

6

11,54%

6

19%

1

1,39%

1

1,72%

3

4,29%

1

1,92%

32

100%

3

5,62%

2

3,45%

11

15,71%

16

30,77%

Tabel 7 - Uitval 2011-2017

3.3

> 6 jaar

Uitval

de lessen in alle modules volgens de studiegids gege-

In de jaren 2011-2017 hebben in totaal 32 studenten

ven worden. Vrijwel alle modules zijn volgens schema

Nog studerend

2

14%

1

25%

5

56%

0

0%

6

56%

5

63%

10

83%

4

57%

hun opleiding beëindigd, meestal tijdens het eerste

geëvalueerd en betrokkenen hebben hiervan een rap-

Totaal

14

100%

4

100%

9

100%

12

100%

13

100%

8

100%

12

100%

7

100%

studiejaar. Uitval komt het meest voor in de Master

portage ontvangen. Zowel de bacheloropleiding als de

Theologie Algemeen. Maatregelen die zijn getroffen,

masteropleidingen zijn veelvuldig geëvalueerd. Zowel

zoals een goede voorlichting en een intakegesprek,

door middel van evaluatieformulieren, als door ge-

hebben erin geresulteerd dat er in de laatste jaren

sprekken met studenten en docenten.

Tabel 5 - Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)

slechts enkele studenten zijn uitgevallen.
Dit collegejaar is er speciaal aandacht geweest voor

3.4

Kwaliteitszorg

In het collegejaar 2016-2017 kon het merendeel van

26
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een grondige evaluatie van de Master Theologie Predikant en de Master Theologie Algemeen. Voor beide
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masters is er een werkgroep ingericht. Deze werk-

Begeleiding studenten

opleidingen. De examencommissie kwam in 2017 tien-

Keuzegids Universiteiten 2017 kwam het punt van de

groepen hebben een evaluatie uitgevoerd, wat heeft

Voor studenten die door persoonlijke of studieproble-

maal bijeen om te vergaderen over examens, vrijstellin-

studiedruk opnieuw ter sprake. Op een studiedag voor

geresulteerd in aanbevelingen ter verbetering van de

men dreigen achter te gaan lopen, zijn verschillende

gen, verzoeken aangaande tentamens, studieadviezen

docenten is vanuit de Opleidingscommissie een stand

opleidingen. Wat betreft de Master Theologie Alge-

vormen van begeleiding mogelijk: via de onderwijs-

aan eerstejaars bachelorstudenten en het verlenen

van zaken gegeven rondom de reeds uitgevoerde ver-

meen zijn de aanbevelingen reeds doorgevoerd en is

coördinator, het mentoraat, de studentenpastor, het

van diploma’s. Hiernaast adviseerde de examencom-

beteringen met betrekking tot de ervaren studiedruk.

in 2017-2018 de herziene opleiding gestart. De Master

inzetten van ouderejaars studenten of via externe

missie het College van Bestuur inzake de Onderwijs- en

Tegelijk is een signaal van urgentie afgegeven wat be-

Theologie Predikant zal het jaar 2017-2018 gebruiken

begeleiding. De opzet van het mentoraat is verbeterd.

Examenregelingen (OER-en) en werd toegezien op de

treft de implementatie van verbeterpunten. Ook heeft

om op basis van de aanbevelingen de master te her-

De bachelorstudenten vallen niet langer onder één do-

voortgang van de implementatie van het toetsbeleid.

de directeur Opleidingen met de studentengemeen-

zien, welke vanaf september 2018 kan gaan draaien.

cent, maar zijn verdeeld over drie docenten. Daardoor

schap een gesprek gevoerd over de verantwoordelijk-

ontstaat er ruimte om het inhoudelijke mentoraats-

Opleidingscommissie

heid van studenten in het leerproces. Tot slot is een

In 2017 is wederom meegedaan aan de Nationale Stu-

programma nadrukkelijker in te bedden in een combi-

De Opleidingscommissie heeft in 2017 zesmaal verga-

start gemaakt met het aandeel van de opleidingscom-

denten Enquête (NSE). Over het geheel genomen is de

natie van meeleven en begeleiding.

derd. Studentleden van de Opleidingscommissie wa-

missie in de onderwijsvisitatie 2018.

ren ook aanwezig bij een gedeelte van de studiedag

waardering voor de opleiding gegroeid ten opzichte
van 2016; studenten zijn in hoge mate positief over

3.7

de opleiding. Met name op het gebied van waardering

In 2016-2017 speelden de volgende zaken:

voor de inhoud, de kleinschaligheid, de stage en de do-

n 	Er is een drempelregel ingevoerd met betrekking

centkwaliteit scoort de TU significant hoger dan het

tot het afronden van taalmodules, als voorwaarde

Wat betreft het onderwijs in het algemeen waren er de

tember 2017 in werking is getreden. Ook stonden het

landelijk gemiddelde.

voor deelname aan de Bijbelvakken.

reguliere taken, zoals het vaststellen van de OER-en en

jaarrooster, het gebruik van Sakai, de vernieuwing van

n 	Toelatingscriteria ten behoeve van instroming in

het bespreken van de module-evaluaties. Daarnaast

de masters, de achterstanden bij de taalvakken en de

de Master Theologie Algemeen zijn verder verruimd

werden de resultaten van Nationale Studentenquête

opleidingsroutes voor de instroom van vrouwen in het

3.5 Excellentiebeleid

(ook niet-theologische bachelors worden onder

2017 besproken. Naar aanleiding hiervan en van de

ambt van predikant op de agenda.

In 2016-2017 volgden twee bachelorstudenten en één

voorwaarden toegelaten).

masterstudent een excellentietraject.

Onderwijskundige projecten

voor docenten, waar de voorstellen tot vernieuwing

Verder hield de opleidingscommissie zich onder meer

van de masters werden besproken.

bezig met overleg en advisering rondom het nieuwe
reglement voor opleidingscommissies, dat per sep-

n 	Het mentoraat is vernieuwd en verspreid over
meerdere docenten.
n 	Er zijn veel gesprekken geweest met studenten

3.6 Begeleiding docenten en studenten

over de studiebelasting. Conclusie is dat een deel

Onderwijsdagen

van de studenten de studie echt als te zwaar er-

Standaard zijn er vier studiedagen op onderwijsge-

vaart. Op verschillende punten is of wordt de stu-

bied ingepland in het jaarrooster: één per periode,

die aangepast. Een ander deel van de studenten

met een wisselend thema. Thema’s op de studiedagen

wordt aangesproken op het verbeteren van hun

waren dit jaar: homiletiek, Luisteren naar het Woord,

studiehouding.

Sakai, update toetsconstructie, evaluaties MTP/MTA,
gesprek met studenten over mentaliteit, GTU, man-

28

vrouw-ambt. Er is een begin gemaakt met een bezin-

3.8

ning op doceerbaarheid, maar deze is opgeschort in

Toelatingscommissie en examencommissie

verband met de evaluatie van de beide masteroplei-

De toelatingscommissie kwam in 2016-2017 zeven keer

dingen.

bijeen voor lopende zaken rond de toelating tot de

Commissies
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4. Onderzoek
Algemeen

Onderzoeksgroepen

2017 was het laatste jaar van de visitatieperiode 2011-

De TU Kampen en de TU Apeldoorn hebben het geza-

2017 en daarmee ook het laatste jaar van de drie hui-

menlijke onderzoek geïntegreerd in een drietal onder-

dige onderzoeksgroepen. De start van een nieuwe

zoeksgroepen:

visitatieperiode wordt benut om – in het licht van de

1.	Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)

aanbevelingen van de review commissie en ervaringen

met als thema: Who Is Like You Among the Gods?

van de wetenschappelijke staf – de aansturing van

The One and Three in a Pluralistic Context.

het onderzoek te versterken, meer eenheid en focus

Programmaleider: Prof. dr. A. Huijgen (Apeldoorn)

aan te brengen in de onderzoeksprogramma’s en de

2.	Early Modern Reformed Theology (EMRT) met als

zichtbaarheid en relevantie van het onderzoek ster-

thema: Church, Faith, and Theology in Reformation

ker te positioneren – onder andere door de oprichting

and Reformed Orthodoxy.

van onderzoekscentra die kenmerkend zijn voor het

Programmaleider: Prof. dr. E.A. de Boer (Kampen)

Kamper profiel. Dit betekent een reorganisatie van het

3.	Practical Theology, Public Theology and Theologi-

onderzoek, waarbij tevens de samenstelling en organi-

cal Ethics met als thema: Reformed Traditions in

satie van de onderzoeksgroepen wordt geëvalueerd. In

Secular Europe (RTSE).

dat kader wordt ook de integratie van het onderzoek

Programmaleider: Prof. dr. S. Paas (Kampen).

met de TU Apeldoorn tegen het licht gehouden. Op het
niveau van de onderzoeksgroepen en onderzoekspro-

In Tabel 8 is de opbouw van de onderzoeksinzet in de

jecten zal – waar dit het onderzoek versterkt – bredere

verschillende onderzoeksgroepen weergegeven.

samenwerking worden gezocht.
Promoties
Commissie Wetenschapsbeoefening

Er vonden vier promoties plaats in 2017.

In afwachting van de ontwikkelingen in de besluitvor-

Op 21 april promoveerde Hendrik Jermo van Nes op

ming over een GTU heeft de Commissie Wetenschaps-

het onderwerp Pauline language and the Pastoral Epis-

beoefening zich met name beziggehouden met de

tles: a study of linguistic variation in the Corpus Pau-

voorbereidingen voor de aanstaande onderzoeksvisi-

linum. Promotores waren prof. dr. A.D. Baum en prof.

tatie. Die zal begin november 2018 worden gehouden.

dr. P.H.R. van Houwelingen. Het betrof hier een joint

De commissieleden zijn inmiddels aangezocht en heb-

doctorate van de Evangelische Theologische Faculteit

ben ook bewilligd.

Leuven met de TU Kampen.

De Commissie Wetenschapsbeoefening vergaderde

bij prof. dr. E.A. de Boer op een proefschrift getiteld The

tweemaal in 2017.

beginning of a Spirit-filled church: a study of the impli-

Op 2 juni promoveerde Herman Hendrik van Alten

30

Onderzoek

31

Onderzoeksvolume in fte
Research Program

Aantal publicaties TU Kampen
Tenured staff

Nontenured staff

PhDcandidates

Diverse

Total

BEST

2,6 (1,6)

-

1,1 (0,8)

-

3,7 (2,4)

EMRT

1,7 (1,1)

-

-

0,2 (0,2)

1,9 (1,8)

RTSE

2,5 (1,7)

0,4 (0,4)

2,35 (1,65)

0,3 (0,3)

5,55 (4,05)

Total

6,8 (4,9)

0,4

3,45 (2,45)

0,5 (0,5)

11,15 (8,25)

Per 31 december 2017 (onderzoeksinzet TU Kampen tussen haakjes)

2013

2014

2015

2016

2017

3,3 fte (9,1)

3,5 fte (8,8)

3,2 fte (5,95)

4,4 fte (8.15)

4,9 (8,25)

5 (12)

4 (6)

11 (13)

8 (8)

3 (7)

Non-refereed Articles

2 (9)

10 (10)

3 (5)

2 (5)

2 (7)

Books

3 (5)

3 (3)

1 (1)

7 (9)

2 (6)

5 (12)

18 (22)

17 (23)

8 (11)

22 (25)

1. Scientific publications
Refereed articles

Book Chapters

Tabel 8 - Onderzoeksvolume in fte

PhD-theses

(2)

(1)

(3)

(3)

(4)

28 (40)

34 (34)

21 (29)

37 (40)

1

27 (35)

45 (48)

25 (27)

24 (36)

40 (53)

54 (93)

80 (92)

110 (130)

100 (150)

99 (170)

126 (208)

195 (216)

191 (231)

189 (252)

169 (270)

Conference Papers (Academic)

cations of the pneumatology for the ecclesiology in

ganisatorische ondersteuning voor kansrijke onder-

2. Professional publications

John Calvin’s Commentary on the Acts of the Apostles.

zoeksprojecten waarin excellente onderzoekscompo-

Professional Publications

nenten van ETF en TUK bij elkaar worden gebracht.

3. Popular publications

Op 30 juni verdedigde Mathijs Johannes Langhout
succesvol zijn proefschrift over De reformatie te Gor-

Op 26 januari 2017 vond een gezamenlijke onder-

cum, 1550-1610. Prof. dr. F. van der Pol trad op als pro-

zoeksdag plaats van onderzoekers uit de verschillende

motor.

vakgroepen/onderzoeksgroepen. Uit deze ontmoeting

Op 1 december vond de laatste promotie van 2017

in Leuven komen meerdere onderlinge initiatieven

plaats. Jan Hendrik Soepenberg promoveerde op Op

voort om bestaande of nieuwe projecten gezamenlijk

ongebaande wegen: de Afscheiding in Amsterdam

verder te ontwikkelen.

(1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken. Promotores waren prof. dr. M. te Velde en prof. dr. G. Harinck.

Total

Tabel 9 - P
 ublicaties naar outputdefinities VSNU-normen 2010 (tenured staff TU Kampen). Getallen tussen haakjes
betreffen dezelfde meting maar inclusief alle aan TU Kampen verbonden onderzoekers.

Wetenschappelijke integriteit

Als vrucht van de samenwerking in CERET vond op
21 april 2017 de promotie plaats van Jermo van Nes.

Op het gebied van wetenschappelijke integriteit volgt
de universiteit het Reglement Landelijk Orgaan We-

Op 15 juni 2017 is onder leiding van dr. Maria Ver-

tenschappelijke Integriteit (LOWI). In de TU Kampen

Publicaties

hoeff (beleidsmedewerker onderzoek van de ETF) een

fungeert prof. dr. P.H.R. van Houwelingen als vertrou-

In Tabel 9 is het aantal publicaties weergegeven. Een

workshop ‘Hoe schrijf ik een projectaanvraag?’ gehou-

wenspersoon op het gebied van wetenschappelijke in-

volledig overzicht van alle onderzoekspublicaties

den waaraan verschillende onderzoekers (junior en se-

tegriteit. In 2017 zijn geen meldingen ontvangen.

vindt u in bijlage IV.

nior) van de TUK deelnamen. Het streven is om tenminste elk jaar een vergelijkbare workshop te organiseren.

Datamanagement

Als coördinator van CERET heeft Maria Verhoeff ver-

Met het oog op de controleerbaarheid en het herge-

CERET (Center of Excellence for Reformed and Evange-

schillende onderzoekers geassisteerd bij het voorbe-

bruik van onderzoeksdata, het veilig en langdurig op-

lical Theology) is in 2014 opgericht en heeft als doel om

reiden van aanvragen voor externe projectfinanciering

slaan van onderzoeksdata en voor een juiste verwer-

in de samenwerking tussen ETF Leuven en TU Kampen

bij NWO, FWO en andere instanties. Ondanks positieve

king van privacygevoelige data, is door de Colleges van

excellentie in de beoefening van het brede spectrum

beoordelingen werd helaas geen van deze aanvragen

Bestuur van de TU Apeldoorn en Kampen een Regeling

van evangelische en gereformeerde theologie te be-

gehonoreerd.

Datamanagement vastgesteld. Deze regeling geldt

CERET

vorderen. Dit gebeurt onder andere door gezamenlijke
promoties (joint doctorates) en door financiële en or-

32

Publications for the general public

De instellingen streven ernaar meer joint docto-

voor alle aan deze universiteiten verbonden onderzoekers en (master)studenten.

rates te realiseren.
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5. Kennisuitwisseling
5.1

Algemeen

De vernieuwingen die zijn doorgevoerd in 2016 hebben

Aan de TU Kampen neemt de advies- en dienstverlening

hun vruchten afgeworpen. Abonnees reageren positief

aan de kerken en andere vormen van kennisversprei-

op de online cursussen met videocolleges. Daarvoor is

ding een belangrijke plaats in. Dat krijgt onder meer

consequent de lijn vastgehouden van het produceren

gestalte in populaire publicaties, lezingen, deelname

van laagdrempelige, korte videolessen van ca. 20 mi-

aan deputaatschappen, consultaties en adviezen aan

nuten, verrijkt met teksten en beeldmateriaal die het

onder meer kerkelijke gemeenten. De belangrijkste

leerproces ondersteunen en beantwoorden aan wen-

kanalen voor kennisvalorisatie en dienstverlening zijn

sen van de doelgroep.

de Permanente Educatie Predikanten (PEP, sinds 2006),
de studiedagen en video-colleges van AKZ+ (sinds 2010)

Naast dankbaarheid vanwege de behaalde resultaten,

en het ‘Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstver-

geldt dat voor 2018 wordt ingezet op continuïteit en

lening in de kerken’ (sinds 2013).

consolidatie van de kwaliteit en het aanbod van AKZ+.
Vanuit de wens dienstbaar te zijn aan de vorming en
toerusting van zoveel mogelijk mensen zal – onder

5.2

AKZ+

meer door vrijwilligers – de werving van abonnees ex-

2017 was voor AKZ+ een productief en succesvol

tra aandacht krijgen.

jaar. Er werden 6 nieuwe online cursussen gelan-

In bijlage V is een overzicht opgenomen van activitei-

ceerd, 46 nieuwe videolessen gepubliceerd en maar

ten die in het kader van AKZ+ en weetwatjegelooft.nl

liefst 19 studiedagen georganiseerd, onder ande-

zijn uitgevoerd.

re voor scholieren van het voortgezet onderwijs.
In totaal stonden er op 31 december 2017 op www.
houd van 206 videolessen. Circa 700 abonnees – dat zijn

5.3 Permanente Educatie voor Predikanten (PEP)

er ten minste 200 meer dan het jaar ervoor – maakten

Vanuit Permanente Educatie Predikanten werkt de

actief gebruik van de website, nog eens 300 abonnees

Theologische Universiteit Kampen aan de professio-

hadden hun abonnement (tijdelijk) on hold staan. Aan

nalisering en nascholing van predikanten, theologen

19 studiedagen hebben in totaal 1.719 personen deel-

en kerkelijk werkers. In 2017 gingen 20 congressen,

genomen.

studiedagen, symposia, cursussen en trainingen van

In 2017 werden van particulieren, bedrijven en fond-

start, met in totaal 277 deelnemers uit de breedte van

sen giften en subsidies ontvangen of toegezegd voor

kerkelijk Nederland; een goed resultaat.

in totaal € 13.500 (afgezien van partnerbijdragen aan

Voor 2018 staat het verder stroomlijnen van PEP-acti-

studiebijeenkomsten).

viteiten binnen diverse aandachtsgebieden centraal,

weetwatjegelooft.nl 31 cursussen online, met een in-
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waaronder Spiritualiteit, en wordt het programma

centrum is ondergebracht. Dat geldt niet alleen voor

voor de nieuwe post-initiële opleiding voor predikan-

de onderzoekaanstelling van wetenschappelijk perso-

ten ontwikkeld.

neel (0,4 fte van dr. Hans Schaeffer), maar ook voor alle

In bijlage V is een overzicht opgenomen van activitei-

master- en bachelor-onderzoek binnen de PT. In 2017

ten die in het kader van PEP zijn uitgevoerd.

waren 3 BA-thesen en één MA-thesis op het gebied van
PT direct gelinkt aan het onderzoeks- en activiteitenplan van het PC. De onderzoeksoutput van dr. Schae-

5.4

Praktijkcentrum

ffer omvat het meetbare resultaat van de betrokken-

Het Praktijkcentrum (PC) heeft tot doel om in samen-

heid van de TU aan het PC (zie Bijlage IV). Daarnaast is

werking met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

dr. Schaeffer voor 0,1 fte verbonden aan het PC om de

relevante kennis en dienstverlening te bieden bij

kwaliteit en voortgang van het onderzoek van het PC

vraagstukken waarvoor deze kerken zich gesteld zien.

te bewaken. Daarbij gelden de gebruikelijke kwaliteit-

Het PC is door de GKv ingesteld met als partners Ho-

seisen van wetenschappelijk onderzoek voor WO en

geschool Viaa te Zwolle en de TU Kampen, om onder-

HBO als uitgangspunt.

zoek te doen naar en te adviseren op het gebied van
(wetenschappelijke, praktijktheoretische en algemeen

Het Praktijkcentrum was in 2017 bezig met een aan-

praktische) waarnemingen in de praktijk, en het delen

tal onderzoeksprojecten die geïnitieerd waren vanuit

van kennis vanuit en over deze praktijk. Daarbij stelt

het kerkverband, onder meer rond de identiteit van

het Praktijkcentrum zijn diensten ter beschikking aan

gemeentestichtingsprojecten. De (deel)rapporten hier-

kerken en gerelateerde organisaties.

van zijn aan de GS Meppel aangeboden. Daarnaast is
een groot aantal dienstverlenings- en onderzoekspro-
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In 2017 bestond het bestuur van het Praktijkcentrum

jecten gestart. Mede met financiële bijdrage vanuit het

uit zes leden: namens de TU Kampen drs. Jan de Jong

Steunfonds Praktijkcentrum is onderzoek uitgevoerd

MCM CMC (voorzitter), namens Hogeschool VIAA drs.

naar ‘Stille kerkverlating’ onder groepen die geleidelijk

Jacob Schaap MPM en drs. Marjon Welmers, en namens

en soms geruisloos naar andere kerkgenootschappen

de kerken Roelof Hoving MCM en drs. Sieds de Jong,

vertrekken of het geloof vaarwel zeggen. Ook is (ver-

terwijl Jacqueline de Goeij-van Dooren als financieel

volg)onderzoek naar de concrete gevolgen van krimp

deskundige zitting had in het bestuur.

voor lokale gemeenten opgezet.

De concrete betrokkenheid van de universiteit op het

Het Praktijkcentrum brengt een eigen jaarverslag uit,

Praktijkcentrum bestaat erin dat alle onderzoek op het

dat wordt gepubliceerd op de website www.praktijk-

gebied van Praktische Theologie (PT) in het Praktijk-

centrum.org.
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6. Internationalisering
Algemeen

studenten, die voor langere of kortere tijd aan de TU

Sinds de GS Harderwijk 2012 is internationalisering een

verblijven. Bij steeds meer gelegenheden is in Kampen

van de speerpunten van het beleid aan de TU Kampen.

Engels de voertaal en/of wordt Engelse vertaling aan-

In 2017 werd dit beleid verder uitgebouwd. Wereldwijd

geboden, zoals bij de wekelijkse Chapelvieringen, aca-

zijn er steeds meer kwalitatief goede theologische in-

demische plechtigheden en de Engelse Prayergroup.

stellingen, die lokale voorgangers en academici oplei-

De Engelse website en Engelse edities van TU-Maga-

den, waarmee Kampen een relatie heeft. De TU Kam-

zine en TU-Weekly zorgen ervoor dat Kampen interna-

pen richt zich internationaal gezien op

tionaal steeds beter ‘toegankelijk’ is voor buitenlandse

n	Het toerusten van (toekomstige) docenten en lei-

gasten. Nederlandse studenten fungeren als buddies

ders voor instellingen en kerken waar bijvoorbeeld

voor de internationale studenten, die verder ook gast-

geen geaccrediteerd Master- of PhD-programma is,

vrij in de GKV te Kampen worden opgevangen. Op deze

met name via de eenjarige Master Intercultural Re-

manier is internationalisering niet alleen iets ‘extra’s’,

formed Theology (MIRT); en

maar wordt het deel van de identiteit van de Kamper

n	Het aangaan van relaties met andere theologische

gemeenschap.

instellingen met het oog op academische ontwikkeling, samenwerking, en de uitwisseling van do-

Studenten

centen, studenten en onderzoekers.

In 2017 verbleven er 30 internationale studenten in
Kampen, verdeeld over Bachelor (3), de eenjarige

Profilering

Master (19), de Predikantsmaster (1) en PhD’s (7).

Om internationaal herkenbaar en wervend te kunnen

Daarnaast is er ook een groeiende belangstelling van

zijn, is het ontwikkelen van een helder profiel belang-

internationale PhD-kandidaten die op afstand willen

rijk. Een van de richtingen waarin de TU Kampen zich

studeren.

verder profileert is studie van en aandacht voor het
neocalvinisme. Internationaal gezien is dit actueel,

MIRT

theologisch gezien past het bij de universiteit en meer-

In najaar 2017 studeerde de tweede lichting van 6 stu-

dere Kamper docenten hebben er affiniteit mee. Dit

denten van de Master of Intercultural Reformed Theo-

dient zowel in de academische relaties als in de eenja-

logy af. De studenten waren afkomstig uit Indonesië,

rige Master als een belangrijke focus.

Malawi, Myanmar, Oekraïne, Honduras, Brazilië en Nederland. Deze Engelstalige mastervariant is in eerste
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Ook het proces van internationalisering aan de TU

instantie ontwikkeld voor internationale studenten,

gaat door. We zien meer internationale studenten,

maar kan ook worden gekozen door Nederlandse stu-

internationale gastdocenten, onderzoekers en PhD-

denten met interculturele belangstelling. In deze mas-

Internationalisering
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ter is de leidende vraag, hoe gereformeerde theologie

Op 5 april waren de buitenlandse afgevaardigden van

Relaties met andere instellingen

vruchtbaar kan worden gemaakt in verschillende con-

de GKV-synode op de TU te gast, terwijl Kampen 22 juni

De TU Kampen heeft contacten met een dertigtal

texten en culturen. Als vaste docenten traden op dr. Eg-

gastheer was voor een internationale conferentie over

theologische opleidingen en instellingen (zie voor een

bert Brink, drs. Jos Colijn (coördinator), prof. dr. Barend

theologische en kerkelijke banden tussen Hongarije en

lijst: http://en.tukampen.nl/portal-informatiepagina/

Kamphuis en prof. dr. Roel Kuiper, terwijl ook een aan-

Nederland.

partner-institutions). Dit betreft contacten op ver-

tal andere collega’s een college verzorgden. Belangrijk

schillende niveaus, van uiteenlopend karakter en

is ook de participatie van internationale gastdocenten

Dr. Hans Boersma (Regent College, Vancouver) verbleef

met verschillende doelstellingen. Deelname aan het

uit verschillende culturen: dr. Mohan Chacko (India), dr.

samen met zijn vrouw in Kampen voor een sabbatical

Erasmus+-programma is van belang voor uitwisseling

Aiming Wang (China), en dr. Moussa Bongoyok (Kame-

en werkte als ‘scholar in residence’. Dr. Andrew McGo-

met Europese instellingen.

roen / USA).

wan uit Schotland vertoefde als onderzoeker voor een

Emeritus-docent drs. Kees Haak werkt - na zijn twee-

aantal weken in Kampen. Dr. Cory Willson (Calvin Theo-

jarig verblijf in Korea - nu in Malang, Indonesië, aan

ATSF

logical Seminary) hield een gastlezing. Internationale

de Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT). Verder zijn

In juni 2017 vond voor de zesde keer de Advanced Theo-

gasten waren er ook op door de TU georganiseerde ac-

er goede betrekkingen met de opleiding Jean Calvin

logical Studies Fellowship plaats met zes PhD-studen-

tiviteiten:

in Aix-en-Provence, waar prof. dr. Gert Kwakkel voor

ten uit verschillende landen. De ATSF brengt promotie-

n	Expert meeting met dr. Stanley Porter

de helft van zijn aanstelling aan verbonden is, alsook

studenten uit allerlei theologische instellingen voor

n	Beter Bijbellezen met de kerkvaders?! (Referaten

met Presbyterian Theological Seminary in Dehradun

een maand samen in Kampen. Iedereen werkt aan zijn

door dr. Hans Boersma en dr. W.H. Rose)

(India).

eigen onderzoek, maar de onderlinge uitwisseling, het

n	Studiemiddag met Nicholas Wolterstorff - Peace be

contact met Kamper PhD-studenten, het presenteren

with you: Wolterstorff’s significance for Christian

van onderzoek en de feedback van Kamper docenten

Faith.

zijn stimulerend voor zowel de PhD-studenten als voor
de TU-gemeenschap. De deelnemers kwamen dit jaar

Ook de Stichting Werkgezelschap Oude Gereformeerde

uit Schotland, India en de VS.

Theologie (OGTh), waarin dr. Dolf te Velde en dr. William den Boer participeren, kent een internationale

Internationale activiteiten docenten

bezetting.

Een aantal docenten nam deel aan een internationale
academische conferentie, zoals FEET, SBL, SST, E&E (Ec-

Zie voor een uitgebreider overzicht van internationale

clesiology and Ethnography - Durham), FAGNT (Fachar-

activiteiten Bijlage VI.

beitsgruppe Neues Testament), Comenius (m.n. gericht

40

op Oost-Europese instellingen), IRTI of het Kuyper Con-

Herman Bavinck Lecture

gres in Princeton. Een flinke delegatie vanuit Kampen

De Herman Bavinck Lecture beleefde dit jaar haar

bezocht de REFORC-conferentie in Wittenberg. Verder

derde editie. Nadat in voorgaande jaren dr. Richard

participeert de TU in de WRF en GRACES (Global Refor-

Mouw en dr. James K.A. Smith waren opgetreden,

med Alliance of Confessional Educators - een netwerk

hield dr. Hans Boersma dit jaar een lezing met als

van samenwerkende gereformeerde theologische in-

titel: Blessing and Glory: Abraham Kuyper on the

stellingen).

Beatific Vision.
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7. Facilitaire Diensten
7.1

 ommunicatie, public relations
C
en werving

organiseerde de universiteit diverse meeloopdagen,
waarvan door 10 personen gebruik werd gemaakt.

In 2017 is het beleid op het gebied van communicatie,
public relations en werving voortgezet en uitgebreid.

De universiteit heeft het afgelopen jaar ook veel mid-

Afgelopen jaren is er bijzondere aandacht uitgegaan

delbare scholieren ontvangen in het kader van specia-

naar de interne en externe communicatie.

le lessen, die in samenwerking met het Greijdanus Col-

Ten behoeve van een goede interne communica-

lege Zwolle en het Pieter Zandt scholengemeenschap

tie verscheen wekelijks de TU Weekly. Het relatiema-

Kampen werden georganiseerd. Verder verzorgde pro-

gazine TU Magazine, voor de externe communicatie,

movendus Koos Tamminga MA godsdienstlessen op

verscheen weer tweemaal in een oplage van ca. 40.000

middelbare scholen, en een thema-avond voor catechi-

exemplaren.

santen. In het voorjaar werd er een speciale TU poster

De Schooldag werd op 23 september 2017 georga-

uitgebracht, waarop predikanten massaal intekenden.

niseerd en had als thema ‘Kerk van de toekomst’- de

Ook werd er een start gemaakt met het nieuw te ont-

bijdrage van de TU aan de kerken, nu en in 2030. Naar

wikkelen alumnibeleid, in het kader waarvan in 2018

schatting 300 mensen bezochten de verschillende le-

een alumnidag georganiseerd zal worden voor alle

zingen en workshops. Speciaal voor studenten werd

(oud-)studenten en medewerkers van de universiteit.

een workshop georganiseerd, door prof. dr. Roel Kuiper, rector en buitengewoon hoogleraar Christelijke

7.2

identiteit. Deze workshop – waaraan ca. 30 studenten

Uit de uitleencijfers van de papieren collectie, zoals

deelnamen – stond in het teken van de identiteit van

hierna weergegeven, blijkt dat het gebruik van de bi-

gereformeerde studentenverenigingen en werd be-

bliotheek in 2017 licht is gedaald. Dit wordt bevestigd

zocht door besturen en leden van gereformeerde stu-

door cijfers over het gebruik van digitale bestanden.

dentenverenigingen.

Een cumulatief overzicht van het gebruik van alle

Bibliotheek

bestanden is op dit moment niet beschikbaar, maar
In 2017 werden er open dagen georganiseerd op 9 fe-

de twee grootste collecties (ATLA Serials en de Ebsco

bruari en 12 oktober. Op 16 maart vond er voor het eerst

eBook Religion Collection) vertonen beide een daling

een open master-avond plaats, waar informatie over

van de geraadpleegde pagina’s.

alle masteropleidingen werd verstrekt. Er zijn voor alle

42

opleidingen nieuwe folders uitgebracht. Ca. 20 geïnte-

De abonnementskosten voor deze digitale bestanden

resseerde scholieren, studenten uit andere studies en

liggen vast, maar de nota’s worden onregelmatig ver-

werkenden bezochten de master-avond. De open da-

stuurd. Dit leidt tot grote verschillen in uitgaven per

gen werden bezocht door ca. 15 studenten. Daarnaast

kalenderjaar.

Facilitaire Diensten
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Aanschaf in euro's

2017

2016

2015

perkt aangeschaft, gezien de prijsverschillen met het

Boeken

20.804

28.337

33.415

papieren boek. Het overgrote deel van de e-boeken is

Tijdschriften (papier en online)

21.410

20.791

34.858

Afzonderlijke e-boeken worden slechts heel be-

beschikbaar via abonnementen. Er waren ultimo 2017

Digitale bestanden

4.837

19.430

9.027

28.273 e-boeken beschikbaar.

E-boeken

154

1.978

2.137

Totaal

47.205

70.536

79.437

Er is in 2017 bezuinigd op de aanschaf van papieren
boeken in verband met het teruglopen van de inkom-

Tabel 10 – Aanschaf literatuur in euro’s

sten uit het bibliotheekfonds. De fysieke collectie nam
in 2017 toe met 1656 banden, waarvan 603 gratis werden ontvangen.

Uitleencijfers
Lenercategorieën
IBL/Bibliotheken
Incidentele leners

2017

2016

Uitleningen

Verlengingen

Uitleningen

Verlengingen

124

83

151

172

162

128

187

254

1638

4929

1921

4428

Predikanten e.a. GKV

280

687

255

629

Predikanten/ theologen

450

820

775

1294

Stud./ docenten van elders

1201

2145

1105

1937

Studenten TU Kampen

2972

1420

3189

2352

Totaal

6827

10212

7583

11066

Medewerkers TU Kampen

Tabel 11 - Uitleencijfers bibliotheek
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8. Jaarrekening
Balans
Activa
Vaste activa

31-12-17

31-12-16

€

€

Materiële vaste activa (8.4a)

Passiva
Eigen vermogen

31-12-17

31-12-16

€

€

Reserves publiek: (8.4d)

Gebouwen en terreinen

314.625

355.148

Algemene reserve publiek

-12.356.497

-11.356.497

Inventaris en apparatuur

127.652

117.849

Totaal reserves publiek

-12.356.497

-11.356.497

Totaal

442.277

472.997

Reserves privaat:

Financiële vaste activa

Kapitaal

Effecten

270.671

261.159

Algemene reserve

Totaal

712.948

734.156

Vlottende activa (8.4b)
Studenten
Debiteuren

74.147

94.337

18.560

17.523

Overige vorderingen

232.433

10.729

Overlopende activa

15.837

9.670

Liquide middelen

1.194.441

1.072.582

Totaal

1.535.418

1.204.841

2.042

2.042

750.394

455.371

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve GKV

12.356.497

11.356.497

Reserve bibliotheekfonds

60.495

58.077

Universitairontwikkelingsfonds

331.842

216.496

Totaal reserves privaat

13.501.270

12.088.483

Totaal eigen vermogen

1.144.773

731.986

Voorzieningen (8.4e)
Jubilea

11.756

12.060

Onderhoud

82.350

47.550

Langdurig zieken
Totaal

70.000

0

164.106

59.610

Kortlopende schulden (8.4f)
Crediteuren

44.207

55.549

Belastingen en sociale
verzekeringen

137.004

291.419

Egalisatierekening
investeringen

184.214

193.882

51.976

101.980

Overige kortlopende schulden

Totaal activa

2.248.366

1.938.997

Overlopende passiva

522.086

504.571

Totaal

939.487

1.147.401

2.248.366

1.938.997

Totaal passiva

Tabel 12 – Balans per 31 december 2017, toegelicht in par. 8.4 (na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten

2017

begroting 2017

2016

€

€

€

Kasstroomoverzicht

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs (9.5a)

1.339.135

1.310.157

1.162.503

Exploitatiesaldo

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer (9.5b)

1.868.890

1.750.974

1.729.081

Mutaties voorzieningen

264.492

241.988

253.186

- reguliere mutaties

Ontvangen giften en legaten (9.5d)

197.982

0

168.667

Afschrijvingen

Overige baten (9.5d)

675.646

492.274

547.002

Mutatie effecten

4.346.145

3.795.393

3.860.439

Totaal baten
Lasten
Personele lasten (9.5e)

-207.914

115.913

167.142

100.984

-45.283

-78.285

0

-261.159

-45.283

-339.444

Huisvestingskosten (9.5h)

192.153

214.192

204.345

(Des)investeringen materiële vaste activa

Overige instellingslasten (9.5i)

882.108

715.428

962.240

(Des)investeringen financiële vaste activa

3.943.540

3.677.288

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.982.677
Mutatie liquide middelen

402.605

118.106

-122.238

10.183

7.000

13.927

412.788

125.106

-108.311

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

Tabel 13 – Staat van baten en lasten 2016, toegelicht in par. 8.5

Tabel 15 – Kasstroomoverzicht 2017, toegelicht in par. 8.1d

Genormaliseerd resultaat

8.1
€

Af: incidentele baten en lasten
Genormaliseerd resultaat

71.152

- kortlopende schulden

60.666

Exploitatiesaldo

26.179

76.003

0

93.100

Exploitatiesaldo

104.496

-3.948

66.335

Saldo baten en lasten

-108.311

-9.512

2.755.426

Saldo financiële baten en lasten (9.5j)

412.787

-208.718

2.654.568

Totaal lasten

€

- vorderingen

2.802.944

Afschrijvingen (9.5g)

2016

€
Kasstroom uit operationele activiteiten

Baten

Collegegelden (9.5c)

2017

412.788
-117.764*
295.024

* Via Universiteitsontwikkelingsfonds en bibliotheekfonds

121.859

-238.460

1.072.582

1.311.042

121.859

-238.460

1.194.441

1.072.582

T oelichting op de balans en staat
van baten en lasten

personen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan

8.1a  Activiteiten

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die over-

De primaire activiteiten van de instelling bestaan uit:

wegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden

n Onderwijs

aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire di-

n Onderzoek

rectieleden, andere sleutelfunctionarissen in het ma-

n Kennisuitwisseling en dienstverlening (valorisatie)

nagement van de instelling en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.

Tabel 14 – Staat van baten en lasten 2017, toegelicht in par. 8.5

8.1b  Stelselwijzigingen

Transacties van betekenis met verbonden partijen

In het verslagjaar hebben geen stelselwijzigingen

worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

plaatsgevonden.

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en an-
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8.1c  Verbonden partijen

dere informatie die nodig is voor het verschaffen van

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechts-

het inzicht.
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8.1d  Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zijn gewaardeerd

n	de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
n	de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling

actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwij-

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud

zingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich

tegen nominale waarde. De geldmiddelen in het kas-

van de voorziening voor groot onderhoud;

aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor

een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief

stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kas-

n	de bepaling van personele voorzieningen.

groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voor-

effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kas-

ziening wordt bepaald op basis van het geschatte be-

stromen van dat actief en waarvan een betrouwbare
schatting kan worden gemaakt.

stromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een
geschatte gemiddelde koers. Onder de investeringen

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van

drag van het onderhoud en de periode die telkens tus-

in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de in-

deze schattingen. De schattingen en onderliggende

sen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

vesteringen waarvoor in 2016 geldmiddelen zijn opge-

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

De subsidies op investeringen worden opgenomen

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onder-

offerd. Er zijn geen investeringen verricht door middel

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in

onder de kortlopende schulden, jaarlijks wordt een even-

hevig zijn aan een bijzondere waardevermindering om-

van financiële leasing. Evenzo is er in de balans geen

de periode waarin de schatting wordt herzien en in

redig deel ten gunste van de afschrijvingen gebracht.

vatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen

bedrag opgenomen voor langlopende schulden.

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevol-

en achterstallige betaling door een debiteur, herstruc8.2d Financiële vaste activa

turering van een aan de organisatie toekomend bedrag

Financiële instrumenten omvatten handels- en ove-

onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou

Beleidsregels toepassing WNT

rige vorderingen, geldmiddelen en overige financie-

hebben overwogen of aanwijzingen dat een debiteur

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu-

ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te

failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waarde-

8.2a Algemeen

blieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van

betalen posten. Financiële instrumenten worden bij

verminderingen van vorderingen die door de stichting

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met

1 januari 2013 van kracht.

de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten

worden zowel op het niveau van specifieke activa als

gen heeft.

8.2

 rondslagen voor waardering
G
van activa en passiva

de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarver-

8.2b Vergelijking met vorig jaar

in de eerste opname worden meegenomen. Indien de

op collectief niveau in aanmerking genomen. Van af-

slaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaar-

De gehanteerde grondslagen van waardering en van

instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden

zonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld

verslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere

grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

het voorgaande jaar.

waardeverminderingen in de winst en verliesrekening,

waardevermindering en van afzonderlijk niet belang-

maken eventuele direct toerekenbare transactiekos-

rijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze

De grondslagen die worden toegepast voor de waar-
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Operationele lease wordt niet op de balans gewaardeerd.

dering van de activa en passiva en resultaat bepaling

8.2c Materiële vaste activa

ten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering,

zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd

opname worden financiële instrumenten op de hierna

dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijk-

anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd

tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

beschreven manier gewaardeerd.

bare risicokenmerken.

tegen nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrij-

uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

vingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiks-

8.2e Bijzondere waardeverminderingen van financi-

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermin-

duur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt

ële vaste activa

dering gebruikt de Theologische Universiteit Kampen

Gebruik van schattingen

rekening gehouden met de bijzondere waardevermin-

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd te-

historische trends met betrekking tot de waarschijn-

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het col-

deringen die op balansdatum worden verwacht.

gen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de

lijkheid van het niet nakomen van betalingsverplich-

lege van bestuur oordelen vormt en schattingen en

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen

staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kost-

tingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaats-

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de

verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toe-

prijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslag-

vindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

rekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvin-

datum beoordeeld om te bepalen of er objectieve

uitkomsten worden bijgesteld als Theologische Uni-

waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

gen gedurende de verwachte toekomstige gebruiks-

aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere

versiteit Kampen van oordeel is dat de huidige, eco-

De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:

duur en bijzondere waardeverminderingen.

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel

nomische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat
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het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen

bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,

rekeningen, rekening houdend met de voorwaarden

hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends

een segmentatie opgenomen naar publieke en private

tenzij anders vermeld.

uit de Regeling beleggen en belenen tot 1 juli 2016 en

suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsver-

middelen. Door een grote bijdrage van private midde-

Wanneer de verwachting is dat een derde de ver-

lies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kost-

len te besteden aan publiek activiteiten ontstaat een

plichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is

prijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend

forse toename van de Bestemmingsreserve GKV en een

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de af-

als het verschil tussen de boekwaarde en de contante

forse onttrekking aan de Algemene Reserve Publiek.

wikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoe-

Egalisatierekening investeringen

waarde van de verwachte toekomstige kasstromen,

Besloten is om vanaf 2015 de onttrekking aan publieke

ding als een actief in de balans opgenomen.

Subsidies en bestemde giften verband houdende met

gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve ren-

middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit

te van het actief. Verliezen worden opgenomen in de

is in de resultaatverdeling verwerkt.

staat van baten en lasten. Als in een latere periode de

Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves op-

waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere

genomen, t.w. de reserve bibliotheekfonds en het Uni-

waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in

versiteitsontwikkelingsfonds.

juli2016.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een

materiële vaste activa worden toegevoegd aan deze

voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te ver-

rekening, die vrijvalt ten gunste van de staat van baten

delen over een aantal boekjaren.

en lasten op basis van de geldende afschrijvingstermij-

Volgens de Richtlijnen RJ 660 wordt er een voorzie-

nen voor materiële vaste activa.

ning jubilea gevormd.

verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die

De reserve bibliotheekfonds wordt gevoed door een

Deze voorziening geeft inzicht in de financiële ver-

plaatsvond na de opname van het bijzondere waarde-

jaarlijkse bestemde gift vanuit de externe Stichting Bi-

plichting inzake de uitbetaling van jubileumuitkeringen

verminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van

bliotheekfonds Theologische Universiteit. Voor zover

hetgeen voortvloeit bij toepassing van de arbeidsvoor-

het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs)

deze giften niet worden aangewend voor de aanschaf

waardenregeling. De looptijd bedraagt meer dan 5 jaren.

opgenomen in de staat van baten en lasten.

van boeken worden deze toegevoegd aan de bestem-

De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter

De baten en lasten worden toegerekend aan het boek-

mingsreserve, terwijl overbesteding daaraan wordt

dekking van toekomstige loonkosten van personeels-

jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

onttrokken. Dit gebeurt via resultaatbestemming.

leden die op balansdatum naar verwachting blijvend,

genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwe-

8.2f Handels- en overige vorderingen

8.3

 rondslagen voor de bepaling
G
van het resultaat

8.3a Algemeen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste op-

Het Universiteitsontwikkelingsfonds wordt gevoed

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaam-

zenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden

name gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op

door giften en legaten. Dit fonds wordt gebruikt voor

heden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschikt-

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht ge-

basis van de effectieve rentemethode, verminderd met

de ontwikkeling en uitbouw van de universiteit; het

heid. Deze voorziening is in 2017 voor het eerst ge-

nomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarreke-

bijzondere waardeverminderingsverliezen. De vorde-

gaat dus om projectmatige uitgaven die niet via de

vormd. Voor 2017 was deze toekomstige verplichting

ning bekend zijn geworden.

ring voor de jaren 2014 tot en met 2016 op Deputaten

reguliere bedrijfsvoering kunnen worden gedaan. Dit

niet materieel.

Financiën en Beheer is door laatstgenoemde beves-

gebeurt via resultaatbestemming.

8.3b Begroting 2017

tigd. De vordering ontstaan in 2017 zal naar verwach-

8.2j Langlopende en kortlopende schulden en ove-

In de jaarrekening is een vergelijking gemaakt met de

8.2i Voorzieningen

rige financiële verplichtingen

vastgestelde begroting inclusief onttrekking uit het

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte af-

Langlopende en kortlopende schulden en overige fi-

Universiteitsontwikkelingsfonds.

8.2g Liquide middelen

dwingbare of feitelijke verplichtingen die op de ba-

nanciële verplichtingen worden na eerste opname

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en di-

lansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis

8.3c Verlenen van diensten

rect opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan

een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waar-

van de effectieve rekenmethode.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden

twaalf maanden.

van de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

ting in 2018 worden afgerekend.

Kaders voor beleningen en beleggingen zijn vastge-

naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
Afgeleide financiële instrumenten

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhou-

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

De Theologische Universiteit Kampen maakt geen ge-

ding tot de in totaal te verrichten diensten.

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

bruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s

8.2h Eigen vermogen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de no-

(renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door

8.3d Rijksbijdragen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en

minale waarde van de uitgaven die naar verwachting

gebruik te maken van de rekening-courant en spaar-

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de

legd in een treasurystatuut.
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staat van baten en lasten in het jaar waarop de toeken-

8.3j Personeelsbeloningen

ning betrekking heeft.

Periodiek betaalbare beloningen

8.4

T oelichting op de onderscheiden
posten van de balans

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
8.3e Bijdragen Deputaten Financiën en Beheer

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van

8.4a Materiële vaste activa

De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld door

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt

de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrij-

werknemers, waarbij eventuele baten uit hoofde van

worden weergegeven:

gemaakt) en is gebaseerd op het aantal kerkleden.

detachering en sponsoring zijn opgenomen onder ‘oveMateriële vaste activa

rige baten’.
8.3f Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesub-

De instelling heeft een defined benefit-pensioenrege-

sidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn ge-

ling, waarbij de werkgever aan de werknemer op de

Verkrijgins- of vervaardigingsprijzen

derfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort

pensioengerechtigde leeftijd een pensioen toezegt

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord

gebaseerd op een middelloonregeling. De te betalen

Cumulatieve waarde-verminderingen en
afschrijvingen

als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en

premie wordt als last in de staat van baten en lasten

de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

verwerkt. Vooruitbetaalde of nog te betalen premies

Subsidies met betrekking tot investeringen in ma-

worden opgenomen op de balans. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

het desbetreffende actief en als onderdeel van de af-

Boekwaarden

Inventaris en
apparatuur

Totaal

€

€

€

2.297.116

580.067

2.877.183

-1.941.968

-462.219

2.404.187

355.148

117.849

472.997

0

45.283

45.283

Pensioenen
Stand per 1 januari 2017

teriële vaste activa worden in mindering gebracht op

Gebouwen en
terreinen

Mutaties
Investeringen
afschrijvingen

-40.523

-35.480

-76.003

Saldo

314.625

127.652

442.277

Beleidsregels toepassing WNT

Stand per 31 december 2016

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu-

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

2.297.116

625.350

2.922.467

8.3g Collegegelden

blieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van

-1.982.491

-497.699

-2.480.190

Collegegelden worden toegerekend aan het verslag-

1 januari 2013 van kracht.

Cumulatieve waarde-verminderingen en
afschrijvingen

442.277

schrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

jaar voor zover deze daarop betrekking hebben, wat
tevens inhoudt dat gefactureerde bedragen deels wor-

8.3k Financiële baten en lasten

den toegerekend aan een volgend verslagjaar en daar-

Rentebaten en rentelasten

om worden opgenomen onder overige passiva.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-

Boekwaarden

314.625

127.652

Afschrijvingspercentages

3%/0%

10% / 25%

Tabel 16 – Materiële vaste activa

werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt ca.

8.3h Overige baten

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking

€ 8 miljoen. De WOZ waarde van de gebouwen bedraagt

Hier worden verantwoord de baten uit hoofde van spon-

van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

€ 1.280.000.

soring door derden, detachering, collectes en opbreng-

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen le-

sten uit nevenactiviteiten. Verder zijn onder overige

ningen die als onderdeel van de berekening van de ef-

De boekencollectie van de Theologische Universiteit

baten ook opgenomen de ontvangen giften en legaten.

fectieve rente worden meegenomen.

wordt niet geactiveerd. De verzekerde waarde van de
boekencollectie bedraagt € 4,8 miljoen.

8.3i Afschrijvingen op materiële vaste activa
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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8.4b  Financiële vaste activa

8.4d Liquide middelen

Conform RJ 660 wordt onderscheid gemaakt tussen re-

De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

serves die opgebouwd zijn uit publieke middelen dan

Financiële vaste activa
Omschrijving

Koerswaarde 31/12/2017

Beleggingsresultaat

Aandelen

96.262

-7.378

Obligaties

87.156

10.989

Alternatieve beleggingen

26.049

-385

Vermogensbeheer rekening
Totaal resultaat

61.204

6.286

270.671

9.512

Liquide middelen

Rendement (%)

Tegoeden op banken
Kasmiddelen
Totaal liquide middelen

31-12-16

€

€

1.192.870

1.071.298

aangemerkt als privaat. Vanaf 1 januari 2010 heeft seg-

1.571

1.284

mentatie van het eigen vermogen plaatsgevonden in

1.194.441

1.072.582

een publiek deel en een privaat deel. Vergeleken met

Daar in 2010 voor het eerst Rijksbekostiging is ontvangen is het gehele eigen vermogen op 1 januari 2010

andere universiteiten heeft de Theologische Universi-

Tabel 19 – Liquide middelen

3,64%

wel private middelen.

31-12-17

teit relatief veel private middelen. De bijdrage van het

Tabel 17 – Overzicht belegging

In 2017 is een deel van het vermogen (€ 250.000) onder-

Alle liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale

rijk is ongeveer 1/3 van de totale baten en is ontoerei-

waarde en staan ter vrije beschikking.

kend om de publieke activiteiten te bekostigen. Besloten is om vanaf 2015 de onttrekking aan publieke mid-

gebracht in het Duurzaam fondsen mandaat met een
matig defensieve portefeuille.

8.4e Eigen vermogen

delen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in

Het verloop van het eigen vermogen (na winstverde-

de resultaatverdeling verwerkt.
De mutatie van het Universiteitsontwikkelings-

ling) is als volgt:

fonds bedraagt het saldo van ontvangen giften en legaEigen vermogen

8.4c Vlottende activa
De specificatie van de vorderingen is als volgt:
Vorderingen

Saldo

ten (ad € 209.846) en uitgaven ( € 94.500) en geschiedt via

31-12-16

exploitatieresultaat 2017

31-12-17

winstbestemming. De mutatie van de bestemmingsre-

€

€

€

Algemene reserve publiek

-11.356.497

-1.000.000

-12.356.497

Totaal reserves publiek

-11.356.497

-1.000.000

-12.356.497

De vordering op studenten betreft de nog niet ver-

31-12-16

€

€

Debiteuren

18.560

17.523

Onder de overige vorderingen is tevens opgeno-

Studenten/deelnemers/
cursisten

74.147

94.337

men de vordering op Deputaten Financiën en Beheer

232.433

10.729

Overlopende activa

bestemming

zieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

31-12-17

Overige vorderingen

Saldo

15.837

9.670

340.977

132.259

Tabel 18 – Vorderingen

vallen termijnen in het kader van de gespreide inning

serve voor de bibliotheek bedraagt het saldo van de

Reserves publiek:

van collegegelden.

53.000 en de aanschaf van boeken ad € 50.582.

betreffende de compensatie van de loonkostenont-

0

wikkeling over 2016 en 2017 en de achterstallige af-

Reserves privaat:

drachten ziektekostenpremie over 2014.

Kapitaal

Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren

Algemene reserve

opgenomen.

0

De vorderingen hebben een resterende looptijd

0

2.042

295.023

750.394

Bestemming resultaat

457.413

295.023

752.436

Onttrekking aan de Algemene reserve publiek

-1.000.000

Onttrekking aan de Algemene reserve privaat

295.023

11.356.497

1.000.000

12.356.497

n reserve bibliotheekfonds

58.077

2.418

60.495

216.496

115.346

331.842

11.631.070

1.117.764

12.748.834

731.987

412.787

1.144.773

gen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortTotaal

lopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voor-

Jaarverslag 2017

Toevoeging aan Bestemmingsreserve
GKV privaat
Toevoeging aan
universiteitsontwikkelingsfonds
Onttrekking aan bibliotheekfonds

€

1.000.000
115.346
2.418
412.787

Tabel 21 – Bestemming resultaat

Tabel 20 – Eigen vermogen
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te bestemmen:

2.042

n bestemmingsreserve GKV

n universiteitsontwikkelingsfonds

korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderin-

Voorgesteld wordt het resultaat ad € 412.787 als volgt

455.371

Bestemmingsreserves:

Vorderingen zijn opgenomen tegen eerste verwerking.

ontvangen gift van de Stichting Bibliotheekfonds ad €
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8.4f Voorzieningen
De voorzieningen hebben zich in 2017 als volgt ontwikkeld:
Voorzieningen

Onder schenking en sponsoring o.m. begrepen de be-

8.5a Rijksbijdragen

gische Universiteit van € 53.131. Voor het overige heeft

stemde gift van de Stichting Bibliotheekfonds Theolo-

Saldo 31-12-2016

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo 31-12-2017

Kortlopend <1 jaar

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de

deze post betrekking op de ontvangen externe finan-

€

€

€

€

€

€

staat van baten en lasten in het jaar waarop de toeken-

ciering sponsoring onderzoek.

Onderhoud

47.550

40.000

5.201

0

82.350

40.871

Jubilea

12.060

0

0

304

11.756

0

0

70.000

0

0

70.000

70.000

59.610

110.000

5.201

304

164.106

110.871

Langdurig ziek
Totaal
Tabel 22 – Voorzieningen

8.4h Niet in de balans opgenomen

8.4g Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende

rechten en verplichtingen

ning betrekking heeft.
8.5e Personele lasten

De Rijksbijdrage 2017 is vastgesteld op € 1.339.135.

De specificatie van de personele lasten is als volgt:
Rijksbijdrage sector
wetenschappelijk
onderwijs

2017 begroting
2017

2016
Personele lasten

€

€

€

Bijdrage

1.339.135

1.310.157

1.162.503

Totaal

1.339.135

1.310.157

1.162.503

2017

begroting
2017

2016

€

€

€

2.229.626

2.181.194

2.110.830

Sociale lasten

230.498

194.147

398.126

Pensioenpremies

239.552

238.026

213.178

Lonen en
salarissen

looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van

Erfpacht

de kortlopende schulden benadert de boekwaarde

De grond van de percelen aan de Groenestraat 158/160

vanwege het kortlopende karakter ervan.

(Linnenweversgilde) is in eigendom van de Gemeente

8.5b Bijdragen Deputaten Financiën en beheer

Kampen, die deze in erfpacht heeft afgestaan aan de

De bijdrage vanuit Deputaten Financiën en Beheer zijn

Overige personele
lasten

119.804

41.200

36.735

Uitkeringen

-16.536

0

-3.442

2.802.944

2.654.568

2.755.426

Tabel 24 – Rijksbijdrage sector Wetenschappelijk onderwijs

31-12-17

31-12-16

Theologische Universiteit. De erfpachtcanon is zeer ge-

conform toezeggingen op basis van besluiten van de

€

€

ring en kan in 2075 door de Gemeente Kampen worden

GS Ede 2014.

Crediteuren

44.207

55.549

Loonheffing

97.181

267.404

Kortlopende schulden

Premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

36.328

22.391

8.5c Collegegelden
Huurovereenkomsten

Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende studenten.

Met betrekking tot de huur van kopieerapparatuur zijn

3.495

1.624

137.004

291.419

Egalisatierekening investeringen

184.214

193.882

€ 7.000 (incl. btw). Hiervan heeft € 13.959 een looptijd <
1 jaar.

51.976

101.980

Totaal overige kortlopende schulden

236.189

295.862

Vooruitontvangen college- en lesgelden

172.848

167.752

Vooruitontvangen funding
Vakantiegeld- en dagen

67.413

93.130

197.795

192.755

Totaal

herzien.

Totaal Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Overige kortlopende schulden

in 2016 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met

8.5d Overige baten

een looptijd van 49 maanden voor een totaal bedrag ad

De overige baten zijn als volgt te specificeren:
Overige baten

Door een toename van het aantal internationale
studenten is de huisvesting uitgebreid tot gemiddeld 2
woningen en 3 appartementen. De maandelijkse huurprijs voor deze panden is plm. € 5.500,- incl. gas, water
en elektra. Dit betreft uitsluitend lopende huurcon-

Accountants en administratiekosten

25.319

14.521

tracten (<1 jaar). De huur over 2017 is vermeld onder

Overige overlopende passiva

58.711

36.413

paragraaf 8.5h.

Totaal overlopende passiva

522.086

504.571

Totaal kortlopende schulden

939.487

1.147.401

Verhuur
onroerende zaken

In de sociale lasten over 2016 is een nagekomen last over 2014 en 2015
opgenomen van € 116.000. In de sociale lasten over 2017 is opgenomen een bate van € 62.593 betreffende de nagekomen last over 2014,
die zal worden gecompenseerd door Deputaten Financiën en Beheer.
Tabel 26 – Specificatie personele lasten

De ontwikkeling van de personeelsformatie kan als

2017

begroting
2017

2016

€

€

€

600

1.500

0

volgt worden weergegeven:
Aantal fte's per
31-12
CvB

Detachering
personeel

75.888

Schenking en
sponsoring

301.635

Funding projecten

Tabel 23 – Kortlopende schulden
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8.5 T oelichting op onderscheiden posten
van de staat van baten en lasten

52.967

54.000
135.000
110.000

92.475
201.031
73.891

Overige

244.556

191.774

179.606

Totaal

675.646

492.274

547.002

2017

Begroting
2017

2016

fte

fte

fte

1,1

1,1

1,1

WP/OP

17,7

18,2

18,2

OOP

11,1

11,3

11,8

Totaal

29,9

30,6

31,1

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland werkzaam.
Tabel 27 – Ontwikkeling personeelsformatie

Tabel 25 – Overige baten
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8.5f WNT-verantwoording

“Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Theologische Uni-

De bezoldiging van R. Kuiper is hoger dan het toepas-

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldi-

versiteit is € 118.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of om-

selijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder het

De bezoldiging van J. de Jong is hoger dan het toepas-

ging topfunctionarissen publieke en semipublie-

vang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder

overgangsrecht valt, geldt geen terugbetaalverplich-

selijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder het over-

ke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de

ting. R. Kuiper heeft tevens een aanstelling voor 0,3

gangsrecht valt, geldt geen terugbetaalverplichting.

is opgesteld op basis van de volgende op de TU

eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel

fte als hoogleraar. Deze vergoeding blijft onder het

Kampen van toepassing zijnde regelgeving:

voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.”

drempelbedrag voor niet-topfunctionarissen. Er is
geen aparte presentatie opgenomen inzake vergoe-

ding niet-topfunctionaris.

De vergelijkende cijfers 2016 zijn derhalve aangepast
ten opzichte van de gecertificeerde jaarrekening 2016.

Bezoldiging bestuurders
Naam
Functie(s)
Voorzittersclausule van toepassing

R. Kuiper

J. de Jong

Voorzitter College van Bestuur

Lid College van Bestuur

nvt

nvt

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang deeltijdfactor (in fte) College van Bestuur

0.5

0,6

Omvang deeltijdfactor (in fte) Hoogleraar

0,3

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

nvt

nvt

50.843

72.393

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

10.732

17.803

Totaal bezoldiging

61.575

90.196

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

59.000

70.800

ja

ja

Voorzitter College van Bestuur

Lid College van Bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0,5

0,6

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

Motivering indien overschrijding
Gegevens 2016
Functie(s) in 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

E.W. Evers

R. Kelder

M. Hendriks
-de Jong

E.R. Helder

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 - 28/2

1/1 - 28/2

1/1 - 28/2

1/1 - 28/2

1/1-28/2

Beloning

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

2.950

1.967

1.967

1.967

1.967

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

J. Ophoff

E.W. Evers

R. Kelder

M. Hendriks
-de Jong

E.R. Helder

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 19/6

Beloning

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Naam

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Bezoldiging
48.886

71.852

0

0

13.638

17.742

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.550

11.700

11.700

11.700

5.450

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging

62.524

89.594

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

58.500

70.200

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

ja

ja

Motivering indien overschrijding
Tabel 28 – Bezoldiging College van Bestuur
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J. Ophoff

Functie(s)

Bezoldiging 2016
Bezoldiging

Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam

Motivering indien overschrijding
Tabel 29a – Bezoldiging Raad van Toezicht
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Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam

Bezoldiging Raad van Toezicht
L. Hordijk

J. Westert

L. Dijkema

A. de Snoo

S. van der Lugt

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/3 - 31/7

1/3 - 31/7

1/3 - 31/7

1/3 - 31/7

1/3 - 31/7

Beloning

0

0

0

0

0

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

1.667

826

826

1.000

1.000

7.375

4.917

4.917

4.917

4.917

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

7.375

4.917

4.917

4.917

4.917

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

J. Westert

L. Dijkema

A. de Snoo

S. van der Lugt

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter Raad
van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1/8 - 31/12

1.667

826

826

1.000

1.000

0

0

0

0

0

Bezoldiging

Naam
Functie(s)

Naam

Bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Naam
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Bezoldiging

Beloning

0

0

0

0

0

Beloning

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

0

0

0

0

0

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Tabel 29b – Bezoldiging Raad van Toezicht

Motivering indien overschrijding

0

0

0

0

0

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Tabel 29c – Bezoldiging Raad van Toezicht

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

ding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaats-

aan topfunctionarissen: Niet van toepassing.

gevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017
geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

betaald die op grond van de WNT dienen te worden

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn

gerapporteerd.

er geen overige functionarissen die in 2017 een bezol-
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diging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben

Bezoldiging of ontslaguitkering

ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermel-

niet-topfunctionarissen: Niet van toepassing.
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8.5g Afschrijvingen
Afschrijvingen

Gebouwen
Vrijval egalisatierekening
Totaal gebouwen

2017

begroting
2017

2016

€

€

€

40.523

50.000

40.523

-9.668
30.855

-10.500
39.500

-10.486
30.037

Inventaris en apparatuur

35.480

53.600

30.629

66.335

93.100

60.666

Tabel 30 – Afschrijvingen

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

8.5k Gebeurtenissen na balansdatum

de bedragen aan accountantshonoraria ten laste van

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum

het resultaat gebracht:

voorgedaan die gemeld moeten worden in het kader

2017

begroting
2017

2016

€

€

€

6.265

6.060

5.036

118.429

84.500

168.315

14.539

15.150

18.250

1.745

3.030

2.406

van deze jaarrekening.
Accountantshonoraria

2017

begroting
2017

2016

€

€

€

27.850

25.000

29.645

Overige organisatielasten
Inventaris
Publiciteit en voorlichting
Contributies en abonnementen
Curatorium
Raad van Toezicht

16.024

5.555

3.666

Accountantskosten

27.850

25.000

26.620

Reis- en vergaderkosten

24.668

16.000

18.469

Bibliotheek

56.237

75.000

74.298

Automatisering

144.919

153.602

159.927

Kantoorkosten

69.954

59.310

53.514

Administratieve ondersteuning

20.848

36.000

42.100

Div. commissies en regelingen

22.912

27.000

9.637

8.561

0

57.013

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Totaal

8.5l Ondertekening

0

0

-3.025

27.850

25.000

26.620

Prof. dr. L. Hordijk
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de
organisaties en onafhankelijke accountants zoals be-

€

€

€

51.049

50.000

79.391

Aanloopkosten GTU

8.979

12.221

10.808

Filmwerk

27.343

0

12.501

8.5j Saldo financiële baten en lasten

Onderhoud

54.642

46.160

50.930

Overige lasten

12.500

0

57.013

Een nadere specificatie van het saldo financiële baten

Energie en water

65.788

61.570

52.810

Totaal overige organisatielasten 572.796

Schoonmaakkosten

2.619

2.525

2.085

Heffingen

7.081

6.565

7.343

Kosten locatieonderzoek
Overige
Totaal
Tabel 31 – Huisvestingslasten

866

0

978

1.130

35.151

0

192.153

214.192

204.345

506.207

651.753

Onderwijsvisitatie

12.500

15.000

12.500

Profileringsfonds

10.000

5.000

10.000

Studentenvoorzieningen

35.295

32.397

33.900

Totaal onderwijs

57.795

52.397

56.400

Onderzoek
Buitenlandbeurs
Internationalisering
Congressen/studiereizen
Buitenpromovendi

ganisaties).

Prof. dr. Roel Kuiper				
Voorzitter College van Bestuur

en lasten is als volgt:
drs. Jan de Jong MCM CMC
2016

Saldo financiële
baten en lasten

2017 begroting
2017
€

€

€

Beleggingsresultaten

9.512

0

11.159

9.122

15.000

3.658

Rentebaten

914

8.000

3.507

40.000

117.717

Rentelasten

243

1.000

739

719

10.100

1.469

10.183

7.000

13.927

11.443

1.000

20.000

Promotiegelegenheid

2.709

0

1.611

4.522

0

4.546

Lindeboomleerstoel

10.000

0

10.000

Project identiteit

61.711

46.000

41.952

Overige onderzoekskosten

doeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsor-

98.909

ATSF

52.382

44.724

53.135

Totaal Onderzoek

251.517

156.824

254.087

Eindtotaal

882.108

715.428

962.240

voorzitter Raad van Toezicht

werkzaamheden die zijn uitgevoerd door accountants-

2016

Verzekeringen

Kampen, 28 juni 2018

Tabel 33 – Accountantshonoraria

begroting
2017

Huur

2017

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgen-

Overige instellingslasten

Totaal

Huisvestingskosten

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

Saldo financiële baten en lasten

Lid College van Bestuur

Tabel 34 – Saldo financiële baten en lasten

Tabel 32 – Overige lasten
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9. Overige gegevens
9.1 Overige gegevens
Op de Theologische Universiteit is de bevoegdheid
voor het voeren van beleid toegewezen aan het College van Bestuur. Aan de Raad van Toezicht is het toezicht en daarmee de vaststelling van de jaarrekening
toegewezen.

66
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

derwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het

n	de overige gegevens.

rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij

taties, in overeenstemming met de in de relevante

van mening dat de andere informatie:

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

n	met de jaarrekening verenigbaar is en geen mate-

In dit kader is het college van bestuur tevens verant-

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmu-

Aan: D
 e Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland
Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2017

n	het bestuursverslag;

riële afwijkingen bevat;

n	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

het college van bestuur noodzakelijk acht om het

jaarverslaggeving en paragraaf 2.2.2 Bestuursver-

opmaken van de jaarrekening en de naleving van die

slag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zon-

2017 is vereist.

der afwijkingen van materieel belang als gevolg van

en andere toelichtingen.

fouten of fraude.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het col-

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Theologische

De basis voor ons oordeel

op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

lege van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling

Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Neder-

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Ne-

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, over-

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort

land te Kampen gecontroleerd.

derlands recht, waaronder ook de Nederlandse con-

wogen of de andere informatie materiële afwijkingen

te zetten. Op grond van genoemde verslaggevings-

Ons oordeel

trolestandaarden en het Onderwijsaccountantspro-

bevat.

stelsel moet het college van bestuur de jaarrekening

Naar ons oordeel:

tocol OCW 2017 vallen.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstel-

n	geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarreke-

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn

vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,

ling, tenzij het college van bestuur het voornemen

ning een getrouw beeld van de grootte en de sa-

beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijk-

paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijs

heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de

menstelling van het vermogen van Theologische

heden voor de controle van de jaarrekening’.

accountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

realistische alternatief is.

Universiteit van de Gereformeerde kerken in Nederland op 31 december 2017 en van het resultaat

Wij zijn onafhankelijk van Theologische Universiteit

dezelfde diepgang als onze control werkzaamheden

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandighe-

over 2017 in overeenstemming met de Regeling

van de Gereformeerde kerken in Nederland, zoals ver-

bij de jaarrekening.

den waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of

jaarverslaggeving onderwijs;

eist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuï-

n	zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en

accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere

opstellen van de andere informatie, waaronder het

teit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle

voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels

bestuursverslag en de overige gegevens in overeen-

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Veror-

stemming met de Regeling jaarverslaggeving onder-

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het

tot stand gekomen in overeenstemming met de

dening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

wijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informa-

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1

tie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden voor

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Verantwoordelijkheden van het bestuur en

de controle van de jaarrekening

de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en

De jaarrekening bestaat uit:

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en

uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee

n	de balans per 31 december 2017;

daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

het getrouw weergeven van de jaarrekening, in over-

voldoende en geschikte controle-informatie verkrij-

n	de staat van baten en lasten over 2017; en

bestaat uit:

eenstemming met de Regeling jaarverslaggeving on-

gen voor het door ons af te geven oordeel.

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
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woordelijk voor een zodanige interne beheersing die

n	alle informatie bevat die op grond van de Regeling
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar

luatie van het effect van onderkende afwijkingen op

geen absolute mate van zekerheid waardoor het mo-

ons oordeel.

gelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materi-

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze ver-

ële fouten en fraude ontdekken.

antwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of

onze controleverklaring.
Wij hebben deze accountantscontrole pro-

de omstandigheden. Deze werkzaamhe-

Toekomstige gebeurtenissen of omstan-

den verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,

Zoetermeer, 25 mei 2018

fessioneel-kritisch uitgevoerd en hebben

den hebben niet als doel om een oordeel

digheden kunnen er echter toe leiden

van invloed kunnen zijn op de economische beslis-

Astrium Onderwijsaccountants B.V.

waar relevant professionele oordeelsvor-

uit te spreken over de effectiviteit van

dat een instelling haar continuïteit niet

fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan wor-

ming toegepast in overeenstemming met

de interne beheersing van de onderwijs-

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en

Was getekend,

de Nederlandse controlestandaarden, het

instelling;

omvang van onze controlewerkzaamheden en de eva-

Drs. N.E. Lansbergen RA EMITA RE

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,

n	het evalueren van de geschiktheid van

ethische voorschriften en de onafhankelijk-

de gebruikte grondslagen voor financi-

daarin opgenomen toelichtingen; en

heidseisen. Onze controle bestond onder

ële verslaggeving, de gebruikte finan-

n	het evalueren of de jaarrekening een ge-

andere uit:

ciële rechtmatigheidscriteria en het

trouw beeld geeft van de onderliggende

n	het identificeren en inschatten van de

evalueren van de redelijkheid van schat-

transacties en gebeurtenissen en of de

risico’s dat de jaarrekening afwijkingen

tingen door het college van bestuur en

in de jaarrekening verantwoorde baten

van materieel belang bevat als gevolg

de toelichtingen die daarover in de jaar-

en lasten, alsmede de balansmutaties in

van fouten of fraude, dan wel het niet

rekening staan;

alle van materieel belang zijnde aspec-

singen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
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langer kan handhaven;
n	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

rechtmatig tot stand komen van baten

n	het vaststellen dat de door het college

en lasten alsmede de balansmutaties,

van bestuur gehanteerde continuïteits-

het in reactie op deze risico’s bepalen en

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

Wij communiceren met de Raad van Toe-

uitvoeren van controlewerkzaamheden

op basis van de verkregen controle-in-

zicht onder andere over de geplande reik-

en het verkrijgen van controle-infor-

formatie vaststellen of er gebeurtenis-

wijdte en timing van de controle en over de

matie die voldoende en geschikt is als

sen en omstandigheden zijn waardoor

significante bevindingen die uit onze con-

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

trole naar voren zijn gekomen, waaronder

risico dat een afwijking van materieel

onderwijsinstelling haar activiteiten in

eventuele significante tekortkomingen in de

belang niet ontdekt wordt groter dan

continuïteit kan voortzetten. Als wij con-

interne beheersing.

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

cluderen dat er een onzekerheid van ma-

samenspanning, valsheid in geschrifte,

terieel belang bestaat, zijn wij verplicht

het opzettelijk nalaten transacties vast

om aandacht in onze controleverkla-

te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-

ring te vestigen op de relevante gerela-

stellen van zaken of het doorbreken van

teerde toelichtingen in de jaarrekening.

de interne beheersing;

Als de toelichtingen inadequaat zijn,

n	het verkrijgen van inzicht in de interne

moeten wij onze verklaring aanpassen.

beheersing die relevant is voor de con-

Onze conclusies zijn gebaseerd op de

trole met als doel controlewerkzaam-

controle-informatie die verkregen is tot

heden te selecteren die passend zijn in

de datum van onze controleverklaring.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

ten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Bijlage I

Meerjarenbegroting

2019

2020

€

€

€

Baten

Financiën
Overzicht resultaat PEP

2017

2016

€

€

Opbrengsten:

65.182

87.823

Opbrengsten:

Kosten

77.375

86.723

-12.193

1.100

Resultaat

2018

Overzicht resultaat AKZ+

2017

2016

€

€

88.569

92.319

Kosten

124.479

80.685

Resultaat

-35.910

11.634

Tabel 35 – Overzicht resultaat PEP/AKZ+

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.419.338

1.499.579

1.419.338

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.779.254

1.763.482

1.747.114

246.788

251.684

256.678

0

0

0

Collegegelden
Bijdrage universitair ontwikkelingsfonds
Bijdrage Bibliotheekfonds

55.000

55.000

50.000

532.250

484.250

432.250

4.032.630

4.053.995

3.905.380

2.878.217

2.819.474

2.760.541

116.000

116.000

116.000

93.100

103.100

103.100

Huisvestingskosten

223.181

223.181

223.181

Overige instellingslasten

714.207

704.207

704.207

4.024.705

3.965.962

3.907.030

7.925

88.033

-1.650

Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Personeel niet in loondienst

Exploitatie overzicht volgens
jaarrekening

Exploitatieoverzicht
volgens
jaarverslag

Begroting 2017

€

€

Afwijking t.o.v.
begroting

€

Exploitatieoverzicht
2016

€

Afwijking
t.o.v. 2016

€

Baten

Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.339.135

1.310.157

28.978

1.162.503

176.632

Saldo financiële baten en lasten

1.416

1.416

1.416

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.868.890

1.750.974

117.916

1.729.081

139.809

Exploitatiesaldo

9.341

89.450

-233

Collegegelden

264.492

241.988

22.504

253.186

11.306

Ontvangen giften en legaten (Universiteitsontwikkelingsfonds)

197.982

0

197.982

168.667

29.315

Overige baten

675.646

492.274

183.372

547.002

128.644

4.346.145

3.795.393

550.752

3.860.439

485.706

2.802.944

2.654.568

148.376

2.755.426

47.518

66.335

93.100

-26.765

60.666

5.669

Totaal baten

Tabel 37 – Meerjarenbegroting 2018-2020 voor mutaties reserve

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten

192.153

214.192

-22.039

204.345

-12.192

Overige instellingslasten

882.108

715.428

166.680

962.240

-80.132

3.943.540

3.677.288

266.252

3.982.677

-39.137

402.605

118.105

284.500

-122.238

524.843

10.183

7.000

3.183

13.927

-3.744

412.788

125.105

287.683

-108.311

521.099

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

Tabel 36 – Afwijkingen in de staat van baten en lasten t.o.v. de begroting
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Collegegeldopbrengsten
Studenten
Bachelor
Pre-Master

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

49

51

53

55

7

7

7

7

39

39

39

39

Master predikant
Master Algemeen

Activa

€

€

€

€

0

0

0

Materiële vaste activa

442.277

349.177

246.077

142.977

Financiële vaste activa

270.671

270.671

270.671

270.671

Totaal vaste activa

712.948

619.848

516.748

413.648

0

0

0

0

340.977

340.977

340.977

340.977

0

0

0

0

Vlottende activa

12

12

n M1-GT

8

8

8

8

n M1-KS

9

9

9

9

Vorderingen

n M1-Overige

6

6

6

6

Effecten

5

5

5

5

137

139

141

Tarief collegegeld (VT)

2.006

2.060

2.060

2.060

Tarief collegegeld (DT)

1.185

1.226

1.226

1.226

Voorraden

Liquide middelen

1.194.441

1.296.882

1.489.432

1.592.299

Totaal vlottende activa

1.535.418

1.637.859

1.830.409

1.933.276

Totaal activa

2.248.366

2.257.707

2.347.157

2.346.924

2017

2018

2019

2020

€

€

€

€

Algemene reserve

-11.604.061

-12.594.720

-13.505.270

-14.505.503

Bestemmingsreserves

12.748.834

13.748.834

14.748.834

15.748.834

aandeel Deeltijd

10%

10%

10%

10%

Passiva

aandeel 0 in populatie

15%

15%

15%

15%

Eigen vermogen

aandeel VT in populatie
Opbrengsten per collegejaar

75%

75%

75%

75%

242.342

245.631

248.431

235.673

Overige reserves / fondsen
Kalenderjaar
Collegegelden
Tabel 38 – Ontwikkeling studentenbekostiging

2017

2018

2019

2020

241.988

246.788

251.684

256.678

2020

0

12

135

2019

Vaste activa

12

Artikel 8

2018

Immateriële vaste activa

n M1-MG

Totaal

2017

Voorzieningen

0

0

0

0

164.106

164.106

164.106

164.106

0

0

0

0

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

939.487

939.487

939.487

939.487

2.248.366

2.257.707

2.347.157

2.346.924

2018

2019

Tabel 39 – Verwachte ontwikkeling balanstotaal

Organisatorische eenheid

2017

2020

2021

College van Bestuur*

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Organisatie en beheer

11,4

11,4

11,4

12,3

12,3

Wetenschappelijk

17,4

17,2

20,6

20,6

20,6

Eindtotaal

30,3

30,1

32,0

32,0

32,0

* inclusief bestuurssecretaris. Extern gefinancierde fte’s zijn in dit overzicht opgenomen.
Tabel 40 – Ontwikkeling formatie volgens formatieplan
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Bijlage II
Samenstelling Raad van Toezicht, College van Bestuur, Curatorium,
Universiteitsraad en Commissies (31-12-2017)
Universiteitsontwikkelingsfonds 2017

Totaal

Beginsaldo

216.496

Raad van Toezicht

Universiteitsraad

Toelatingscommissie

Bij: legaten, giften en schenkingen

209.846

Mw. S.J. Geertsema MBA

J.A.G. Bosman MA

Mw. E. Blokland MSc (studieadviseur)

426.342

Ds. P. Groen

Dr. J.M. Burger

Mw. J.M.M. Sinnema (ambtelijk secretaris)

Prof. dr. L. Hordijk (voorzitter)

Mw. J.L. van Eekeren (secretaris)

Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (voorzitter)

Ds. A. Koster (secretaris)

Drs. G.D. Harmanny (voorzitter)

Drs. J.J.A. Colijn

J. Westert

H. van Noort BA, notulist

€

Af:
Bijdragen buitenpromovendi

37.500

Bijdrage AIO

25.000

Leerstoel 'Medische Ethiek' SCF

10.000

Onderzoek M. Klinker

20.000

Overig

College van Bestuur

Examencommissie

N. Snijder

Mw. E. Blokland MSc (adviseur)
Prof. dr. E.A. de Boer

Drs. J. de Jong MCM CMC

Opleidingscommissie

Mw. Mr. Ensing-Maatkamp (extern lid)

Mw. E. Blokland MSc (adviseur, onderwijsco-

Drs. I.D. Haarsma (voorzitter)

Curatorium

ördinator )

Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
Dr. R.T. te Velde (ambtelijk secretaris)

Prof. dr. R. Kuiper (voorzitter)

2.000

Totale kosten

Th. van der Horst

94.500

Eindsaldo

331.842

Ds. P. van den Berg (secretaris)

Dr. A.L.Th. de Bruijne (adviseur, directeur Op-

Mutatie

115.346

Dr. P. Boonstra

leidingen)

Drs. B.C. Buitendijk

Dr. J.M. Burger

Drs. A.M. de Hullu

K. de Graaf (notulist)

Prof. dr. ir. C.G. Kruse (voorzitter)

Drs. I.D. Haarsma

Prof. dr. B.P. Veldkamp

Mw. M. de Groot

Tabel 41– Opbrengsten en uitgaven Universiteitsontwikkelingsfonds

Universiteiten dienen inzicht te bieden in de declaraties
van de individuele leden van het College van Bestuur.
Overzicht declaraties bestuursleden 2016

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

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

Mw. dr. Klinker-De Klerck (voorzitter)
€

€

880

633

Reiskosten binnenland

9.773

7.254

Overige kosten

2.099

0

12.752

7.887

Representatiekosten

Totaal

J.R. Medendorp
H. van Noort
N. Snel
Mw. M. Spans

Tabel 42 – Declaraties leden College van Bestuur
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Bijlage III

Bijlage IV

Samenstelling onderzoeksgroepen 2017

Publicatieoverzicht 2017  

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de drie onderzoeksgroepen zijn opgebouwd. Het overzicht is

Algemeen

M. Janssens

■■ ‘Romeinse keizers en het opkomend

■■ ‘Geen zorgen om de dag van morgen’,

christendom’, recensie van: Willemijn van

2. Professional publication

Nederlands Dagblad, 6 januari 2017

Dijk, De opvolger. Tiberius en de triomf

2a. Article in a journal

■■ ‘Nieuw boek: Constantijn was toch

van het Romeinse keizerrijk

H. Geertsema

niet écht christen’, recensie van: Diederik

Ambo|Anthos, 2017) en Anton van Hooff, De

■■ ‘Predikant. Schaap met vijf poten’, Dienst

Burgersdijk, De macht van de traditie. Het

Gouden Eeuw van Rome. Van de volmaakte

65.2 (2017), 53-57

keizerschap van Augustus en Constantijn

Trajanus

beperkt tot onderzoekers met een aanstelling. Daarnaast hebben diverse geassocieerde onderzoekers en
buitenpromovendi een bijdrage geleverd aan het onderzoek van de TU Kampen.
De personen die met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, waren in 2017 niet gelieerd aan de TU Kampen.

tot

Commodus

(Amsterdam:

de

gladiator

■■ ‘Wat houdt ons bij elkaar? Kerk als

(Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep,

(Amsterdam: Ambo|Anthos, 2017), Nederlands

Biblical Exegesis and Theology
(BEST)
Tenured staff

Early Modern Reformed Theology
(EMRT)
Tenured staff

Dr. D. van Keulen

gemeenschap van gemeenschappen’, Dienst

2016), Nederlands Dagblad, 13 januari 2017

Dagblad, 27 oktober 2017

Prof. dr. R. Kuiper

65.3 (2017), 5-9

■■ ‘Ooggetuigenverslag

Prof. dr. S. Paas

■■ ‘Vier deskundigen over: Het levenseinde’,

leven.’, recensie van: Possidius, Het leven

P.W. van de Kamp

Dr. K. van Bekkum

Prof. dr. E.A. de Boer

Dr. J.H.F. Schaeffer

Zorg+Welzijn Magazine 23.6 (2017), 12-13

van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw

■■ Dusseldorp, Kees van, ‘Eigentijdse kerk

Dr. J.M. Burger

Dr. W.A. den Boer

Dr. D.J. Steensma*

[bijdrage als één van de vierdeskundigen]

(vert. Vincent Hunink, inl. Paul van Geest)

met tegengeluid. Peter van de Kamp over

Prof. dr. J. Dekker*

Prof. dr. S. Hiebsch

■■ ‘Gemeentestichting als lont in het

(Eindhoven:

twintig jaar gemeente en ambt’, Dienst 65.2

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

Prof. dr. H.J. Selderhuis*

Non-tenured staff

kruitvat. Praktisch-theologische analyse van

Dagblad, 24 februari 2017

(2017), 42-45 (interview)

Prof. dr. A. Huijgen*

Dr. H.A. Speelman

Dr. W. Huttinga

een debat’, Handelingen 2017/3, 55-65 (met

■■ ‘Laat Europa leren van zijn tragisch

■■ Jong, Leendert de, ‘Er is ruimte om de

Dr. M. Klinker-De Klerck

Dr. R.T. te Velde

Dr. J. de Vries

Hans Schaeffer)

verleden.’ Interview auteur over: Jos de Mul,

ambtelijk structuur aan te passen aan wat in

Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van

deze tijd nodig is’, OnderWeg 3.13 (2017), 14-16

populisme (Rotterdam: Lemniscaat, 2017),

(interview)

Prof. dr. G. Kwakkel

Damon,

van

2016),

Augustinus’

Nederlands

Dr. M.C. Mulder*

Associate researchers

PhD-candidates

Prof. dr. H.G.L. Peels*

Dr. A. Bas

J.A.G. Bosman MA

3. Popular publication

Nederlands Dagblad, 9 maart 2017

■■ ‘Wat houdt het ambt van diaken in?’,

J.M. de Jong MA

■■ ‘De tragedie van de mens en de mildheid

Diaconie Magazine (november 2017), 19

Drs. J. van ’t Spijker*
K.S. Tamminga MA

H. Geertsema

■■ ‘Europa en islam: een beetje bescheiden

R. Kuiper

A.J. den Heijer MA

Reformed Traditions in Secular
Europe (RTSE)
Tenured staff

3c. contribution to daily newspaper/
weekly
■■ ‘Wat kunnen we leren van de zelfbewuste

graag’, interview auteur van: Rémi Brague,

■■ Stolk, Maarten, ‘Prof. Kuiper: Met GTU

Drs. H. de Waard*

Dr. C. van den Broeke

Associate researchers

christenen in Azië?’, Christelijk Weekblad 6

Europa. De Romeinse weg (Zoetemeer:

samen nieuw land ontginnen’, Reformatorisch

Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne

Prof. dr. T.A. Boer

maart 2017, 14-15

Klement

Dagblad, 30 mei 2017 (interview)

Dr. A. van der Dussen*

Prof. dr. G. Harinck

■■ ‘Wetenschap en het wonderlijke gaan

Dagblad, 28 april 2017

hand in hand’, Christelijk Weekblad 12 juni

■■ ‘Weg met de Griekse invloed op het

5. Extra

2017, 8-9

christendom!’, recensie van Brian McLaren,

5a. Lecture

■■ ‘Bijbelse verhalen zijn het woord van

Een nieuw christendom. Tien vragen die het

5a3. Popular

God in mensentaal’, Christelijk Weekblad 13

geloof veranderen (Barneveld, Plateau, 2017),

E. Brink

oktober 2017, 14-15

Nederlands Dagblad, 1 juni 2017

■■ 5 videocolleges over het boek Job

PhD-candidates
G.T. van Appeldoorn MA

Prof. dr. M.J. Kater*
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Gods’, Nederlands Dagblad, 6 april 2017

Pelckmans,

2013),

Nederlands
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Biblical Exegesis and Systematic Theology

H.J. van Nes

G. Kwakkel

van

■■ Pauline language and the Pastoral

■■ ‘La violence envers les incroyants dans

overwegingen’, in: Ad de Bruijne, Hans

toen

naar

nu.

Hermeneutische

Epistles. a study of linguistic variation

l’Ancien Testament’, RRef 68.2-3 (2017), 19-36

Burger (eds.), Gereformeerde hermeneutiek

in the Corpus Paulinum (diss. Kampen,

■■ ‘Le désespoir d’Élie et la thérapie de Dieu

vandaag. Theologische perspectieven, TU

2017). (promotores: A.D. Baum en P.H.R. van

en 1 Rois 19.1-8’, RRef 68.4 (2017), 39-47

Bezinningsreeks 18 (Barneveld: De Vuurbaak,

1. Scientific publication

of the Society for Old Testament Studies and

P.H.R. van Houwelingen

Houwelingen; Het betrof hier een joint

H.J. van Nes

2017), 123-144

1a. ‘Refereed’ article in a journal

the Oudtestamentisch Werkgezelschap, the

■■ ‘The Air Combat between Michael and

doctorate van de Evangelische Theologische

■■ ‘Post van Paulus?’, Schrift 288 (2017), 7-12

H.J. van Nes

University of Edinburgh 20th July - 23rd July

the Dragon. Revelation 12:7-12 in Relation

Faculteit Leuven met de TU Kampen; 21 april

■■ ‘Motif-Semantic Differences in Paul?

2015, OTS 70 (Leiden: Brill 2017), 93-117

to Similar Texts from the NewTestament’,

2017)

A Question to Advocates of the Pastoral’s

■■ ‘“How the Mighty Have Fallen”. Sola

in: Koert van Bekkum e.a. (eds.), Playing with

Plural Authorship in Dialogue with Michaela

Scriptura and the Historical Debate on

Leviathan. Interpretation and Reception of

Engelmann’, TynBul 68.1 (2017), 73-94 (met

David as a Southern Levantine Warlord’, in:

Harro Koning)

B. Kamphuis

2b. Book

■■ ‘De duidelijkheid van de bijbel’, in: Ad de

J.M. Burger

Bruijne, Hans Burger (eds.), Gereformeerde

2. Professional publication

■■ Leven in Christus. Over de betekenis van

hermeneutiek

vandaag.

Monsters from the Biblical World, TBN 21

2a. Article in a journal

het verhaal van Jezus (Franeker: Van Wijnen,

perspectieven,

TU

Hans Burger e.a. (eds), Sola Scriptura. Biblical

(Leiden: Brill, 2017), 151-166

K. van Bekkum

2017)

(Barneveld: De Vuurbaak, 2017), 67-80

and Theological Perspectives on Scripture,

■■ ‘Reading the Bible with Multifocal

■■ ‘Protestants

1b. ‘Non-refereed’ article in a journal

Authority, and Hermeneutics, SRT 32 (Leiden:

Lenses’, in: Hans Burger e.a. (eds), Sola

traditie. Introductie op de Herman Bavinck

2c. Volume/Book chapter

G. Kwakkel

C. Gunawan

Brill 2017), 159-182

Scriptura.

Lecture 2017 door Hans Boersma’, Radix 43

J.M. Burger

■■ ‘Lezen

(2017), 226-231

■■ ‘God spreekt. Wolterstorff over het

Exegese van het Oude Testament in de

Woord van God’, in: Robert van Putten e.a.

hermeneutische cirkel’, in: Ad de Bruijne,

P.H.R. van Houwelingen

(eds.), Denken om shalom. De praktische

Hans

■■ ‘Een rijkgeschakeerd geheel. Hoe het

filosofie

(Amsterdam:

hermeneutiek

vandaag.
TU

Biblical

and

Theological

Perspectives on Scripture, Authority, and

■■ ‘The Apostles and the Apostolic Church’,
Veritas. Jurnal Teologi Dan Pelayanan 16.1

J.M. Burger

Hermeneutics, SRT 32 (Leiden: Brill 2017),

(2017), 67-90

■■ ‘Tussen atomisering en samenklontering.

230-239

Op

zoek

naar

Bijbels-theologische

pleitbezorger

van

Theologische

Bezinningsreeks

de

van

Nicholas

over

Burger

Gods

goede

(eds.),

plannen.

Gereformeerde
Theologische

P.H.R. van Houwelingen

samenhang van beelden voor verzoening’, in:

B. Kamphuis

verdragen van verschillen de eenheid van de

Wolterstorff, Buijten & Schipperheijn, 2017),

perspectieven,

■■ ‘Renewal of the Covenant at the Last

Arnold Huijgen e.a. (eds.), Schuld en vrijheid.

■■ ‘Vrijheid in Christus. Een christologische

christelijke gemeente versterkt’, Soteria 34.3

139-154

(Barneveld: De Vuurbaak, 2017), 99-122

Supper’, Sárospataki Füzetek 21.2 (2017), 109-

Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den

lezing van Bonhoeffers gedicht ‘Stationen

(2017), 7-20 (met Hans Schaeffer)

■■ ‘Theologische

120

Hertog (Boekencentrum: Zoetermeer 2017),

auf dem Wege zur Freiheit’’, in:

■■ ‘Kerk

soteriologisch

Arnold

■■ ‘The

Critical Research in Biblical Interpretation’,

Bruijne, Hans Burger (eds.), Gereformeerde

in: P. Berthoud, P.J. Lalleman (eds.), The

hermeneutiek

vandaag.

Reformation: Its Roots and Its Legacy

B. Kamphuis

perspectieven,

TU

■■ ‘Hidden in God. Christology after the

(Barneveld: De Vuurbaak, 2017), 35-65

in

heilshistorisch

hermeneutiek

perspectief’,

in:

Ad

Reformation

Huijgen e.a., Schuld en vrijheid. Opstellen

■■ ‘Introduction’, in: Hans Burger e.a. (eds.),

aangeboden aan prof. Dr. G.C. den Hertog

K. van Bekkum

Sola Scriptura. Biblical and Theological

(Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), 158-167

■■ ‘“Is Your Rage Against the Rivers, Your

Perspectives on Scripture, Authority, and

Wrath against the Sea?” Storm-God Imagery

Hermeneutics, SRT 32 (Leiden: Brill, 2017),

G. Kwakkel

Ascension’ LuxMu 36.1 (2017), 10-13 (verkorte,

■■ ‘Theologie:

in Habakkuk 3’, in: Koert van Bekkum e.a.

1-16 (met Arnold Huijgen en Eric Peels)

■■ ‘The Monster as a Toy. Leviathan in

Engelse versie afscheidscollege 3 september

model’, in: Ad de Bruijne, Hans Burger

J.M. Burger

(eds.), Playing with Leviathan. Interpretation

■■ ‘Foundation or Perspective? On the

Psalm 104:26’, in: K. van Bekkum e.a. (eds),

2015)

(eds.),

■■ ‘Waarom

and Reception of Monsters from the Biblical

Usefulness of Formation and Epistemology’,

Playing with Leviathan. Interpretation and

World, TBN 21 (Leiden: Brill, 2017), 55-76

in: Hans Burger e.a. (eds.), Sola Scriptura.

Reception of Monsters from the Biblical

■■ ‘Geography in Numbers 33 and 34 and

Biblical and Theological Perspectives on

World, TBN 21 (Leiden: Brill, 2017), 77-89

the Challenge of Pentateuchal Theory’, in:

Scripture, Authority, and Hermeneutics, SRT

Hans Barstad, Klaas Spronk (eds), Torah and

32 (Leiden: Brill, 2017) 56-78

perspectief’, Radix 43.3 (2017), 139-149

Theologische

Bezinningsreeks

een

Gereformeerde

18

hermeneutisch
hermeneutiek

Historical-

(Eugene: Pickwick, 2017), 74-87

2e. Conference proceeding
een

gereformeerde

vandaag. Theologische perspectieven, TU

hermeneutiek?’, Studiedag God, mens en

M.G.P. Klinker - De Klerck

Bezinningsreeks 18 (Barneveld: De Vuurbaak,

wereld verstaan in het licht van de Bijbel,

■■ ‘Waar is “het passende” gebleven?

2017), 263-283

Kampen, 29 september 2017

Over de geruisloze verschuiving van bij

■■ ‘Genezing

1e. Dissertation

de interpretatie van het zwijggebod voor

P.H.R. van Houwelingen

1e1. Dissertation 1 (aio)

vrouwen’, Schrift 288 (2017), 36-42

■■ ‘Het

Jaarverslag 2017

and

18

in

Israël

61-79

80

Bezinningsreeks

de

en

1d. Volume/Book chapter

Traditions. Papers Read at the Joint Meeting

18

Bijlagen

Nieuwe

Testament

tussen

‘reeds’

en

‘nog

niet’’, Studiedag ‘Mijn God geneest’, VU,
vertalen

Amsterdam, 10 november 2017

81

Burger en Arnold Huijgen); ‘Verkijk je niet

cultuur’, (ND 23 februari 2017); repr. ‘Hemelse

■■ ‘Hermeneutiek die niet bij God begint,

■■ ‘De liefde: een persoonsbeschrijving’,

Rob van Houwelingen en Hans Schaeffer)

zwijgtekst’,

op vrijheid bij Spinoza’ (11 april 2017); ‘NINO

en aardse vrede’, Nederlands Dagblad, 24

leidt schipbreuk’, Reformatorisch Dagblad,

OnderWeg 3.20 (2017), 44-47 (met Myriam

■■ ‘Kennis is kracht’ OnderWeg 3.19 (2017),

Studiedag God, mens en wereld verstaan

in Leiden moet zelfstandig blijven’ (20 juni

februari 2017; ‘Tijd voor dogmatiek’ (ND 4

17 oktober 2017

Klinker)

20-22

in het licht van de Bijbel, Kampen, 29

2017); ‘Nieuwe en oude dingen uit de Schrift’

april 2017); repr. ‘Waarom het tijd is voor

■■ ‘Oecumene

■■ ‘Mensen redden de kerk niet’, Nederlands

■■ ‘De liefde: een persoonsbeschrijving’,

september 2017 (Workshop met Rob van

(30 augustus 2017); ‘Theologisch oordeel

dogmatiek’ (RD 4 april 2017); repr. ‘Waarom

http://www.oecumene.nl/files/Reformatie

Dagblad, 8 november 2017

OnderWeg 3.20 (2017), 44-47 (met Rob van

Houwelingen)

moet ander recht doen’ (3 oktober 2017);

het tijd is voor dogmatiek’, Reformatorisch

500_jaar/Column_vereniging_oecumene_

‘#MeToo en #dochtervanJefta’ (24 oktober

Dagblad, 5 april 2017; ‘God spreekt én God

willibrord_31_oktober_2017_Den_Bosch.

B. Kamphuis

2017); repr. ‘#MeToo en #dochtervanJefta’,

luistert’ (13 juni 2017); ‘Tussen Kuitert en

pdf [3 november 2017]

■■ Bijdrage in Theologenblog BEST op

G. Kwakkel

3. Popular publication

Reformatorisch Dagblad, 25 oktober 2017;

Jenson zit een wereld van verschil’ (RD

www.nd.nl en www.refdag.nl: ‘Het is niet de

■■ ‘The Power of the Psalms’, http://www.

3b. Volume/Book chapter

‘Wat is de mens?’ (29 december 2017)

12 september 2017); repr. ‘Bij het sterven

A.J. den Heijer

kerk die een te dikke vinger in de pap heeft

paternosterperiodicals.co.uk/european-

B. Kamphuis

■■ Hester

maakte

van Robert Jenson en Harry Kuitert’ (ND

■■ ‘Met Lucas in de leer bij Jezus’, OnderWeg

bij de GTU’ (6/8 maart 2017) repr. ‘Kerk is

journal-of-theology/blog-post/the-power-

■■ ‘Loutering of vergaand van de aarde?’,

Leviathan om ermee te spelen’, Visie 48.19

12 september 2017); repr. ‘Tussen Kuitert

3,17 (2017), 14-16

niet het probleem, maar de verdeeldheid’,

of-the-psalms [15 september 2017]

in: M. van Campen e.a. (eds.), Met het

(2017), 30-31 (interview)

en Jenson zit een wereld van verschil’

■■ ‘De Bijbel over kringen. Huisgodsdienst

Nederlands Dagblad, 8 maart 2017; ‘Het

■■ ‘Recht voor de volken’, Nader Bekeken 24

oog op het einde. Over de christelijke

■■ ‘Twijfel over geboortepapieren Kamper

Reformatorisch Dagblad, 13 september 2017;

in Handelingen’, De Wekker 126.2 (2017), 6–9

raarste eiland van Nederland’ (23 mei 2017);

(2017), 338-340

toekomstverwachting (Heerenveen: Groen,

universiteit

Reformatorisch

‘Neem in elk geval de problemen serieus’

‘Confronterende armoede’ (19 september

■■ Bijdrage

2017), 70-85

Dagblad, 21 januari 2017 (met Hans Burger

(26 september 2017); ‘Stopt een christen

P.H.R. van Houwelingen

2017); ‘Alleen wie in vrijheid is opgegroeid

op

en Dolf te Velde)

M.G.P. Klinker - De Klerck
■■ ‘De

ongemakkelijke

Nagelhout,

‘God

onterecht’,

na

het

Reformatiejaar’,

Houwelingen)

in

www.nd.nl

Theologenblog
en

BEST

www.refdag.nl:

‘De

met aardgas?’ (ND 19 december 2017); repr.

■■ Bijdrage in Theologenblog BEST op

kan vertrouwen hebben’ (RD 29 november

protestantse stem in Frankrijk’ (16 mei 2017);

3c. contribution to daily newspaper/
weekly

■■ ‘Het geheimenis van Israël’, OnderWeg

‘Naarstig zoeken naar alternatief voor

www.nd.nl en www.refdag.nl: ‘Wie werpt

2017); repr. ‘God zij met de Letten’ (ND 29

‘Salarisverhoging? Voor mij hoeft het niet’

3.4 (2017), 6-9

aardgas is christenplicht’ (RD 20 december

als eerste een steen?’ (20/21 februari 2017);

november 2017)

(29 augustus 2017); ‘Gods heiligheid is te

G.T. van Appeldoorn

■■ ‘Red

2017); repr. ‘Stoppen met aardgas en onze

‘Een afgezaagde hypothese’ (2 mei 2017);

■■ ‘Het psalmboek als liedboek van de

Nederlands Dagblad, 21 juni 2017

onverschilligheid’ Nederlands Dagblad, 22

‘Zwijg niet over de zwijgteksten’ (10/12

M.G.P. Klinker - De Klerck

Zoon,’ Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk

■■ ‘Waarom

Joodse

december 2017; repr. ‘Naarstig zoeken naar

augustus 2017); ‘Vertrouw elkaar in de kerk’

■■ Bijdrage in Theologenblog BEST op www.

13.22 (2017), 10-11

feesten zouden moeten vieren’, https://

alternatief voor aardgas is christenplicht’,

(7 november 2017)

nd.nl en www.refdag.nl: ‘Liefdesbeginsel

4. Other results

■■ ‘Het psalmboek als schatkamer van

www.OnderWegonline.nl/9764-waarom-

Reformatorisch Dagblad, 21 december 2017

■■ ‘Een mysterieuze vluchteling’, Nader

in plaats van Rutte’s fatsoen’ (3/4 februari

4b. Book review

de daden van God,’ Kerkblad Hersteld

christenen-geen-joodse-feesten-zouden-

■■ ‘Samen het solus Christus herdenken’,

Bekeken 24 (2017), 14-16

2017); ‘En marche les Chrétiens’ (9 mei

K. van Bekkum

Hervormde Kerk, 13.23 (2017), 10-11

moeten-vieren [26 juni 2017]

http://www.oecumene.nl/documentatie/

■■ ‘Emmaüsgangers in soorten en maten’,

2017); repr. ‘Alle mensen broer en zus’,

■■ Recensie van Dennis R. Venema and Scot

■■ ‘Het psalmboek als apotheek van de

■■ ‘Dankdag: alleen de HEER is jouw bezit’,

500-jaar-reformatie/1383-samen-het-solus-

Nader Bekeken 24 (2017), 119-120

Nederlands Dagblad, 10 mei 2017; ‘Goede

McKnight, Adam and the Genome. Reading

Heilige Geest,’ Kerkblad Hersteld Hervormde

Nederlands Dagblad, 1 november 2017

christus-herdenken [19 juli 2017]; repr.

■■ ‘De kerk van het nieuwe Testament.

burgerschapsvorming

inderdaad

Scripture after Genetic Science (Grand

de

Nabije

Oosten-studie’,

christenen

geen

vertrouwen’ (21 november 2017)

is

‘Samen het solus Christus herdenken’ http://

Eenheid in verscheidenheid’, OnderWeg 3.9

‘cruciaal’’ (ND 14 november 2017); repr.

Rapids: Brazos Press, 2017), Science and

J.M. Burger

www.oecumene.nl/documentatie/500-jaar-

(2017), 6-9

‘Goede hemelburgers zijn vrienden van het

Christian Belief 29.2 (2017), 191-193 (met Jitse

K. van Bekkum

■■ Bijdrage in Theologenblog BEST op

reformatie/1383-samen-het-solus-christus-

■■ ‘Deo Volente’, OnderWeg 3.14 (2017), 42-

kruis’ (RD 14 november 2017)

van der Meer)

■■ Bijdrage in Theologenblog BEST op

www.nd.nl

herdenken [19 juli 2017]
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■■ ‘Onder het mes’, OnderWeg 3.3 (2017), 20-

■■ ‘Heilig land op de drempel van de

www.nd.nl en www.refdag.nl: ‘Altijd weer

stichten in een tussentijd’ (17 januari 2017);

■■ ‘Vier redenen om de biecht serieus te

■■ ‘Wat de ‘zwijgteksten’ willen zeggen’,

22

moderniteit’,

die wereldvreemde theologen’ (13januari

repr. ‘Christendom is uniek vredelievend’,

nemen’, OnderWeg 3.3 (2017), 30-31

Nederlands Dagblad, 28 september 2017

■■ ‘De weg is vrij, de schaamte voorbij’

december 2017 (recensie van Bob Becking,

2017); ‘Noem zonde en vrijspraak bij hun

Nederlands

2017;

■■ ‘Zonder de Geest begrijpen wij de Bijbel

(met Myriam Klinker en Hans Schaeffer)

OnderWeg 3.11 (2017), 20-22

Meindert Dijksta, Karel Vriezen, Ga en verken

naam’ (31 januari 2017); ‘In de ‘Silence’ was

‘Christelijke cultuur is nogal diffuus’ (RD 22

niet’, Reformatorisch Dagblad, 11 oktober

■■ ‘Hoe lijden verbroedert’, Nader Bekeken

■■ ‘Wat de zwijgteksten willen zeggen’ Ne-

het land. Th.C. Vriezens reis naar Palestina in

Jezus nabij’ (28 februari 2017), (met Hans

februari 2017); repr. ‘Wat is een christelijke

2017

24 (2017), 288-290

derlands Dagblad, 28 september 2017 (met

1924 (Utrecht: Kok, 2017))

Kerk 13.24 (2017), 10-11
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J.M. Burger

Reformatorisch Dagblad, 29 mei 2017

Hermeneutics, SRT 32 (Leiden: Brill 2017)

(herdruk bij andere uitgever, 1e druk:

Basel, 17 maart 2017

■■ Recensie van Beth Felker Jones, Practicing

(recensie van Henk Janssen, Klaas Touwen

(met Arnold Huijgen en Eric Peels)

Heerenveen: Jongbloed, 2009)

■■ ‘Biblical

Christian Doctrine. An Introduction to

(eds.), Steenrots en struikelblok. Petrus in

Thinking and Living Theologically (Grand

de Evangeliën, Handelingen en brieven,

4d. Journal editing

B. Kamphuis

Methodological, Historical and Theological

Rapids: Baker Academic, 2014), ThRef 60.2

Exegese en preken (Vught: Skandalon, 2017))

P.H.R. van Houwelingen

■■ ‘De hermeneutiek van het dogma’, in:

Reflections’, Int. Conf. BEST ‘The Covenant’,

(2017), 220-221

■■ ‘Het ongemakkelijke van de Bijbel’

■■ Redactie-lid, OnderWeg

Ad de Bruijne, Hans Burger (eds.), Gerefor-

Apeldoorn, 31 maart 2017

■■ Recensie van A.T.B. McGowan, Adam,

Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2017

Christ and the Covenant. Exploring Headship

(recensie van Peter Enns, Omdat de Bijbel

4h. Television or radio appearance

sche perspectieven, TU Bezinningsreeks

J.M. Burger

voor de ballingen in Babel’, 225e Vergade-

in

Mastercourse SETIA, Jakarta, 29 augustus
and

Treaties

2017

Eastern

Context.

■■ ‘Christology’, Colleges seminarie BRTS,

Covenants

Ancient

Near

Riga, 13 november 2017
G. Kwakkel
■■ ‘Jeremia over Gods heilvolle plannen

meerde hermeneutiek vandaag. Theologi-

Theology (London: Apollos, 2016), ThRef 60.2

het zegt. Waarom de Schriftverdedigen ons

K. van Bekkum

18 (Barneveld: De Vuurbaak, 2017), 145-158;

■■ ‘The Structure of the Reformed Doctrine

ring van Het Oudtestamentisch Werkgezel-

(2017), 224-225

kan verlammen hem te lezen (Barneveld:

■■ Radio 5, 23 september 2017, interview

repr. van: ‘The Hermeneutics of Dogma’, in:

of the Covenant and the Covenant of Works’,

schap in Nederland en België, Amsterdam,

■■ Recensie van G.A. van den Brink, Tot

Vuurbaak, 2017))

over Nacht van de Theologie

Mees te Velde en Gerhard H. Visscher (eds.),

Int. Conf. BEST ‘The Covenant’, Apeldoorn, 30

10 februari 2017

zonde gemaakt. de Engelse antinomiaanse

■■ Recensie van Troels Engberg-Pedersen,

Correctly Handling the Word of Truth. Refor-

maart 2017

■■ ‘Berith and Covenants in the Old

controverse (1690-1700) over de toerekening

John and Philosophy. A New Reading of the

P.H.R. van Houwelingen

med Hermeneutics Today (Eugene: Wipf and

■■ ‘Systematische

John

Testament. A Contribution to a Fruitful

van de zonden aan Christus, met bijzondere

Forth Gospel (Oxford: Oxford University,

■■ Groot Nieuws Radio, 6 maart 2017, ‘Bij

Stock 2014), 62-74

Barclay’s boek Paul and the Gift’, BEST

Cooperation of Exegesis and Systematic

aandacht voor Herman Witsius’ Animadver-

2017), Soteria 34.3 (2017), 53-54

Jorieke’, interview over Ongemakkelijke

studiedag, Kampen, 25 augustus 2017

Theology’ Int. Conf. BEST ‘The Covenant’,

siones Ireni-case (1696) (Kampen: Summum

reflecties

bij

Apeldoorn, 30 maart 2017

teksten

G. Kwakkel

G. Kwakkel

■■ Groot Nieuws Radio, 5 juli 2017, ‘Bij

■■ ‘Le lecteur comme objet principal de

A.J. den Heijer

■■ Recensie van Roy A. Harrisville, Pandora’s

Jorieke’, interview over Handbagage voor

l’exégèse biblique’ RRef 68.1 (2017), 1-12; repr.

■■ ‘Embodied

A.J. den Heijer

Box Opened. An Examination and Defense

Jezusvolgers

van: ‘The Reader as Focal Point of Biblical

Performances in Acts’, Society of Biblical

K. van Bekkum

■■ Recensie van A.P. Bos, G.P. Luttikhuizen

of Historical-Critical Method andIts Master

Exegesis’, in: M. te Velde, G.H. Visscher

Literature Annual Meeting, Boston, 19

■■ ‘Is er geweld in religie, het christelijke

(eds.), Waar haalden de gnostici hun wijsheid

Practitioners (Grand Rapids: Eerdmans,

4i. Miscellaneous

(eds.), Correctly Handling the Word of Truth.

november 2017

geloof en in God?’, Nacht van de Theologie,

vandaan? Over de bronnen, de doelgroep

2014), EuroJTh 26 (2017), 71-72

K. van Bekkum

Reformed Hermeneutics Today (Eugene:

■■ vertaling van Hans Boersma, ‘Zaligheid

Wipf and Stock, 2014), 215-225

Academic, 2016), ThRef 60.4 (2017), 454-456

en de tegenstanders van de gnostische

Rhetoric.

Dispute

5a2. Professional

Hilversum, 23 september 2017
P.H.R. van Houwelingen

■■ ‘Vrijgemaakte spiritualiteit. Een peiling

■■ ‘Renewal of the Covenant at the Last

anno 2017’, CSAC FQI, Kampen, 17 oktober
2017

beweging (Budel: Damon, 2016), ThRef 60.3

4c. Book editing

en heerlijkheid. Abraham Kuyper over de

(2017), 331-332

K. van Bekkum

gelukzalige aanschouwing’, Radix 43 (2017),

5. Extra

Supper’ hoofdlezing Int. Conf. BEST ‘The

■■ Recensie op bmcreview.org van Görge K.

■■ Playing with Leviathan. Interpretation

232-249 (met Henk van ter Meij)

5a. Lecture

Covenant’, Apeldoorn, 30 maart 2017

Hasselhoff, Meret Strothmann (eds.), ‘Religio

and Reception of Monsters from the Biblical

5a1. Academic

■■ ‘Wordt het nog wat? Koninkrijk en

J.M. Burger

licita?’ Rom und die Juden, SJ 84 (Berlin: De

World, TBN 21 (Leiden: Brill, 2017) (met Jaap

P.H.R. van Houwelingen

K. van Bekkum

navolging als gecombineerd thema in de

■■ ‘From foundationalism to divine and

Gruyter, 2017), BMCReview 2017.11.42 (19

Dekker, Henk van de Kamp en Erik Peels)

■■ ‘Living in the last days’, LuxMu 36.1 (2017),

■■ ‘The Divine Revelation of the Name.

theologie van het Nieuwe Testament’.

human practices’, studiemiddag ‘Vrede zij u.

4-6; repr. van hoofdstuk 17 uit Houwelingen,

Warranted and Unwarranted Confidence

Diesrede, Kampen, 6 december 2017

Wolterstorffs betekenis voor het christelijk

november 2017)
P.H.R. van Houwelingen

J.M. Burger

Rob van,

Handbagage voor Jezusvolgers

in the Literary-Critical Analysis of Exodus

■■ ‘Petrus door de ogen van een historicus’

■■ Gereformeerde hermeneutiek vandaag.

(Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2016)

3 and 6’, Conference Paradigm Change in

B. Kamphuis

Reformatorisch Dagblad, 18 februari 2017

Theologische perspectieven, TUBezinnings-

■■ ‘The millennial kingdom in the twenty-

Pentateuchal Research, Basel, 17 maart 2017

■■ ‘Calvin about Christian Life’, Graduation

G. Kwakkel

(recensie van Fik Meijer, Petrus. Leerling,

reeks 18 (Barneveld: Vuurbaak, 2017) (met Ad

first century’, LuxMu 36.2 (2017), 24-25

■■ ‘Seeking

Ceremony SETIA, Jakarta, 26 augustus 2017

■■ ‘Exegese van Prediker 7:16-17’, Studie

leraar, mythe (Amsterdam, Athenaeum,

de Bruijne)

■■ Erik Peels, Rob van Houwelingen (eds.),

Response to Richard Averbeck’s “Reading

■■ ‘Hidden in God’, Studium Generale SETIA,

gezelschap Oude Testament Apeldoorn en

2016))

■■ Sola Scriptura. Biblical and Theological

Studiebijbel

in

(Haarlem:

the Torah in a Better Way”’, Conference

Jakarta, 28 augustus 2017

Kampen, Apeldoorn, 13 februari 2017

■■ ‘Petrus als steenrots en als struikelblok’

Perspectives on Scripture, Authority, and

Nederlands

Bijbelgenootschap,

20173)

Paradigm Change in Pentateuchal Research,

■■ ‘The
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Theology

of

John
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■■ ‘Les Israélites devaient-ils être sauvés
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par leur obéissance à la loi ?’, Carrefour théo-

J.M. Burger

logique ‘La foi et les oeuvres’, Faculté Jean

■■ ‘Wat heb ik aan hermeneutiek als ik

5c. Membership of research schools
and societies

Calvin, Aix-en-Provence, 3 maart 2017

Marcus lees?’, VGSD, Delft, 16 november 2017

K. van Bekkum

■■ ‘La foi sans les oeuvres – la prière du

■■ ‘Met hart en ziel leven in Christus’,

■■ Lid, Executive Board Netherlands School

péager (Lc 18.13) comme modèle pour tous

studiedag ‘Bevinding – Wat geloven met je

for Advanced Studies in Theology and

les croyants ?’, Carrefour théologique ‘La foi

doet’, Apeldoorn, 8 december 2017

Religion

1. Scientific publication

H.A. Speelman

tology for the ecclesiology in John Calvin’s

et les oeuvres’, Faculté Jean Calvin, Aix-en-

■■ ‘Hermeneutiek, wat is dat nou weer? Hoe

■■ Lid, Netherlands School for Advanced

1a. ‘Refereed’ article in a journal

■■ Antoine de la Roche Chandieu, De verde

Commentary on the Acts of the Apostles

Provence, 4 maart 2017

God de Bijbel gebruikt om je leven nieuw te

Studies in Theology and Religion

H.A. Kim

diging van het gereformeerde kerkmodel

(diss. Kampen, 2017) (promotor: E.A. de Boer;

maken’, GKv, Zwartsluis, 14 december 2017

■■ Secretary, Oudtestamentisch

■■ ‘Music, Rhetoric and Edification of the

(Apeldoorn: Labarum Academic, 2017) (ver-

2 juni 2017)

Werkgezelschap in Nederland en België

Church in the Reformation. The Humanist

taald en ingeleid door H.A. Speelman, met

B. Kamphuis

■■ Lid, Board Society of Christian

Reconstruction of Modulata Recitatio’, JEMC

woord vooraf door H.J. Selderhuis)

■■ ‘The perspective of Christian education’

Philosophy

4.1 (2017), 1– 20

5a3. Popular

Candle Tree School, Jakarta, 25 augustus

■■ Lid, Society of Biblical Literature

■■ ‘Music of the Soul (Animae Musica).

1d. Volume/Book chapter

(Alblasserdam: Haveka, 2017)) (promotor: F.

K. van Bekkum

2017

■■ Lid, BEST

Marsilio Ficino and the Revival of Musica

S. Hiebsch

van der Pol; 30 juni 2017)

P.H.R. van Houwelingen

humana in Renaissance Neo-Platonism’,

■■ ‘The Reformation in the Netherlands’, in:

■■ Lid, Studiosorum Novi Testamenti

RefRenRev 19.2 (2017), 122–134

Timothy J. Wengert e.a. (eds.), Dictionary of

2. Professional publication

Luther and the Lutheran Traditions (Grand

2a. Article in a journal

Rapids: Baker Academic, 2017), 538-539

S. Hiebsch
15-21

■■ ‘Introduction

à

Ézéchiel’,

Institut

Biblique et Missionnaire Emmaüs, SaintLégier, 11 mei 2017

■■ ‘Geloven in een minderheid als gemeente
van de HEER’, Schooldag TUK, Kampen, 23

M.G.P. Klinker - De Klerck

september 2017

■■ ‘Man-Vrouw-Ambt’,

■■ Colleges AKZ+ ‘Het Oude Testament’:

Zwolle Zuid, Zwolle, 21 januari 2017

‘Waarom

■■ ‘Man-Vrouw-Ambt’,

lezen

christenen

het

Oude

kerkenraad
gemeente

GKv
GKv

M.J. Langhout
■■ De reformatie te Gorcum, 1550-1610

Conventus
■■ Lid, Society of Biblical Literature

1b. ‘Non-refereed’ article in a journal

■■ Lid, European Association of Biblical

E.A. de Boer

■■ ‘Luther en de Schrift’, Schrift 49.1 (2017),

Testament en wat voegt het toe aan het

Zwolle Zuid, Zwolle, 30 januari 2017

Studies

■■ ‘Calvijns uitleg van Romeinen 9-11

H.A. Speelman

christelijkgeloof?’; ‘Het Oude Testament en

■■ ‘Ongeschikt, ondergeschikt of geschikt?

■■ Research Associate, University of

tegen de achtergrond van de geschiedenis

■■ ‘At the Lord’s Table: Calvin’s motives for

de geschiedenis’; ‘Het Oude Testament en de

Vrouwen in de wereld van het Nieuwe

Pretoria

van de exegese van Origenes tot de Glossa

a frequent celebration of the Holy Supper’,

2c. Volume/Book chapter

wereld van vandaag’, Kampen, 26 september

Testament’,

■■ Extraordinary Professor, North-West

ordinaria’, Koers 82.2 (2017)

in: Pieter H. Vos (ed.), Liturgy and Ethics. New

E.A. de Boer

2017

Assen-Peelo, 24 januari 2017

University Potchefstroom

Contributions from Reformed Perspectives

■■ ‘Tolken bij de tijd. Over het hermeneutisch

Thema-avond

Noorderlicht,

Weetwatjegelooft.nl

■■ ‘Paulus Apostel’, Vier cursusavonden

■■ Senior Researcher, NOSTER

1c. Book

(Leiden/Boston: Brill/ Rodopi, 2017), 149-174

aspect van de kerkhistorie’, in: Ad de

‘Het Oude Testament’: ‘Waarover hebben

GKv Zwolle Zuid, Zwolle, 18 september, 2, 16

■■ Secretary, Afbouw

E.A. de Boer

■■ ‘Calvinism, the Changing Relationship

Bruijne, Hans Burger (eds.), Gereformeerde

we het precies?’; ‘Het Oude Testament en

en 30 oktober 2017

■■ De schele dominee. De Open Brief van

between Church and State, and the Origins of

hermeneutiek

vandaag.

1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte

Religious Plurality’, in: Gijsbert van den Brink

perspectieven,

TU

kerken, ADChartasreeks 30 (Barneveld: De

en Gerard den Hertog (eds.), Protestant Tradi-

(Barneveld: De Vuurbaak, 2017), 83-98

Vuurbaak, 2017)

tions and the Soul of Europe, ÖRBei 110 (Leip-

■■ ‘Calvijn en de calvinistische Reformatie

zig: Evangelische Verlaganstalt, 2017), 41-54

van de Nederlanden’, in: Huib Leeuwenberg

■■ Video

Colleges

de geschiedenis’; ‘Het OT en de wereld van
■■ ‘God van de Bijbel – God van onze

5b. Supervision of doctoral research
elsewhere

realiteit’, lezing voor Studiekring Christelijke

5b2. as a member of a Reading Committee

Filosofie midden-Nederland, 8 november

P.H.R. van Houwelingen

2017

■■ Lid

vandaag’

Theologische

Bezinningsreeks

18

e.a. (eds.), De Reformatie. Breuk in de

H.A. Kim
Dean

■■ The Praise of Musicke, 1586. An Edition

1e. Dissertation

Europese geschiedenis en cultuur (Zutphen:

Testament’,

Furlong, John the Evangelist. Revision and

and Commentary, Music Theory in Britain

1e1. Dissertation 1 (aio)

Walburg, 2017), 115-130

Leerhuis Baptistengemeente, Amersfoort,

Reinterpretation in Early Christian Sources,

1500 –1700 Series (New York: Routledge,

H.H. van Alten

29 november 2017

VU Amsterdam, 1 december 2017

2017)

■■ The beginning of a Spirit-filled church.

S. Hiebsch

a study of the implications of the pneuma-

■■ ‘Casiodor de Reina’, in: M. Lamport, G.T.

■■ ‘Het
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Kurian (eds.), Encyclopedia of Martin Luther

S. Hiebsch

4. Other results

S. Hiebsch

■■ ‘Lutheran diversity in Early Modern

Lutheran identity formation and memorial

and the Reformation (Lanham: Rowman &

■■ ‘Monnik en mediaman’, Luther. De Glossy

4c. Book editing

■■ Luther. Zijn leven, zijn werk (Utrecht:

Europe.

inauguration

culture in a minority context’, Sixteenth

Littlefield, 2017), 192-193

(Barneveld: Vuurbaak, 2017), 80-82

S. Hiebsch

Kok, 20173) (3e geactualiseerde druk, 1e druk

sermons as a case study’, RefoRC conference,

Century Society & Conference, Milwaukee,

■■ Bijdragen

‘Lutherana

■■ Co-editor van de reeks ‘Arbeiten zur

2007, met: M.L. van Wijngaarden (beeldred.))

Wittenberg, 10-12 mei 2017

26-29 oktober 2017

Lamport, G.T. Kurian (eds.), Encyclopedia of

Wereldwijd’, Gemeenteblad. Evangelisch-

Historischen und Systematischen Theologie’

■■ Theologisch

de

■■ ‘Luther en (Kerk)recht: een verkenning’,

■■ ‘De invloed van Scandinavië op het

Martin Luther and the Reformation (Lanham:

Lutherse Gemeente Amsterdam: ‘Lutherjaar

(Münster: LIT)

tentoonstelling ‘De kracht van Luther’ in

congres ‘Geest of Recht? Kerkrecht tussen

wordingsproces van de lutherse gemeente

Rowman & Littlefield, 2017), 687-688

2017’; ‘Luther: de Glossy’; ‘Luther, de film’;

Museum Catharijneconvent in Utrecht (22

ideaal en realiteit’, TUK, Kampen, 15 mei

Amsterdam’, bijeenkomst Kerkhistorisch
Gezelschap, Utrecht, 9 januari 2017

■■ ‘The

Schmalkaldic

Articles’,

in:

M.

aan

column

adviseur

voor

Dutch

Lutheran

‘Het paradijs’; ‘Luther in Portugal’; ‘Luther in

4d. Journal editing

september 2017 – 28 februari 2018)

2017

Leeuwenberg e.a. (eds.), De Reformatie.

Chicago’; ‘Lutherana Wereldwijd’, 2017

S. Hiebsch

■■ Theologisch adviseur voor het Luther-

■■ ‘Jews, Christians and Muslims in the

Breuk in de Europese geschiedenis en

■■ ‘Vrouwen in het ambt’, Elkkwartaal 17.4, 28

■■ Redactielid, Tijdschrift voor Nederlandse

Museum in wording in Amsterdam

Reformation Era’, A joint conference orga-

H.A. Kim

cultuur (Zutphen: Walburg, 2017), 39-55

■■ Gerald Bruins, ‘500 jaar reformatie, wat

Kerkgeschiedenis

■■ Lid van het Netwerk Religieus erfgoed

nized by Verein fürReformationsgeschichte

■■ ‘In Search of Decorum. Music, Rhetoric,

■■ ‘De geschiedenis van de lutheranen in

heeft het jubileum gebracht?’, Nederlands

Amsterdam

and Society for Reformation Research,

and Moral Philosophy in Early Christian

de Lage Landen in de 16e en 17e eeuw’, in:

Dagblad, 14 oktober 2017 (interview)

R.T. te Velde

Huib Leeuwenberg e.a. (eds.), De Reformatie.

■■ Maaike van Houten, ‘Luther mag niet

■■ Redactielid, Theologia Reformata

Breuk in de Europese geschiedenis en

vergeten worden’, Trouw, 31 oktober 2017

cultuur (Zutphen: Walburg, 2017), 55-65

(interview)

■■ ‘Luthers 95 stellingen’, in: Tanja Kootte
e.a. (eds.), De kracht van Luther. 500 jaar
Reformatie (Zwolle: WBOOKS, 2017), 41-56

■■ ‘De

lutherse

reformatie’,

in:

Huib

Nuremberg, ‘Jews and Lutherans: Two Suc-

Humanism’, Internationaal symposium over

5. Extra

cessful Religious Minorities in Early Modern

“Das 15. Jahrhundert”, Bretten Europäische

5a. Lecture

Amsterdam’ 18-21 juli 2017

Melanchthon-Akademie,

4h. Television or radio appearance

5a1. Academic

■■ ‘Luther, Cranach and the reformation of

oktober 2017

■■ Remco van Mulligen, ‘Luther daagt

S. Hiebsch

E.A. de Boer

the image’, seminar at 13th International

■■ ‘Music, Adiaphora, and Secularisation:

uit zelf kritisch te denken’, Nederlands

■■ VPRO, 8 januari 2017, ‘OVT’ over ‘500 jaar

■■ ‘A Remonstrant Appeal to the Authority

Conference for Luther Research, Wittenberg,

Rethinking the Musical Impact of the

Dagblad, 31 december 2017; repr. ‘Dit is

Luther’ (met Luc Panhuysen en Maarten

of Christoph Pezel of Bremen. The case of

30 juli-4 augustus 2017 (met Dr. Bridget Heal)

Lutheran Reformation’ Rethink Reformation

de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de

Doorman)

Thomas Goswinius, senior pastor in Kampen,

■■ ‘Perfer

2017,

3. Popular publication

Theologische Universiteit Kampen’, https://

■■ Advisering en medewerking aan de

the Netherlands’, Internationale Tagung

congregation in Early Modern Amsterdam

3a. Book

dag6.nl/nieuws/1b43fa8d-04f7-464a-ad84-

Luther documentaire voor Festival Oude

die ‘andere Reformation’ im Nordwesten

as a case study for the development of a

H.A. Speelman

55658090adf2/luther-daagt-uit-zelf-kritisch-

Muziek Utrecht, mei 2017 [https://www.

des Alten Reichs: Bremen und Westeuropa,

Dutch Lutheran memory’, Remembering the

H.A. Speelman

■■ Bij God aan Tafel. Calvijns motieven om

te-denken [30 december 2017]

youtube.com/watch?v=q_waI99FR7E]

Bremen, 8-10 februari 2017

Reformation Conference, Cambridge,

■■ ‘The Calvinistic Reformation and the Rise

wekelijks het avondmaal te vieren (Baarn:

■■ ‘De zwaan als het kenmerk van de lutherse

■■ Groot Nieuws Radio, 23 mei 2017,

■■ ‘De causa ecclesiae Campensis: How Four

september 2017

of Pluralism in Europe’, RefoRC conference,

Buijten & Schipperhein, 2017)

identiteit’, Friesch Dagblad, 2 maart 2017

interview over Luther

Local Ministers ended up on the National

■■ ‘Are the Netherlands a Nordic Country?

Wittenberg, 10-12 mei 2017

■■ KLARA, 30 oktober 2017, ‘VRT’, over

Agenda’, RefoRC conference, Wittenberg, 10-

Reflections on understanding the Lutheran

Luther

12 mei 2017

Tradition in the Netherlands’, Northern

R.T. te Velde

et

obdura:

the

Lutheran

7-9

Aarhus

Brettem,

University,

12–14

Aarhus,

1-3

November 2017

3c. contribution to daily newspaper/
weekly

H.A. Speelman

■■ ‘Louvian, Luther and the Layman’s

Reformations, Tromsø, 20-22 september 2017

■■ ‘Conditions in the Covenant’, TUA,

E.A. de Boer

Avondmaal ‘teken van honger’’, Reformato-

4i. Miscellaneous

Guide’, doctoraatsweek, ETF, Leuven, 4-8

■■ ‘Martin Luthers Sermon von Ablass und

Apeldoorn, 30 maart 2017

■■ ‘Tekenen aan tafel. Pleidooi voor een

risch Dagblad, 17 november 2017 (interview)

W.A. den Boer

september 2017

Gnade (1518)’, herfst conferentie van Cred-

■■ ‘The Exchange of Properties as the

Art, De Glind, Amersfoort, 9 oktober 2017

Nexus of God and Man in Christ’, Society

■■ Klaas van der Zwaag, ‘Elke zondag

lichtvoetig kerkverband’, OnderWeg 3.19
(2017), 10-12

■■ Joannes

Anastasius

Veluanus

(Jan

Wegwijzer

voor

■■ ‘Le luthéranisme aux Pays-Bas, XVIe et XVIIe

for the Study of Theology, University of

siècles’, 1517-2017: Luther, France du Nord et

Nottingham, Nottingham, 25 april 2017

Netherlands’, Network for Early Modern

anciens Pays-Bas, Arras, 11 oktober 2017

■■ ‘Collateral Damage? The Condemnation

Boer, herdruk bij andere uitgever, 1e druk

Studies in North-Eastern Europe, Göteborg,

■■ ‘Lutheran

in

of Conrad Vorstius by the Synod of Dordt’,

Barneveld, Nederlands Dagblad, 2012)

2-4 maart 2017

Early Modern Amsterdam. An example of

RefoRC conference, Wittenberg, 11 mei 2017

S. Hiebsch

R.T. te Velde

Gerritsz.

■■ ‘M/V en onze omgang met de Bijbel’,

gewone gelovigen (1554) (Brevier: Kampen,

■■ ‘The

W.A. den Boer

Nader Bekeken 24.3, 82-85

2017) (vertaald en ingeleid door William den

■■ ‘Wij zijn niet meer bang voor vreemde

■■ ‘Bidden tussen spreken en luisteren’,

talen’, Nederlands Dagblad, 21 juli 2017

OnderWeg 3.18, 6-7

88

Versteeghe),

Jaarverslag 2017

Nordic

Countries

Bijlagen

and

the

inauguration

sermons

89

2017). enkele kernthema’s uit zijn theologie’,

H.A. Speelman

classis Heusden-Almkerk, 17 mei 2017

■■ ‘Reformatie en Oecumene’, 500 jaar

5c. Membership of research schools
and societies

ketter Luther leerde kennen (1517-1570)’,

■■ ‘Martin Luther 1517-2017. Wittenberg –

Reformatie, Hillegom, 27 september 2017

S. Hiebsch

Stadskazerne, Kampen, 10 oktober 2017

Nederland’, Sociëteit de Witte, Den Haag, 31

■■ ‘Luther en Calvijn, belicht vanuit centrale

■■ Lid, The Ambiguous Memory of Nordic

on

inleiding en tekstlezing’, studiedag van

september 2017

Autotheos from Calvin to the Leiden

de permanente opleiding van de diocese

■■ ‘Hoe

Synopsis’, Evangelical Theological Society,

Mechelen-Brussel, Brussel, 14 maart 2017

■■ ‘God

of

Himself?

The

Debate

Providence, 16 november 2017

de

Hanzestand

Kampen

de

H.A. Speelman

■■ ‘Hoe vrij is een christenmens vandaag?

mei 2017

spirituele en liturgische oecumenische

Protestantism (MEMORY)

Elements in the Christology of the Synopsis

■■ ‘De spiritualiteit van de protestantse

Luthers nieuwe naam en zijn besmette

■■ ‘Was Christum treibet’ als sleutel voor

kernbegrippen’,

■■ Lid, Eucharistic, political and cultural

of a Purer Theology (1625)’, PhD/Master

kerkorden, bezien vanuit Chandieu’s La

naam’, Leeuwarden, 28 oktober 2017

Luthers Schriftverstaan’, lutherse gemeente

protestantse kerkhervorming, Bedum, 31

organizational transformations before,

seminar, University of Aberdeen, Aberdeen,

Confirmation de la discipline ecclesiastique

■■ ‘Hattem in de lange eeuw van de

Ede, Ede, 1 juni 2017

oktober 2017

under and after the Reformation (EPCOT)

30 januari 2017

uit 1566’, Apeldoorn, 25 maart 2017

Reformatie’, Hattem, 29 oktober 2017

■■ ‘Wat U beslist over Luther moet weten’,

■■ ‘Shifting

Frontiers?

Anti-Socinian

herdenking

van

de

■■ Lid, Network for Early Modern Studies in

5a2. Professional

keine Kirche (Sohm) naar la discipline

W.A. den Boer

2017

5b. Supervision of doctoral research
elsewhere

E.A. de Boer

ecclesiastique

van

■■ ‘Hoe goed moet je zijn? De vernieuwende

■■ ‘Martin Luther 1517-2017. Ontstaan en

5b1. as a copromotor

■■ Oprichter en voorzitter,

■■ ‘Thesenanschlag 2017. Les réformateurs

de kerk (Chandieu). Over de verschuiving

kracht van het Evangelie in het leven en

verspreiding van de reformatie’, lutherse

E.A. de Boer

Lutherstudiegroep

suisses au contact des juifs et des convertis’,

van de betekenis en spiritualiteit van het

werk van Joannes AnastasiusVeluanus’,

gemeente Breda, Breda, 27 september 2017

■■ G.J. Duursema, Communio sanctorum.

■■ Lid, NOSTER

Colloque Juifs et protestants. cinq siècles de

protestantse kerkrecht’, congres ‘Geest of

jubileumcampagne

■■ ‘Martin Luther. Eerste reformator van

Gereformeerde

■■ Lid, Kerkhistorisch Gezelschap/

rélations en Europe, Parijs, 15 maart 2017

Recht? Kerkrecht tussen ideaal en realiteit’,

protestant’, Garderen, 7 januari 2017

de 16e eeuw’, Lutherfestival, Veenendaal, 5

geskiedenheid. ’n Biografiesebibliografie

Vereniging voor Nederlandse

■■ ‘Is Vincent Brümmer ook onder de histo

TUK, Kampen, 15 mei 2017

rici? Over de historigrafische status van zijn

■■ ‘Oecumenische

Vroom of regsinnig? Teologie in die NG-Kerk
(2013)’, expert meeting, Amsterdam Center

■■ ‘Van

das

Kirchenrecht
als

macht

wezenskenmerk

Utrecht-lezingen, Utrecht, 27 september

PKN

‘500

jaar

kerkreg

versus

kerklike

North-Eastern Europe
■■ Lid, Wissenschaftlicher Beirat Worms 2021.

oktober 2017

van W.D. Jonker, 1955 – 1968, Free State

Kerkgeschiedenis

S. Hiebsch

■■ ‘Martin Luther 1517-2017. Wittenberg

University Bloemfontein, 2 februari 2017

■■ Lid, American Society for Church History

Avondmaal bij Calvijn’, Liturgische Kring

■■ ‘De reformatie van Luther en de

– Nederland’, Centrale Commissie voor

PKN, Amersfoort, 29 mei 2017

lutheranen in de Lage Landen’, Stadstuin

Interkerkelijk Vormingswerk, Bussum, 19

5b2. as a member of a Reading Committee

■■ Lid, Luther-Gesellschaft

gedachten

over

het

of Religion, Amsterdam, 3 oktober 2017

■■ Lid, Society for Reformation Research

Theresia, pioniersplaats van de PKN, Tilburg,

oktober 2017

E.A. de Boer

■■ Lid, Theologischer Arbeitskreis für

R.T. te Velde

8 februari 2017

■■ ‘Martin Luther, de eerste reformator van

■■ Helené van Tonder, Recollection and

Reformationsgeschichtliche Forschung

De reformatie als seksuele revolutie bij

■■ ‘Een goed begin. De aard van Gods

■■ ‘500 jaar Luther en de kerk van de

de 16e eeuw. Kernthema’s van zijn theologie

confession. The Heidelberg Catechism as

(TARF)

Anthonis Cornelisz. Van Utrecht(c1540-1601)’,

handelen

toekomst.

en de lutherse lijnen naar de Nederlanden’,

a site of memory in the DutchReformed

■■ Lid, Sixteenth Century Society &

congres

geschiedenis

Church, 1862-1963, VU Amsterdam– USF

Conference

■■ ‘Monnik,

minnaar,

‘Vergeten

prior,

reformaties.

pastoor.

Lokale

als

voorwaarde

van

het

heil’,

voor

de

studiedag

Hebben

wij

een

nieuwe

reformatie nodig?’, studiedag Nederlands

Lutherlezing

ontwikkelingen in de Nederlanden in de

‘Evolutie: stel dat het waar is …’, Nijkerk, 22

Lutherse

Kampen, 7 november 2017

Bloemfontein, 4 oktober 2017

lange zestiende eeuw’, VNK, Utrecht, 6

september 2017

Utrecht, Utrecht, 11 maart 2017

■■ ‘1517-2017. De reformatie van Martin

■■ Samuel Renihan, Van Schaduw tot

R.T. te Velde

oktober 2017

■■ ‘Gereformeerde identiteit uit de tijd?’,

■■ ‘Martin Luther. Centrale thema’s van zijn

Luther en de lutheranen in de Nederlanden’,

Wezen: De Verbondstheologie van de

■■ Lid, Society for the Study of Theology

■■ ‘De attestenkwestie en de vrijgemaakte

GSV en CFSR ‘Yir’at Adonai’, Groningen, 4

theologie en zijn invloed in de Nederlanden’,

KVG Goirle Netwerk van en voor vrouwen,

Engelse Particular Baptists (1642-1704), VU

■■ Lid, Evangelical Theological Society

(kijk op de) kerkgeschiedenis’, Symposium

april 2017

Raad

Goirle, 14 november 2017

Amsterdam, 26 oktober 2017

■■ Lid, Calvin Studies Society

Attestenkwestie TUK, Kampen, 8 december

■■ ‘Theologie aan de universiteit’, SSR-NU,

Hervormde Gemeente Heerde, Heerde, 16

■■ ‘Zinzendorf en Luther’, Zinzendorflezing

2017

Utrecht, 23 mei 2017

maart 2017

2017, Evangelische Broedergemeente Zeist,

S. Hiebsch

■■ ‘Martin Luther en de Reformatie. Van

Zeist, 22 november 2017

■■ Reiner Kuhn, ‘Bekennen und Verwerfen.

■■ Lid, Cred-Art: De Christelijke

S. Hiebsch

5a3. Popular

kritiek in Wittenberg tot internationale

■■ ‘Martin Luther als reformator en de

Westphals

Geloofsartikelen

■■ ‘Martin Luther de eerste reformator van

E.A. de Boer

beweging’, lutherse gemeente Woerden,

lutherse

Melanchthon’, VU Amsterdam, 26 september

■■ Lid, NOSTER

de 16e eeuw. een theologische verkenning’

■■ ‘De tweede en de laatste eeuw. Seksuele

Woerden, 28 maart 2017

Adelbertvereniging, Zwolle, 28 november

2017

■■ Lid, RefoRC

en ‘Martin Luther en het gebed. een korte

ethiek bij Tertullianus’ Schooldag TUK, 23

■■ ‘Martin Luther en de reformatie (1517-

2017

90

Vrouwenbond,

voor

Vorming

Lutherse

en

Kerk

Toerusting,

Jaarverslag 2017

‘Kampen

traditie

in

Reformatiestad’,

de

Nederlanden’,

■■ Lid, Research Group ‘Classic Reformed
Theology’
Ringen

um

Luther

und

■■ Lid, Sixteenth Century Studies Society

Bijlagen

91

Reformed Traditions in Secular Europe

Verloren, 2017), 85-106

Perspective (Brill: Leiden, 2017), 305-333

■■ ‘Buma’s Schoo-lezing. Gemeenschap: Van

■■ ‘The Formative Role of Christian Social

■■ ‘Celebrating the Lord’s Supper as Act of

wie en hoe?’, CDV Herfst 2017, 14-17

Thinking in Dutch Society of the 19th and 20th

Moral Formation. A Qualitative Research

Century’, in: Ulrich Wien en Mihai D. Grigore

Report’ in: Pieter Vos (ed.), Liturgy and

J.H.F. Schaeffer

(eds.), Exportgut Reformation. Ihr Transfer in

Ethics. New Contributions from Reformed

■■ ‘De

1. Scientific publication

■■ ‘Sluitstuk van de financiële gelijkstelling.

Europe, ÖRBei 110 (Leipzig: Evangelische

Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die

Perspective, SRT 33 (Brill: Leiden, 2017), 192-

gereformeerde eredienst’, Kontekstueel 31.4

1a. ‘Refereed’ article in a journal

Honderd jaar na de onderwijspacificatie van

Verlaganstalt, 2017), 231-246

Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa

219 (met Jasper Bosman)

(2017), 12-15

A.L.Th. de Bruijne

1917 ook bekostiging voor GVO en HVO op

■■ ‘Abraham Kuyper’s Surprising Love of the

openbare scholen’, TRRB 8.2 (2017), 66-82

A.L.Th. de Bruijne

315-344

G. Harinck

kracht

van

de

■■ ‘Liberaal of Kontekstueel bijbellezen’,

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017),
■■ ‘Modern political society as leviathan

Jews’, JRefT 11.1-2 (2017), 24–46

vormende

1e. Dissertation

Kontekstueel 31.6 (2017), 15-17

1e1. Dissertation 1 (aio)

■■ ‘Inleiding.

Pionieren,

een

1c. Book

interpretation and application of Thomas

D. van Keulen

J.H. Soepenberg

momentopname’, Handelingen 2017/3, 3-5

T.A. Boer

Hobbes’ use of a biblical symbol’, in:

■■ ‘“God Deals more Roughly with his

■■ Op ongebaande wegen. de Afscheiding

(met Sake Stoppels)

(Not

■■ Theo Boer, Bart Cusveller, Bart Koopman

Koert van Bekkum e.a. (eds.), Playing with

Creature than We Would Like”. Leviathan in

in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin

■■ ‘Gemeentestichting als lont in het

Distinctions)’. Bennie Keet, Neo-Calvinism

en Dirk Jan Bakker, Het goede levenseinde

Leviathan. Interpretation and Reception of

the Work of Arnold A. van Ruler’ in: Koert van

voor vrije kerken (Utrecht: Boekencentrum,

kruitvat. Praktisch-theologische analyse van

and the Struggle against Apartheid’, JRefT

in casussen (Houten: Bohn, Stafleu van

Monsters from the Biblical World, TBN 21

Bekkum e.a. (eds.), Playing with Leviathan.

2017) (promotores: M. te Velde en Harinck; 1

een debat’, Handelingen 2017/3, 55-65 (met

11.1-2 (2017), 81-98

Loghum, 2017)

(Leiden: Brill, 2017), 213-232

Interpretation and Reception of Monsters

december 2017)

Henk Geertsema)

■■ ‘’Wipe

out

lines

of

Division

■■ A.B. Wichmann, E.J. van der Jagt, Y. de

■■ ‘Calvinism and European Political Unity,

from the Biblical World, TBN 21 (Leiden: Brill,

S. Paas

Man, L.A.M. Koch, R. Akkermans, F. Atsma, A.S.

Neocalvinist reflections on the nation state

2017), 201-212

■■ ‘Personality traits of Church Planters

Groenewoud en T.A. Boer, Evaluatie project

in a uniting Europe’, in: Gijsbert van den

in Europe’, JEmpT 30.1 (2017), 25-40 (met

‘Advance Care Planning (ACP) scholing voor

Brink en Gerard den Hertog (eds.), Protestant

S. Paas

Annemarie Foppen en Joke van Saane)

huisartsen NHG scholing ‘Tijdig spreken over

Traditions and the Soul of Europe, ÖRBei 110

■■ ‘Strangers

■■ ‘Intercultural Theology and Missiology’,

het levenseinde’ (Nijmegen: IQ Healthcare

(Leipzig: Evangelische Verlaganstalt, 2017),

Ecclesiology

ISIT 1.1 (2017), 133-139

en

105-118

Nederlands

Huisartsengenootschap,

2017)

1b. ‘Non-refereed’ article in a journal
G. Harinck

■■ ‘Anticiperen

op

Gods

■■ ‘Vast of vrij? De waarde van liturgische

1f. ‘Refereed’ convention contribution

gebeden’, Kontekstueel 32.1 (2017), 16-18

C. van den Broeke

■■ ‘Bidden

■■ ‘Flexibility or Fixed Idea. The Dort Church

overwegingen

Missional

Order of 1619 as a Cultural Import’, in: Henk

Kontekstueel 32.1 (2017), 19-21

Secular

Aay e.a. (eds.), Sharing Pasts. Dutch Ameri-

■■ ‘Een rijkgeschakeerd geheel. Hoe het

Environment’, in: Coenie Burger e.a. (eds.),

cans Through Four Centuries, (Holland: Van

verdragen van verschillen de eenheid van de

toekomst.

Cultivating Missional Change. The Future of

Raalte, 2017), 51-72

christelijke gemeente versterkt’, Soteria 34.3

and
for

Priests.
a

(Very)

Enkele opmerkingen over de verhouding

Missional Churches and Missional Theology

1d. Volume/Book chapter

tussen eschatologie en ethiek’, in: Arnold

(Wellington: Bible Media, 2017), 230-250

in

de

kerkdienst.

voor

de

Enkele
praktijk’,

(2017), 7-20 (met Rob van Houwelingen)

2. Professional publication

J.A.G. Bosman

Huijgen e.a., Schuld en vrijheid. Opstellen

2a. Article in a journal

2b. Book

America’’, Dutch Crossing 41.1 (2017), 1-14

■■ ‘Celebrating the Lord’s Supper as Act of

aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog

J.H.F. Schaeffer

G. Harinck

W. Huttinga

(met James Eglinton)

Moral Formation. A Qualitative Research

(Zoetermeer, Boekencentrum, 2017), 49-60

■■ ‘Sola Scriptura and the Formative Role

■■ ‘Politieke

De

■■ Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk.

of Practical Theology’, in: Hans Burger e.a.

actualiteit van Abraham Kuyper’, CDV lente

Een theologie voor christelijk onderwijs
(Woerden: LVGS, 2017)

■■ ‘Herman

Bavinck’s

‘My

Journey

to

Report’ in: Pieter Vos (ed.), Liturgy and

partij

als

hartszaak.

J.P. de Vries

Ethics. New Contributions from Reformed

G. Harinck

(eds), Sola Scriptura. Biblical and Theological

2017, 144-148

■■ ‘Concessie of confessie? Argumenten van

Perspective, SRT 33 (Brill: Leiden, 2017), 192-

■■ ‘‘Frontaanval op apartheid’. Herman

Perspectives on Scripture, Authority, and

■■ ‘Een ‘daaltje’ voor Lodewijk Winkeler’,

Willem van Oranje en zijn omgeving voor

219 (met Hans Schaeffer)

Bavinck als inspiratiebron voor de Zuid-

Hermeneutics, SRT 32 (Leiden: Brill 2017),
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Turbulent Times’, Brussel, 13 oktober 2017

■■ ‘Kerk2025’, GKV/NGK-avond, Hattem, 14

■■ ‘Trouwen - als je vrijheid je lief is. Over

■■ Emilie Noteboom, Critical Analysis of

van Pro Life Zorgverzekeringen, Zeist, 8

J.A.G. Bosman

Development.

The

Story

of

Guillaume Groen van Prinsterer’s Christian-

GKv ’t Harde, 3 oktober 2017

■■ ‘Geschiedenis van christelijke politiek’,

■■ Presentatie Mensen kunnen bloeien,

CGK Dokkum en GKv Blija, 5 april 2017

Historical Principle, with a Comparative

Utrecht, 22 september 2017
■■ ‘Kerk2030’,

Promovendiberaad Gereformeerde Bond,

J.A.G. Bosman

■■ ‘De identiteit van de GKV en de toekomst

PThU, Amsterdam, 30 maart 2017

■■ ‘Een kerkdienst ontwerpen’, workshop

in

with that of Edmund Burke’s as used in their

Theologische Universiteit Kampen, Kampen,

■■ ‘De participatiesamenleving en de kerk’,

Critique of the French Revolution, University

van kerkenwerk’, 10-jarig bestaan SKW,

23 september 2017

Diner Pensant in Hart van Vathorst,

of Oxford, 21 december 2017

■■ ‘Gedachten aan Egbert Schuurman’, t.g.v.

Amersfoort, 23 november 2017

AKZ+ congres ‘Spot on! Licht op liturgie’,

Zwolle, 25 januari 2017

Amersfoort, 25 november 2017 (met Harrie

■■ ‘Samenwerken

■■ ‘M/V & ambt’ en ‘homoseksualiteit’, lezing

de Hullu)

netwerk, Utrecht, 11 februari 2017

studiedag ‘Worstelen met gereformeerde

A.L.Th. de Bruijne

■■ ‘Visie

hermeneutiek’, Kampen, 29 september 2017

■■ ‘Huwelijk en samenwonen’, Gerefor

■■ ‘Slavernij. Een onthullende oefening

meerde Kerk Leusden

in

‘Worstelen

workshop

met

studiedag

gereformeerde

hermeneutiek’, Kampen, 29 september 2017

98

Critical Analysis of his Argument of ‘History’
K.S. Tamminga

A.L.Th. de Bruijne

hermeneutiek’,

november 2017

huwelijk en samenwonen in de 21e eeuw’,

januari 2017

Supper

and Fashion Theory, VrijeUniversiteit, 15

september 2017

Fellows WI ChristenUnie, Amsterdam, 10

Lord’s

with Jerusalem? New Horizons in Theology
toekomst.

R. Kuiper

5a3. Popular

the

en

Hoogezand-

■■ ‘Waarom ga ik naar de kerk?’, kerkenraad

Reformed Churches in the Netherlands’,

■■ ‘Celebrating

verleden

GKv

5b2. as a member of a Reading Committee

met

God’,

Impact-

opening

Schooldag

de presentatie van de biografie van Egbert

5c. Membership of research schools
and societies

■■ ‘Kerk2025’, bezinningsavond van GKV

5b. Supervision of doctoral research
elsewhere

congres, Rotterdam, 23 februari 2017

en PKN, met Arjan Plaisier, Zwartsluis, 12

5b1. as a copromotor

■■ Junior Member, NOSTER

■■ ‘Over identiteit’, OZON (SSRNU), Utrecht,

oktober 2017

G. Harinck

■■ Lid, Promovendiberaad Gereformeerde

■■ ‘De stijl van het koninkrijk’, GSVG

10 maart 2017

■■ ‘De toekomst van de onderwijsvrijheid’,

■■ Robert S. Covolo, What has Paris to do

Bond

Groningen

■■ ‘Verkiezingen en nu’, reflectieavond WI

Symposium HDC/KDC t.g.v. 100 jaar onder-

with Jerusalem? New Horizons in Theology

■■ Lid, Network for Ecclesiology &

■■ ‘Kerk zijn in een sterk veranderende

ChristenUnie, Amersfoort, 17 maart 2017

wijsvrijheid, Den Haag, 29 november 2017

and Fashion Theory, VrijeUniversiteit, 15

Ethnography

op

hoger

onderwijs’,

Schuurman, Den Haag, 5 oktober 2017
NVAO-
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C. van den Broeke

■■ Bestuurslid, Onderzoekschool Politiek

J.M. de Jong

■■ Lid, Werkgroep BIRP

Geschiedenis

■■ Bestuurslid, Stichting Kampen – Aix-en-

■■ Bestuurslid, Wetenschappelijk Instituut

Provence

A.L.Th. de Bruijne

voor het CDA

■■ Voorzitter, Foundation for the

■■ Lid, Society of Christian Ethics

■■ Honorary research fellow, A.C. van

Development of Burma Minorities

■■ Lid, Werkgezelschap Theologische

Raalte Institute, Hope College, Holland MI

ethiek

■■ Secretaris, C.J. de Vogel Stichting ter

D. van Keulen

■■ Lid, Federation of European Evangelical

Bevordering van Studies in Oecumenica

■■ Voorzitter, Werkgroep Eredienst en

Theologians

■■ Vice-voorzitter, Stichting De Honderd

Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in

■■ Lid, Stichting voor Christelijke Filosofie

Gulden Reis

Nederland

■■ Lid, Deputaatschap Relatie Kerk

■■ Curator, leerstoel Zuid-Afrika: talen,

Overheid

literaturen en maatschappij, Universiteit

R. Kuiper

van Gent

■■ Lid, Wetenschappelijke Adviesraad

G. Harinck

■■ Curator leerstoel Zuid-Afrikaanse

VERUS

■■ Voorzitter, Prof. dr. K. Schilder Stichting

letterkunde, cultuur en geschiedenis,

■■ Lid, Maatschappij der Nederlandse

Universiteit van Amsterdam

Letterkunde

■■ Lid, wetenschappelijke adviesraad

■■ Bestuurslid, Willem de Merode Stichting

Katholiek Documentatiecentrum, Radboud

■■ Bestuurslid, Stichting Zuid-Afrika Huis

Universiteit Nijmegen

Nederland

■■ Lid, Adviesraad van het KADOC, Leuven

100

Jaarverslag 2017

Bijlage V

Heer, Hans Schaeffer en Wilco de Vries. Partners:

Jacobus Fruytier-scholengemeenschap te Apeldoorn

Steunpunt liturgie GKv, Theologische Universiteit

deel aan een serie van drie colleges met apologetische

Kennisuitwisseling en Permanente Educatie Predikanten 2017

Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen.

thema’s. De colleges werden gegeven door Maarten

■■ Het congres ‘Evolutie. Stel dat het waar is...’ (22

Kater (‘C.S. Lewis’), Wim van Vlastuin (‘God en het

september) kende maar liefst 548 deelnemers vanuit

kwaad’) en Bernhard Reitsma (‘Christelijke apologetiek

In deze bijlage is een afzonderlijk overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van

AKZ+ Weet wat je gelooft. Sprekers: Almatine Leene,

in de context van de islam’).

kennisuitwisseling zijn uitgevoerd.

Arnold Huijgen, Cees Dekker, Dolf te Velde, Eric Peels,

■■ Studiedag ‘Mijn God geneest - Wonderen van

Frank van der Duijn Schouten (dagvoorzitter), Gijsbert

genezing en christelijk geloof’ (10 november) trok

van den Brink, Henk Jochemsen, Mart-Jan Paul, Wim

63 deelnemers. Sprekers: Piet de Vries, Ronald

van Vlastuin. Partners: Permanente Educatie (TUK), De

Westerbeek, Miranda Klaver, Gerrit Vreugdenhil, Hans

Nieuwe Koers en het Herman Bavinck Center (VU).

Burger, Stefan Paas, Margriet van der Kooi en Kees

Robert van Putten en René van Woudenberg.

■■ ‘God, mens en wereld verstaan in het licht

van der Kooi. Dagvoorzitter: Miranda van Holland.

AKZ+ / Weet wat je gelooft
■■ De 6 nieuwe online cursussen, gelanceerd in 2017:
n

‘Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de
vrijgemaakte kerken’ (10 lessen)

n

van de Bijbel’ (29 september), deze studiedag

Organisatie: Theologische Universiteit Kampen, Vrije

over gereformeerde hermeneutiek vandaag werd

Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit

n

‘Liefde heette mij welkom’ (1 les)

betekenis voor christelijke politiek’ (7 juni)

bijgewoond door 82 deelnemers. Sprekers: Erik de

Apeldoorn.

n

‘Geloof overbrengen in een sceptische tijd’ (6

kwamen 43 personen naar de Eerste Kamer der

Boer, Egbert Brink, Ad de Bruijne, Hans Burger, Simon

■■ Een dag samen zoeken, vieren, oefenen en werken

lessen)

Staten-Generaal in Den Haag.

van der Lugt (dagvoorzitter), Ad van der Dussen, Kees

aan de liturgie gebeurde met 93 deelnemers op de

n

‘Basiscursus Pastoraat’ (4 lessen)

Sprekers: Nicholas Wolterstorff, Henk Jochemsen,

Haak, Rob van Houwelingen, Arnold Huijgen, Barend

“werkdag” ‘Spot on! Licht op liturgie’ (25 november).

n

R
 eformatie Nu (11 lessen, loopt door in 2018)

Roel Kuiper (dagvoorzitter), Jan Schippers, Henri

Kamphuis, Myriam Klinker, Kees de Ruijter en Hans

Sprekers en workshopleiders: Jasper Bosman, Anje

n

‘Geloven in God zonder bewijs’ (5 lessen, loopt

Krooneman, Wouter Beekers, Geert Jan Spijker

Schaeffer.

de Heer, Harrie de Hullu, Ingrid Plantinga, Jojanneke

door in 2018)

en Joël Voordewind. Partners: Wetenschappelijk

■■ Op 27 september, 4 en 11 oktober en 8 november

Rijlaarsdam, Hans Schaeffer (dagvoorzitter), Geranne

■■ Daarnaast werden 9 videolessen toegevoegd

Instituut

namen

docent-begeleiders

Tamminga, Koos Tamminga en Christiaan Heidema.

aan 3 reeds bestaande cursussen: ‘Jong & Geloven’,

Instituut SGP en Wetenschappelijk Instituut CDA.

uit de bovenbouw van HAVO en VWO van het

Organisatie: Praktijkcentrum, Steunpunt liturgie GKv,

‘Shalom in het onderwijs - Wolterstorffs betekenis

Greijdanus College te Zwolle en de Pieter Zandt

Permanente Educatie en AKZ+ Weet wat je gelooft.

(module over het boek Job).

voor christelijk onderwijs’ (8 juni) telde 69

Scholengemeenschap te Kampen deel aan een serie

■■ ‘Leven in Christus - Zicht op de hele Christus voor

■■ Studiebijeenkomst ‘Beter Bijbellezen met de

deelnemers. Sprekers: Nicholas Wolterstorff, Nico

van vier colleges onder de noemer ‘Jij en de Bijbel’. De

het hele leven’, een studiedag (24 november) met 36

kerkvaders’ (10 maart) werd bezocht door 43 personen.

Broer, Jan Hoogland, Roel Kuiper, Bram de Muynck,

colleges werden gegeven door Roelof Alkema (‘Het

deelnemers. Sprekers: Hans Burger, Jos Douma, Wilkin

Sprekers: Hans Boersma en Wolter Rose.

Herman Oevermans, Renée van Riessen, Tamme

ontstaan van de Bijbel’), Koert van Bekkum (‘Inleiding

van de Kamp, Barend Kamphuis (dagvoorzitter), Gerard

■■ In juni vonden er vier studiemiddagen met Nicholas

Spoelstra, Jan van der Stoep en Harmen van Wijnen

op het Oude Testament’), Pieter de Boer (‘Inleiding op

de Korte, Arjan Markus, Matthijs Vlaardingerbroek en

Wolterstorff plaats, over filosofie, politiek, onderwijs

(dagvoorzitter). Partners: Verus (Vereniging voor

het Nieuwe Testament’) en Ad de Bruijne (‘Ethiek en de

Wim van Vlastuin.

en geloof. Georganiseerd in samenwerking met de

katholiek en christelijk onderwijs), Driestar

Bijbel’).

■■ ‘Bevinding - Wat geloven met je doet’, deze

Stichting voor Christelijke Filosofie:

Educatief, Christelijke Hogeschool Ede, Viaa en

■■ ‘Oorsprong - Studiedag over Schepping en Evolutie

studiedag (8 december) over de ervaring en praktijk van

‘Missionair Jongerenwerk’ en ‘66 boeken, 1 Bijbel’

n

n

ChristenUnie,

Wetenschappelijk

76

leerlingen

en

Theologische Universiteit Kampen.

met Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul’ (4 november)

het christelijk geloof werd door 74 personen bezocht.

‘Vrede zij u - Wolterstorffs betekenis voor christelijk

telde 43 deelnemers. Sprekers: Gijsbert van den Brink en

Sprekers: Henk van den Belt, Hans Burger, Jan Hoek,

filosofie’ (6 juni) namen 26 deelnemers deel.

geloof’ (9 juni) werd door 43 personen bezocht.

Mart-Jan Paul. Dagvoorzitter: Peter Bareman.

Maarten Kater, Piet Vergunst (dagvoorzitter, Wim

Sprekers: Nicholas Wolterstorff, Sander Luitwieler

Sprekers: Nicholas Wolterstorff, Gijsbert van

■■ Op 15 en 29 november en 6 december namen 84

Verboom, Johan Schouls en ds. W. Visscher. Partner:

(dagvoorzitter), Bart Cusveller, Harry Kunneman,

den Brink, Hans Burger (dagvoorzitter), Anje de

leerlingen en docent-begeleiders uit VWO 6 van de

Reformatorisch Dagblad.

A
 an

‘Shalom

Wolterstorffs

102

Partner: Abraham Kuyper Center (VU).
Voor ‘Rechtvaardigheid en vrede - Wolterstorffs

voor

betekenis

Nederland
voor

-

christelijke

n
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Permanente Educatie Predikanten (PEP)

■■ Meerdaagse cursussen en trainingen in 2017 (11 in

De Meij Consultancy. In samenwerking met:

totaal, 88 deelnemers)

WoonZorgcentra Haaglanden.

n

n

Nieuwe Koers en het Herman Bavinck Center (VU).

aan de liturgie gebeurde met 6 PEP-deelnemers

‘God, mens en wereld verstaan in het licht van

op de “werkdag” ‘Spot on! Licht op liturgie’ (25

‘Verbeter je verhaalkracht! - Cursus narratief

de Bijbel’ (29 september, 0,25 EC), deze studiedag

november, 1 EC). Sprekers en workshopleiders:

(2 deelnemers).

preken’, Arie Kok en Kees van Dusseldorp (1,5 EC,

over gereformeerde hermeneutiek vandaag werd

Jasper Bosman, Anje de Heer, Harrie de Hullu,

‘Ontdek Lectio Divina - Inleiding in spirituele

8 deelnemers).

bijgewoond door 36 deelnemers. Sprekers: Erik

Ingrid Plantinga, Jojanneke Rijlaarsdam, Hans

de Boer, Egbert Brink, Ad de Bruijne, Hans Burger,

Schaeffer (dagvoorzitter), Geranne Tamminga,

■■ Conferenties, symposia en studiedagen in 2017 (9 in

Simon van der Lugt (dagvoorzitter), Ad van der

Koos

totaal, 189 deelnemers)

I ndividuele training ‘Grip op je werk’, Inez Petter

n

n

hermeneutiek’, cursus gegeven door Jos Douma (2
EC, 12 deelnemers).
n

n

n

n

n

n

104

Christiaan

Heidema.

Dussen, Kees Haak, Rob van Houwelingen, Arnold

Organisatie: Praktijkcentrum, Steunpunt liturgie

Huijgen, Barend Kamphuis, Myriam Klinker, Kees

GKv, Permanente Educatie en AKZ+ Weet wat je

complexe realiteit’, cursus gegeven door Anje

Rudolph Sohm (1841-1917): ‘Geest of Recht?

de Ruijter en Hans Schaeffer.

Slootweg, Jannie Verkade, Nico van der Voet en

Kerkrecht tussen ideaal en realiteit’ (15 mei, 0,25

Peter van de Kamp (2,5 EC, 13 deelnemers).

EC) namen 17 deelnemers deel. Dit congres werd

met Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul’ (4

het hele leven’, een studiedag (24 november, geen

‘Genieten

alleen vanuit PEP aangeboden. Sprekers: Herman

november, 3 EC) telde 6 deelnemers vanuit PEP.

EC – EC waren gekoppeld aan cursus, maar deze

communicatietraining voor predikanten gegeven

Speelman, Willem op ’t Hof, Leon van den Broeke

Sprekers: Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul.

ging niet door) met 8 deelnemers in het kader van

door Koos Geerds (1,5 EC, 6 deelnemers).

(dagvoorzitter), Sabine Hiebsch, Erik de Boer, Wim

Dagvoorzitter: Peter Bareman.

permanente educatie. Sprekers: Hans Burger, Jos

E
 xtra ingelaste ‘Covey-cursusdag’, als vervolg op

van der Schee, Pieter Pel, Bart van Klink, Hans

S
 tudiedag ‘Mijn God geneest - Wonderen van

Douma, Wilkin van de Kamp, Barend Kamphuis

de training ‘Genieten van verscheidenheid’, door

Schaeffer.

genezing en christelijk geloof’ (10 november,

(dagvoorzitter), Gerard de Korte, Arjan Markus,

‘Vrede zij u - Wolterstorffs betekenis voor christelijk

0,25 EC) trok 17 deelnemers. Sprekers: Piet de

‘Overtuigend spreken’, Nynke Duijzer-Algra, (0,75

geloof’ (9 juni, 1 EC) werd door 2 personen bezocht

Vries, Ronald Westerbeek, Miranda Klaver, Gerrit

EC, 3 deelnemers).

in het kader van permanente educatie. Sprekers:

Vreugdenhil, Hans Burger, Stefan Paas, Margriet

(8 december, 0,25) over de ervaring en praktijk

‘ Vruchtbaar omgaan met verschillen’, Jelle de Kok

Nicholas Wolterstorff, Gijsbert van den Brink,

van der Kooi en Kees van der Kooi. Dagvoorzitter:

van het christelijk geloof werd door 7 personen

(3,5 EC, 10 deelnemers).

Hans Burger (dagvoorzitter), Anje de Heer, Hans

Miranda van Holland. Organisatie: Theologische

bezocht. Sprekers: Henk van den Belt, Hans

‘Geloofwaardig preken over ongemakkelijke

Schaeffer en Wilco de Vries. Partners: Steunpunt

Universiteit Kampen, Vrije Universiteit Amsterdam

Burger, Jan Hoek, Maarten Kater, Piet Vergunst

teksten’, Paulien Vervoorn, Kees van Dusseldorp

liturgie GKv, Theologische Universiteit Apeldoorn

en Theologische Universiteit Apeldoorn.

(dagvoorzitter, Wim Verboom, Johan Schouls en

en Rob van Houwelingen (2 EC, 9 deelnemers).

en Theologische Universiteit Kampen.

E
 en dag samen zoeken, vieren, oefenen en werken

ds. W. Visscher. Partner: Reformatorisch Dagblad.

juridisch,

psychologisch

en

van

n

verscheidenheid’,

Koos Geerds (1 EC, 4 deelnemers).
n

en

Aan het congres vanwege de 100e sterfdag van

‘Echtscheiding:

pastoraal - De integrale benadering van een

n

Tamminga

n

‘Geloofwaardig preken over ongemakkelijke

n

en Eveline van Staalduine-Sulman (2 EC, 6

Sprekers: Almatine Leene, Arnold Huijgen, Cees

deelnemers).

Dekker, Dolf te Velde, Eric Peels, Frank van der
theologische

Duijn Schouten (dagvoorzitter), Gijsbert van den

uitdaging’, Tim van Iersel, Gert Westrik en Cor

Brink, Henk Jochemsen, Mart-Jan Paul, Wim van

van den Berg (5 EC, 15 deelnemers). Partner:

Vlastuin. Partners: AKZ+ Weet wat je gelooft, De

pastorale

en

‘Oorsprong - Studiedag over Schepping en Evolutie

gelooft.
n

‘Leven in Christus - Zicht op de hele Christus voor

Matthijs Vlaardingerbroek en Wim van Vlastuin.
n

‘Bevinding - Wat geloven met je doet’, deze studiedag

Het congres ‘Evolutie. Stel dat het waar is...’
(22 september, 1,5 EC) had 90 PEP-deelnemers.

een

n

n

teksten’, Paulien Vervoorn, Kees van Dusseldorp

‘Dementie:

n
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Bijlage VI

Drs. J.J.A. Colijn

■■ American Academy of Religion, 18-20

20-22 september 2017, Tromsø, Noorwegen

■■ Deelname expertmeeting Theology of

november 2017, Boston, Massachusetts

■■ Lezing

Internationale uitwisseling 2017

Religions, januari 2017

congres

1517-2017:

LUTHER,

France du Nord et anciens Pays-Bas:

■■ Bezoek Dehra Dun, juli 2017, India

A.J. den Heijer MA

influences et héritage, 11 oktober 2017,

■■ Bezoek REFORC-conferentie, mei 2017,

■■ Presentatie promotieonderzoek op ETF

Arras, Frankrijk

Deze bijlage biedt een afzonderlijk overzicht van de meeste internationale uitwisseling en activiteiten

Wittenberg, Duitsland

doctoral colloquium, 7 september 2017,

■■ Deelnemer Symposium ‘Modern Zionism

die door medewerkers in het kader van internationalisering zijn ontplooid.

■■ Colleges en twee lezingen op Reformatie-

Leuven, België

after 1917 and 1967’, Spertus Institute, 22

conferentie, november 2017, Kiev, Oekraïne

■■ Paper op het Society of Biblical Literature

oktober 2017, Chicago

Congres, 19 november 2017, Boston

■■ Lezing op Sixteenth Century Society &
Conference, 26-29 oktober 2017, Milwaukee

Dr. H. Geertsema

Dr. K. van Bekkum

■■ Lezing

■■ Een paper en een response paper
op de Conference ‘Paradigm Change in

Prof. dr. T.A. Boer

Prof. dr. S. Hiebsch

IRES/STRII, 30 februari – 17 maart 2017,

■■ Vergaderingen

als

Jakarta, Indonesië

Wissenschaftlicher

Beirat

lid

van

Worms

de
2021

Modern Studies in North-Eastern Europe, 3-5
november 2017, Rostock, Duitsland

ter voorbereiding van een internationale

■■ Gastcolleges

tentoonstelling over het thema ‘500 Jahre

permanente opleiding van de diocese

studiedag

van

de

Gewissensfreiheit’, 6 juni en 1 december

Mechelen-Brussel, 14 maart 2017, Brussel

Dr. E. Brink

Prof. dr. G. Harinck

protestants: cinq siècles de rélations en

■■ Lezing internationale conferentie en

■■ Lezing

Europe, 15 maart 2017, Parijs, Frankrijk

colleges Praktische Theologie, juli 2017,

Princeton Theological Seminary, 5-8 April

2017, Worms, Duitsland

■■ Deelname aan een radioprogramma over

Yaoundé, Kameroen

2017, Princeton, New Jersey

■■ Spreker expert meeting Network for

Luther, uitzending 30 oktober 2017, KLARA

Dr. W.A. den Boer

■■ Colleges catechetiek, Faculte Jean Calvin,

■■ Organisatie

Early Modern Studies in North-Eastern

(cultuur en klassieke muziekzender), VRT,

■■ Deelnemer National Conference van The

februari 2017, Aix en Provence, Frankrijk

Duitse

Europe, 2-4 maart 2017, Göteborg, Zweden

opname 16 oktober 2017, Brussel

op

het

Colloque

Juifs

et

Pentateuchal Research’, 16-17 Maart 2017,
Basel, Zwitserland

■■ Expert meeting Network for Early

■■ Cursus: ‘Designing A Research Project’,

de

Kuyper

conferentie

theologische

betrekkingen

Gospel Coalition, 3-5 April 2017, Indianapolis

■■ Associate van het Center for Bioethics

op

met

Conference,

Nederlands-

en

kerkelijke

Gesellschaft

für

■■ Lezing

7th

RefoRC

Conference

en

RefoRC members’ meeting, 10-12 mei 2017,

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

Protestantismus, te houden in Wuppertal

Wittenberg, Duitsland

■■ Conferentie FachArbeitsgruppe Neues

Christian Law: An Ecumenical Inititiative,

(november 2018), 1-2 maart 2017, Heidelberg,

■■ International Conference ‘Exile and

Testament

Conference, Durham, Engeland

Genève, Zwitserland, 23-24 november 2017

Duitsland

religious Identity in Early Modern Europe’,

Marburg, Duitsland

■■ Paper Societas Liturgica Conference,

■■ Gastdocent Faculty of Theology, 15-

■■ Lezing op de Conference American

Johannes A Lasco Library, 28-30 juni 2017,

■■ Lezing ‘International BEST-conference,

Erasmusprogramma, ETF Leuven, België

Leuven, België

20 oktober 2017, North-West University

Association for Dutch-American Studies, 15-

Emden, Duitsland

31 maart 2017, Apeldoorn

■■ Reformatielezing, ETF Leuven, België

■■ Webmaster

Potchefstroom, Zuid-Afrika

17 juni 2017, Fulton, Illinois

■■ Lezing conference ‘Jews, Christians and

■■ Conferentie ‘Theologie van het Nieuwe

■■ Promotie, Bloemfontein, Zuid-Afrika

Ecclesiology & Ethnography

■■ Bijdrage aan The Fifth Interdisciplinary

■■ Lezing

Muslims in the Reformation Era’, 18-21 juli,

Testament: Work in Progress’, 10 november

Religion and Society Research Directors

‘Hendrik P. Scholte 1868-2018’ met Central

Nuremberg, Duitsland

2017, Kampen

and Human Dignity, Evanston, USA

J.A.G. Bosman MA
■■ Paper

Prof. dr. E.A. de Boer
■■ Colleges

in

het

kader

van

het

Ecclesiology

van

&

The

Ethnography

Network

for

■■ Lezing op het congres Internationale

Dr. C. van den Broeke

die

■■ Bijdrage aan het Panel of Experts

Geschichte

en

des

reformierten

organisatie

conferentie

(FAGNT),

20-21

maart

2017,

Tagung die ‘andere Reformation’ im Nordwes-

Dr. J.M. Burger

Colloquium of IMPACT: The Impact of

College, Pella (16-18 augustus 2018), 13-15

■■ Seminar 13th International Conference

■■ Conferentie Society of Biblical Literature

ten des Alten Reichs: Bremen und Westeuropa,

■■ Een paper op de conferentie ‘Covenant’,

Religion on Society: Challenges for Society,

juni 2017, Pella, Iowa

for Luther Research, 30 juli – 4 augustus

(SBL), 16-21 november 2017,Boston

8-10 februari 2017, Bremen, Duitsland

annual conference of the BEST research

Law and Democracy, 4-6 september 2017,

■■ Onderzoek en organisatie conferentie

2017, Wittenberg, Duitsland

■■ Conferentie

■■ Lezing op de 7th RefoRC conference

group

Uppsala Universiteit, Zweden

‘Nederlands-Hongaarse

■■ Lezing

More than Luther. The Reformation and the

Apeldoorn

■■ Lezing RefoRC Conference, 10-12 mei

betrekkingen met Karoli Gaspar Universiteit’

Reformation Conference, 7-9 september

2017, Giessen

Rise of Pluralism in Europe, 10-12 May 2017,

■■ Deelnemer

2017, Wittenberg, Duitsland

(8-9 november 2018), 14-21 oktober 2017,

2017, Cambridge, Engeland

■■ Extraordinary

Wittenberg, Duitsland

Nottingham, Engeland

Szentes/Boedapest, Hongarije

■■ Lezing congres Northern Reformations,

Testament at the North-West University,
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(TUA/TUK),

30th

Annual

March

conference

2017,
SST,
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gereformeerde

Bijlagen

op

de

Remembering

the

‘Theologie

des

Neuen

Testaments: Work in Progress’, 25 november
Professor

of

New
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Potchefstroom (RSA)

Fellowship, deelnemer activiteiten van

Liturgica, 7-10 augustus 2017, Leuven, België

■■ Research Associate in the Department

Westminster Seminary, 18-26 april 2017,

■■ Paper op Ecclesiology & Ethnography

of New Testament Studies, University of

Philadelphia, Verenigde Staten

Conference, 12-14 september 2017, Durham,

Pretoria (RSA)

■■ Colleges, 29 april – 7 juli en 13 september

UK

– 10 november 2017, Aix-en-Provence,
Frankrijk

Dr. R.T. te Velde

Theological

■■ Colleges Institut Biblique et Missionnaire

■■ Erasmusuitwisseling (gastcolleges) en

Seminary, januari - juni 2017, Pasadena,

Emmaüs, 10-12 mei 2017, Saint-Légier,

paper voor PhD Seminar, School of Divinity,

Califonië

Zwitserland

University Aberdeen, 30 januari - 2 februari

■■ Deelnemer conferentie ‘Culture Care

■■ Bijwonen congres van de Association

2017, Aberdeen, Schotland

Summit’, Brehm Center, Fuller Theological

Francophone Européenne de Théologiens

■■ Paper Society for the Study of Theology,

Seminary, februari 2017

Évangéliques, 5-6 september 2017, Nogent-

24 - 26 april 2017, Nottingham, Engeland

■■ Conference paper, Kuyper Conference,

sur-Marne, Frankrijk

■■ Paper RefoRC annual conference, 10 - 12

Princeton Theological Seminary, april 2017

■■ Colleges Institut Supérieur Presbytérien

mei 2017, Wittenberg, Duitsland

■■ Klaas Schilder Reading Group, Fuller

Camille Chazeaud, 28 oktober - 4 november

■■ Doctoral Colloquium, 4 - 6 september

Theological Seminary, januari - juni 2017

2017, Foulassi, Kameroen

2017, ETF Leuven, België

J.M. de Jong MA
■■ Visiting

Fellow

Fuller

■■ Paper Evangelical Theological Society,

■■ Deelnemer IRTI Conference, juni 2017,
Hong Kong

15-18 november 2017, Providence, Rhode

■■ Keynote lecture Kuyper Conference,

Island, USA

Princeton Theological Seminary, 8 April 2017,

Dr. D. van Keulen
■■ Werkbezoek

Prof. dr. S. Paas

Calvin

Theological

Princeton, New Jersey
■■ Lezing Church of Scotland Conference

Seminary, 3-14 juli 2017, Grand Rapids

‘The Church in a Secular Age’, 2 maart 2017,
Prof. dr. G. Kwakkel

Glasgow, Schotland

■■ Bijwonen Business meeting van het

■■ Lezing Church of Scotland Pioneer

Executive Committee van FEET, 6-8 januari

Conference,

2017, Praag, Tsjechië

Schotland

1

maart

2017,

Glasgow,

■■ Bijwonen conferentie over onderzoek
Dr. H.A. Speelman

met ETF, 26 februari 2017, Leuven, België
■■ Bijwonen
arbeitsgruppe

van

de

Altes

Tagung

de

■■ Deelname conferentie The Reformation

19-21

and the Rise of Pluralism in Europe, 10-13

van

Testament,

februari 2017, Braunfels, Duitsland

mei 2017, Wittenberg, Duitsland

■■ Congresbezoek, lezingen en workshop
op de Carrefour théologique FJC, 2-6 maart

K.S. Tamminga MA

2017, Aix-en-Provence, Frankrijk

■■ Bijwonen Summer Institute on Theology

■■ Bijdrage aan de Soirée en aanwezigheid

and Disability, 5-8 juni 2017, Azusa, California

bij de bestuursvergadering van de Huguenot

■■ Paper op het jaarcongres Societas
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