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Woord vooraf

Verbreding en verbinding
Voor u ligt het jaarverslag van de Theologische Universiteit Kampen 2018. Het is een jaar geworden van
heroriëntatie en nieuwe ontwikkelingen. Na het beëindigen van het fusietraject met de TU Apeldoorn,
heeft de universiteit zich in het afgelopen jaar bezonnen op haar eigen toekomst. Vele gesprekken
zijn gevoerd, intern en ook in bredere kring. Dat traject van bezinning heeft frisse ideeën opgeleverd
en nieuwe energie losgemaakt.
Een bijdrage daaraan leverde de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding die overkwam uit
Apeldoorn en inmiddels geheel is geïntegreerd in de
Kamper opleiding. Dat betekende een verrijking van
de universiteit en een verbreding van haar basis.
Daar zijn we blij mee. De TU wil zich verder ontwikkelen en zich op eigentijdse wijze verbinden met de
kerken, met jongeren, en met het bredere veld van
christelijk hoger onderwijs.
Nieuwe ontwikkelingen werden ingezet in alle primaire processen van de universiteit. Het onderzoek
werd voor de komende periode opnieuw ingericht
met onder meer twee nieuwe instituten: het Centre
for Church and Mission in the West (CCMW) en The
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Neo-Calvinism Research Institute (NRI). Wat het onderwijs betreft is gekozen voor een verbreding van
de bachelor theologie. Ook zet de internationalisering van de universiteit door. Op het gebied van
valorisatie komt de universiteit tegemoet aan een
bredere vraag naar bezinning en nascholing.
Verbreding en verbinding zijn de woorden die we
kunnen gebruiken ter typering van deze nieuwe
ontwikkelingen. De TU heeft veel te bieden en kan
veel betekenen voor de kerken, voor nieuwe generaties studenten, voor christenen die toegerust willen worden om hun plaats in te nemen in kerk en
samenleving. We zijn dankbaar voor wat er aan de
universiteit mag worden verricht. De TU is een biddende gemeenschap. Wij danken God voor al het
werk aan onze universiteit, waar dit jaarverslag getuigenis van aflegt.

Prof. dr. Roel Kuiper
Voorzitter College van Bestuur
Drs. Jan de Jong MCM CMC
Lid College van Bestuur
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Missie en visie
Missie
De Theologische Universiteit Kampen is een academische leer-werkgemeenschap van prikkelende,
inspirerende en stimulerende onderzoekers, docenten, studenten en andere belanghebbenden, die
expert zijn in wetenschappelijke beoefening van
gereformeerde theologie en/of dat willen worden.

Visie
De TU Kampen is wettelijk aangemerkt als levensbeschouwelijke universiteit en is door haar kernactiviteit als opleiding van predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sterk met deze
kerken verbonden. Deze verbinding is zowel sterk
als open. De TU Kampen heeft natuurlijke verbanden met zijn achterban, die ook bestuurlijk verankerd zijn, en is en blijft gevoelig voor en attent op
signalen van uit de kerken waaruit de universiteit
voortkomt.
Tegelijk vervult de TU Kampen door haar positie als
universiteit en in opdracht van de kerken een bredere functie in christelijk Nederland en in de samenleving. De instelling levert een actieve bijdrage aan
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de algemene bezinning op het christelijke geloof en
de vorming van christenen uit verschillende kerken
en kent een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De kenmerkende kwaliteit van alle betrokkenen
bij de TU Kampen is liefde voor God, voor zijn betrouwbare en gezaghebbende Woord, en voor zijn
gemeente. Het gaat ze erom die liefde concreet
gestalte te geven in het dienen van de naaste met
academische kennis en wijsheid van(uit) de gereformeerde theologie, ingebed in het evangelie van
onze levende Heer Jezus Christus.
Wij doen dit omdat het onze roeping is én omdat
we ervan overtuigd zijn dat wat wij in te brengen
hebben, er daadwerkelijk toe doet. Wij dragen als
universiteit nationaal en internationaal bij aan de
toerusting en opleiding van studenten, theologen,
predikanten, kerkelijk werkers, belangstellenden
uit de brede achterban, kerkelijke gemeenten allerlei kerkverbanden, in het bijzonder de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), en van (christelijke) organisaties. Daarom en daartoe bestaat de TU Kampen.
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1. Raad van Toezicht
1.1

Rol en verantwoordelijkheid

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

1.2

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, benoemd door de Generale
Synode Meppel 2017, is als volgt samengesteld:

Raad van Toezicht

Naam

Benoemd

Mw. S.J. Geertsema MBA*

2017

Ds. P. Groen*

2017

Prof. dr. L. Hordijk – voorzitter

2017

Ds. A. Koster – secretaris

2017

J. Westert – plv. voorzitter

2017

*

Leden van de auditcommissie.

Tabel 1 – Samenstelling Raad van Toezicht

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

Nevenfuncties leden
Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht hebben de
volgende (neven)functies:
n Mw. S.J. Geertsema MBA, executive coach
en strateeg JOSAY (bezoldigd), Raad van
Toezicht Mee Gelderse Poort (bezoldigd),
extern vertrouwenspersoon (onbezoldigd).
n Ds. P. Groen, predikant GKV Heerenveen
(bezoldigd), kerkelijk werker GKV Groningen-Noord-West (bezoldigd), redacteur
Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Fryslân en Drenthe (onbezoldigd).
n Prof. dr. L. Hordijk, emeritus-hoogleraar
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Wageningen University; voorzitter International Advisory Board, Instituut voor
Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit,
Amsterdam; adviseur, Joint Research Centre, Europese Commissie (onbezoldigd);
Kwartiermaker, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag (bezoldigd).
n Ds. A. Koster, predikant van de Gereformeerde Kerk te Gouda (bezoldigd).
n J. Westert, fractievoorzitter ChristenUnie
Provinciale Staten Overijssel (bezoldigd),
voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep
Manna (bezoldigd); voorzitter Stichting
Wooninitiatief Ommen, lid bestuur GCBO
(Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs), voorzitter ChristenUnie Ommen.
De heer J. Westert onderhoudt vanuit de Raad
van Toezicht in het bijzonder het contact met
de Universiteitsraad.
Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is bezoldigd. Leden van de Raad van Toezicht doen
hun werk in onafhankelijkheid, zoals blijkt uit
hun hiervoor vermelde beroep resp. nevenfuncties. Bij (her)benoemingen wordt rekening
gehouden met de “Code goed bestuur universiteiten 2017 (VSNU)”. De Raad van Toezicht
toetst het eigen functioneren aan deze code.

1.3

Activiteiten

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar
zevenmaal. Gedurende het verslagjaar kleurde een
aantal onderwerpen structureel de agenda.
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Strategische ontwikkeling
In samenspraak tussen Raad van Toezicht, Curatorium, College van Bestuur, medewerkers en externe
stakeholders is een strategie ontwikkeld, die in 2019
zal worden uitgewerkt in het instellingsplan voor de
komende vijf jaar. Met haar theologisch onderwijs,
onderzoek en predikantenopleiding voor de kerken
staat de universiteit in een dynamische verhouding
tot ontwikkelingen in de kerken, de wetenschap en
de samenleving. De Theologische Universiteit staat
voor de uitdaging om de actuele relevantie van de
theologie als wetenschap voor het voetlicht te brengen van kerk, samenleving en academisch werkveld.
Dit vraagt van de universiteit dat er nieuwe verbindingen worden gezocht en aangegaan met een bredere groep van theologische en kerkelijke instellingen,
verwante organisaties en doelgroepen van studenten, professionals en belangstellenden. Het aanbod
van de universiteit zal in interactie met de vragen en
behoeften onder doelgroepen tot stand moeten komen, waarbij de bredere toepassingsmogelijkheden
van theologie nadrukkelijker worden ingezet om de
wervingskracht en het bereik van de universiteit te
vergroten. De theologische universiteiten dragen
daarin een gedeelde verantwoordelijkheid, in een
context waarin de vanouds vanzelfsprekende rol en
waarde van een theologische (predikanten)opleiding
onder druk staat. De TU Kampen zet zich er daarom
voor in om de samenwerking tussen instellingen te
versterken. Deze bewegingen vragen de komende
jaren om een duidelijke visie, een daadkrachtig bestuur en een sterke inzet van alle betrokkenen en
stakeholders, om de continuïteit, vitaliteit en kwaliteit te waarborgen van de waardevolle en eigen bijdrage die de Theologische Universiteit levert op het
terrein van theologie voor kerk en samenleving.
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In dit licht heeft de Raad van Toezicht zich in het
verslagjaar specifiek toegelegd op de governance
van de universiteit, de samenstelling en het profiel
van het College van Bestuur en – mede in overleg
met Deputaten Financiën en Beheer – de toekomstbestendigheid van de universiteit.
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
Allereerst is de integratie van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de TU Kampen
van belangrijke betekenis. De Raad is blij met de
wijze waarop de opleidingen zijn geïntegreerd en
het personeel van de NGP is samengevoegd met de
staf van de universiteit. De formele integratie van
de TU Kampen de NGP wordt met het oog op de
eerstvolgende Generale Synode en de Landelijke
Vergadering van de kerken (2020) voorbereid. Tot die
tijd neemt vanwege de NGP een adviseur deel aan
de vergaderingen van respectievelijk de Raad van
Toezicht en het Curatorium.
Governance
Wat de governance van de universiteit betreft, is
de raad een proces gestart waarin de doelmatigheid van de huidige regelingen op het gebied van
toezicht, controle en bestuur in Statuut en reglementen wordt getoetst aan de criteria van wetgeving, professionaliteit, efficiëntie en draagvlak. In
goed overleg met betrokken gremia wordt gewerkt
aan wijzigingsvoorstellen aan de Generale Synode,
waarin de rol en positie van de diverse kerkelijke
en wettelijke toezichthoudende gremia en de bestuurders optimaal tot hun recht komen en het
duale karakter van de TU Kampen als kerkelijke
instelling en als universiteit die aan overheidsre-
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gelgeving moet voldoen wederzijds versterkend
wordt benut.
College van Bestuur
Geadviseerd door een externe consultant heeft de
raad zich intensief beziggehouden met de samenstelling en het profiel van het College van Bestuur
voor de komende jaren. Een krachtig bestuur met
een ondernemend profiel is blijvend van belang.
Daarom is er voor gekozen een tweehoofdig bestuur aan te houden. Vanwege de aanstaande
pensionering van drs. De Jong als lid College van
Bestuur, is er een sollicitatieprocedure gestart. In
februari 2019 is bekend gemaakt dat drs. J.W. Boven
de heer De Jong zal opvolgen als lid College van Bestuur. Prof. dr. R. Kuiper is voor een periode van drie
jaar herbenoemd tot rector en voorzitter College
van Bestuur.
Auditcommissie
De auditcommissie heeft zich in het verslagjaar beziggehouden met de financiële positie en toekomst
van de universiteit. Er zijn gesprekken gevoerd met
het College van Bestuur, met de accountant en met
Deputaten Financiën en Beheer. De financiële positie van de universiteit is gezond, maar dat is geen
vanzelfsprekend gegeven. Handhaving van het
huidige niveau van de doelstellingen, de kwaliteit
en het bereik van de universiteit vergen blijvende
investeringen in de universiteit. Om de instroom
in de opleidingen en de zichtbaarheid van de theologie te vergroten, te groeien in kwaliteit van onderwijs en onderzoek en voor het creëren van een
toekomstbestendige huisvestingssituatie zijn additionele incidentele en structurele investeringen
nodig. Daarvoor wordt onder meer stevig ingezet
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op de werving van externe fondsen voor met name
het doen van onderzoek en het efficiënt samenwerken met theologische zusterinstellingen en
organisaties. Naast de aanwending van overheidsbekostiging en private fondsen is het van belang
dat de kerkelijke bijdrage ten volle benut kan worden, ook in relatie tot de strategische ontwikkeling
van de universiteit. Met Deputaten Financiën en
Beheer wordt gesproken over de meest optimale
aanwending van de kerkelijke bijdrage, de reserves en het reservebeleid met het oog op de toekomst van de universiteit op de langere termijn.
De inkomstenbronnen van de universiteit moeten
elkaar daarin versterken, waarbij de kerkelijke bijdrage een cruciale rol speelt. Kerkelijke ontwikkelingen en verwachtingen daaromtrent, waaronder
de verwachte kerkelijke hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken, worden in het gesprek nadrukkelijk meegenomen. Voor het behoud van een
vitale, zelfstandige theologische universiteit van
de kerken op de langere termijn is consolidatie en
continuering van de kerkelijke bijdragen van wezenlijk belang.
Naast bovengenoemde thema’s hebben onder meer
de volgende zaken de aandacht van de Raad van
Toezicht gevraagd:
n De goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en van de (meerjaren)begroting van
de TU Kampen, de goedkeuring van de jaarrekening van het Greijdanus-Kruithoffonds, en de
goedkeuring van de jaarrekening van het Bureau
Studiefinanciering; de meerjarenbegroting 20192021 is vastgesteld door het College van Bestuur
en de Raad van Toezicht in de vergadering van 16
november 2018.
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n F
 unctioneringsgesprekken met de leden van het
College van Bestuur;
n Vaststelling van de beloning van het College van
Bestuur in relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) op basis van de complexiteitspuntenberekening;
n De instelling van de bijzondere leerstoel David
Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission door de
Nederlandse Zendingsraad en de voordracht en
benoeming van dr. G. Noort tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel;
n De goedkeuring van benoemingen van wetenschappelijk personeel;
n De instelling van de bijzondere leerstoel Henk
de Jong leerstoel vanwege de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de voordracht en benoeming van prof. dr. J. Dekker op
deze leerstoel;
n De bevordering van universitair hoofddocent dr.
J.H.F. Schaeffer tot hoogleraar Praktische Theologie;
n De benoeming van dr. J.H. Soepenberg tot lid van
het Curatorium, die daarmee drs. A.M. de Hullu
vervangt;
n Goedkeuring van het onderzoeksbeleid en de
onderzoeksprogramma’s;
n Informeren over en bespreken van kennisuitwisseling als derde primaire proces, en van publicaties met onderzoekers van de universiteit;
n Actieve betrokkenheid bij de alumnidag van de
universiteit;
n Jaarlijkse overleggen met het Curatorium;
n Twee maal regulier overleg met de Universiteitsraad.

Jaarverslag 2018

1.4

Curatorium

Het Curatorium van de Theologische Universiteit is
belast met het toezicht op het wetenschappelijk niveau en het gereformeerde gehalte van onderwijs,
onderzoek en kennisuitwisseling. Nadat eind 2017
bleek dat de beoogde Gereformeerde Theologische
Universiteit er toch niet zou komen, is in 2018 gewerkt aan nieuwe strategische plannen. Daar droeg
het Curatorium aan bij. In het verslagjaar stonden
curatoren ook stil bij het primaire proces van valorisatie, de kennisuitwisseling. Voor zover de curatoren hebben kunnen vaststellen kenmerkt het werk
aan de Theologische Universiteit zich door trouw
aan de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.
Samenstelling
Het Curatorium bestond in 2018 uit zes leden, te
weten prof. dr. C.G. Kruse (voorzitter), drs. P. van den
Berg (secretaris), drs. B.C. Buitendijk, dr. P. Boonstra,
prof. dr. ir. B.P. Veldkamp en, tot september 2018, drs.
A.M. de Hullu. Zijn plaats werd vanaf die tijd ingenomen door dr. J.H. Soepenberg. Vanaf september nam
dr. G. van Dijk als adviseur namens de NGP deel aan
de vergaderingen van het Curatorium.
Publicaties
Het Curatorium heeft zich globaal op de hoogte
gehouden van de publicaties van het wetenschappelijk personeel. Naar aanleiding van de bundel
Gereformeerde Hermeneutiek vandaag is met een
aantal van de auteurs met name gesproken over het
thema hermeneutiek.
Ontmoeting
De moderamina van de curatoria van TU Apeldoorn
en de TU Kampen ontmoetten elkaar in de zomer
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van 2018. Het was een goede ontmoeting waarbij
er aandacht was voor invulling en verschil in beider
taak en rol.
Valorisatie
Voor curatoren lag in 2018 een accent op het derde
primaire universiteitsproces, de kennisuitwisseling. In dat kader is gesproken met de verantwoordelijken voor en betrokkenen bij AKZ-plus, het Praktijkcentrum en de PIO (Predikant in Opleiding). Een
rapport daarover is in voorbereiding.
Benoemingen
In het kader van de integratie van de Nederlands
Gereformeerde Predikantenopleiding in de universiteit hebben curatoren positief advies uitgebracht
ten aanzien van de benoemingen van de daaraan
verbonden docenten en de bijzonder hoogleraar
op de Henk de Jong leerstoel. Daarnaast heeft het
Curatorium de Raad van Toezicht positief geadviseerd over de instelling van de bijzondere leerstoel
vanwege de Nederlandse Zendingsraad en de benoeming van dr. G. Noort tot bijzonder hoogleraar
op deze leerstoel. Ten slotte adviseerde het Curatorium positief over de bevordering van dr. J.H.F.
Schaeffer tot hoogleraar Praktische Theologie.
Vergaderingen en contacten
De curatoren hebben zes keer vergaderd, meestal in
aanwezigheid van de rector. Daarnaast is een aantal keer met de Raad van Toezicht vergaderd en onderhoudt het Curatorium regelmatig contact met
de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Curatoren woonden de opening van het academisch
jaar en de viering van de Dies Natalis bij. Ze zorgden
voor een vertegenwoordiging bij promoties.
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1.5

Algemeen oordeel

De universiteit is een kleinschalige, maar actieve
en professionele organisatie die met beide benen
in kerk, academie en samenleving staat. De universiteit brengt in haar werk tot uitdrukking dat
zij geworteld is in de kerken, volop participeert in
het academisch werkveld en de verbinding aangaat
met ontwikkelingen in de samenleving. Aan de instelling wordt hard gewerkt om de betekenis en
relevantie van gereformeerde theologie voor kerk,
wetenschap en samenleving voortdurend voor het
voetlicht te brengen. Het beleid is erop gericht kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven en onderzoek te verrichten op het gebied van gereformeerde
theologie en relevante andere disciplines, en daarmee een breed en internationaal publiek van studenten, wetenschappers, predikanten, kerkleden
en belangstellenden te dienen. De universiteit is
dienstbaar aan de (missie van de) kerken door een
bijdrage te leveren aan de theologische bezinning
in kerk en samenleving en levert predikanten en
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theologen af die zich in deze beide domeinen betekenisvol kunnen bewegen. De Raad van Toezicht
is dankbaar voor het vele goede werk dat aan de
universiteit wordt verricht. Tegelijkertijd merkt de
Raad op dat de positie van de universiteit als kleinschalige kerkelijke en wetenschappelijke instelling
een grote druk legt op de capaciteit, kwaliteit en
middelen van bestuur en organisatie, wetenschappelijk en ondersteunend personeel. De steun en het
draagvlak van de kerken, een efficiënte bestuursstructuur, een krachtig en ondernemend bestuur en
een strategie die de TU Kampen verbindt met een
brede groep van studenten, kerken en samenwerkende theologische instellingen, is nodig om deze
uitdagingen om te zetten in kansen om kerk en samenleving te blijven dienen met het Evangelie.

Prof. dr. L. Hordijk, voorzitter
Ds. A. Koster, secretaris
Raad van Toezicht
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2. Algemeen Beleid –
College van Bestuur
2.1

Doelstelling en kernactiviteiten

De Theologische Universiteit te Kampen is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en
in de WHW erkend als levensbeschouwelijke universiteit. De doelstelling van de universiteit is het
opleiden van studenten tot gereformeerd predikant
of theoloog en de beoefening van de gereformeerde
theologie. Daartoe verzorgt de universiteit onderwijs en verricht ze onderzoek. Daarnaast vervult de
universiteit taken op het gebied van kerkelijke en
maatschappelijke kennisuitwisseling en advisering.
Wat dit betekent voor de concrete bestuurlijke agenda, is verder uitgewerkt in het instellingsplan Tot aan
de horizon, Instellingsplan Theologische Universiteit
Kampen 2014-2019.
Het onderwijs aan de Theologische Universiteit bestaat uit drie opleidingen. De bachelor theologie
duurt drie jaar. Na de bachelor kunnen studenten
kiezen uit een eenjarige master theologie of een
driejarige master die opleidt tot predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken.
Het onderzoek heeft plaats binnen drie onderzoeksprogramma’s, waarvan er één samen met de TU
Apeldoorn is opgezet.
De medewerkers van de Theologische Universiteit geven op velerlei manier vorm aan de dienstverlening voor de kerken en de samenleving, in de WHW
aangeduid als kennisoverdracht ten behoeve van de
samenleving.
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In het kader van kennisuitwisseling beschikt de
universiteit ook over een programma voor Permanente Educatie voor Predikanten (PEP), een platform
voor congressen en studiedagen voor een breder publiek (AKZ+), en een programma met video-colleges
(www.weetwatjegelooft.nl). Praktisch-theologisch
onderzoek en dienstverlening is ondergebracht in
het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken, waarin de Theologische Universiteit participeert. Daarnaast is er een programma
voor post-initiële opleiding van (beginnende) predikanten (PIO).
De organisatie van de TU Kampen kan draaien
door de inzet van de facilitaire diensten, al dan niet
ondersteund door tijdelijke krachten.

2.2

Juridische structuur en organisatie

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

kerken, stuurt – binnen de door de WHW, het ministerie van Onderwijs en wetenschappen en de NVAO
aangegeven kaders – de identiteit en de koers van
de universiteit. Leden van de RvT en het Curatorium
worden door de synode benoemd op voordracht
van de RvT (en voor curatoren op advies van het
Curatorium). Gewone hoogleraren en de meeste docenten worden op voordracht van het College van
Bestuur door de synode benoemd.
De organisatiestructuur van de universiteit ziet er
als volgt uit:

Synode

Medezeggenschap

Raad van Toezicht

Curatorium

College van Bestuur

Bestuurssecretariaat

Primaire processen

Facilitaire diensten

(Universiteitsraad;
Opleidingscommissie)

Commissies
n Examencommissie

Onderwijs:

n Bibliotheek

n Toelatingscommissie

n Onderwijsdirecteur

n Internationalisering

n Commissie
Wetenschapsbeleid

n Docentenvergadering

n Studentenzaken

n Onderwijscoördinator

n Financiële administratie
n Communicatie en PR

Onderzoek:
n Senaat (College voor
Promoties)
n Programmaleiders
n Onderzoeksgroepen
Kennisuitwisseling:
n AKZ+/ PEP/PIO
n Praktijkcentrum

Schema 1– Organogram TU Kampen
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Organisatiestructuur
In de governance van de TU Kampen zijn zowel de
RvT als het Curatorium nauw bij het reilen en zeilen van de universiteit betrokken. De RvT vergadert
doorgaans zes keer per jaar (in een synodejaar vaker) en het Curatorium vier keer per jaar. De RvT
monitort vooral het algemeen beleid, het personeelsbeleid en de financiën en de kwaliteit van de
uitvoering daarvan. Het Curatorium houdt zich als
RvT-commissie speciaal bezig met de identiteit en
de kwaliteit en levert feedback op de curricula en
de onderzoeksprogramma’s.
De opleidingscommissie evalueert het onderwijs
en doet voorstellen voor verbetering van structuur,
kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding. Zij
adviseert het College van Bestuur en heeft instemmingsrecht op het gebied van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) en de jaarlijkse controle
hierop. De opleidingscommissie bestaat uit studenten, leden van het onderwijsgevend personeel en
een onderwijsondersteunende medewerker. De opleidingsdirecteur woont de vergaderingen als adviseur bij. Onder de opleidingscommissie ressorteren
de stage-commissie en de projectgroepen voor de
herziening van de opleidingen.
De universiteitsraad (UR) adviseert het College van
Bestuur, bijvoorbeeld in zaken die te maken hebben
met systeemwijzigingen en zaken die de instelling
als geheel raken. De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld het
kwaliteitsbeleid.
De toelatingscommissie beoordeelt aanvragen voor
toelating tot de opleidingen aan de hand van de
OER-en.
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De examencommissie, bestaande uit drie docenten, een extern lid en een ambtelijk secretaris, is
gemandateerd om getuigschriften en vrijstellingen
te geven. Zij behandelt klachten over toetsen en is
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van
examens en toetsen. De commissie formuleert tevens de OER-en voor het nieuwe onderwijsjaar en
legt die ter vaststelling voor aan het CvB.
De belangen van het onderzoek aan de TU Kampen
worden behartigd in het programmaleidersoverleg.
Deze commissie bestaat uit de programmaleiders,
de rector en de onderzoekscoördinator, ziet toe op
de organisatie en voortgang van het onderzoek aan
beide instellingen en adviseert het CvB in dezen.
Een overzicht van leden van genoemde gremia, is
opgenomen in Bijlage II.

2.3

Theologie in Kampen

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

2.4

Bestuurlijke ontwikkelingen

De bestuurlijke agenda is in het verslagjaar primair
bepaald door het proces van strategische bezinning
op de toekomst van de universiteit. In dat kader is
er een strategiecommissie aan het werk geweest,
zijn de ideeën en visies van het personeel opgehaald, is er met een brede groep externe stakeholders gesproken en zijn er verkennende gesprekken
over mogelijkheden tot samenwerking gevoerd met
diverse theologische instellingen en verwante organisaties. Daarnaast heeft een onderzoeksbureau
de interesse van scholieren in kaart gebracht voor
theologie en een theologische opleiding aan de
universiteit in Kampen. Op basis van het strategierapport van de commissie zal er in 2019 een nieuw
instellingsplan voor de komende vijf jaar worden
gepresenteerd.
Voor de kwaliteit en de continuïteit van de opleiding is het van groot belang dat meer studenten kiezen voor een (bachelor)studie aan de TU Kampen. In
aansluiting op ontwikkelingen in het onderwijs en
in het beroepenveld is een verbreding van onderwijsthema’s wenselijk om de opleiding aantrekkelijker te maken en beter aan te laten sluiten op de
huidige praktijk. Daarnaast moet de universiteit
werken aan zichtbaarheid en de relevantie van gereformeerde theologie en de toepassing daarvan op
vragen en behoeften in kerk en maatschappij.
Voor het voor het voetlicht brengen van de relevantie en betekenis van theologie voor kerk en samen-
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leving zijn de theologische instellingen in Nederland gezamenlijk verantwoordelijk. De TU Kampen
zal zich daarom inzetten om de belangen van theologie te bevorderen door waar mogelijk met zusterinstellingen samen te werken en gedeelde belangen samen te behartigen. Tegelijkertijd wordt er
vanuit het verband van het Discipline overleg Godgeleerdheid en het Netwerk Levensbeschouwelijke
Universiteiten ingezet op gezamenlijke werving
van studenten theologie. Via AKZ+ wordt er samengewerkt met Viaa en de TU Apeldoorn in het kader
van het door de overheid gelanceerde programma
voor regionale samenwerking. Scholieren van middelbare scholen uit de regio worden uitgenodigd en
volgen een toegankelijk programma op het terrein
van theologie. Er zijn vier studiemiddagen georganiseerd waaraan in totaal circa 280 leerlingen deelnamen.
Verder is het van belang om een bredere doelgroep van studenten, professionals en belangstellenden aan te spreken, present te zijn in de kerken
en in het maatschappelijke debat. Niet alleen om
‘iets te brengen’, maar ook om de vragen, behoeften
en belevingswereld van buiten naar binnen te halen. Ook hiervoor zal de TU zich inzetten.
Op het terrein van onderwijs is er beleid ontwikkeld
dat voorziet in een herzien bachelorprogramma,
dat aansluit op het programma dat in het kader
van de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit is gemaakt. In afwijking daarvan
is er voor gekozen de bachelor te verbreden en
daarmee aantrekkelijker te maken voor studenten
die op het moment van hun studiekeuze nog niet
precies weten welke richting zij met hun opleiding
op willen. Er wordt voorzien in een tweetal tracks
in de bacheloropleiding: een route voor studenten
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die de klassieke theologische opleiding richting de
predikantsmaster willen volgen en een route voor
studenten die zich eerst breder willen oriënteren.
In de laatstgenoemde route zal er meer ruimte zijn
voor interactie tussen theologie en aanverwante
wetenschappelijke disciplines en een toepassing
van theologische vragen in bredere maatschappelijke thema’s. Het bestuur verwacht dat deze verbreding nodig is om studenten die in religie en zingeving geïnteresseerd zijn te werven voor een studie
in Kampen en dat een deel van deze studenten zich
uiteindelijk ook aan de TU Kampen binden en voor
een (predikants)master aan de TU zullen kiezen.
Daarnaast sluit de verbreding in het aanbod aan bij
ontwikkelingen in het werkveld van predikanten,
theologen en kerkelijk werkers, die niet altijd meer
een (fulltime) betrekking vinden in een gemeente
of zich eerst in een latere fase van hun leven op het
ambt oriënteren.
In 2018 vond de onderzoeksvisitatie plaats, waarbij
de kwaliteit, productie en infrastructuur van het
onderzoek door een externe commissie is getoetst.
Op basis van de aanbevelingen in de midterm review en de ervaringen van de onderzoekers, is er
reeds gewerkt aan een nieuwe onderzoekstructuur.
In de nieuwe structuur wordt vanuit verschillende
vakgebieden expertise thematisch samengebracht,
waardoor meer focus in het onderzoek ontstaat.
Daarnaast worden twee onderzoeksgroepen georganiseerd via kenniscentra, wat de (internationale)
zichtbaarheid van het onderzoek ten goede komt.
Naast het Centre for Church and Mission in the West
en The Neo-Calvinism Research Institute is er de
onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic
Theology, waarin de onderzoekssamenwerking met
de TU Apeldoorn is ondergebracht. Elk van de onder-
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zoeksgroepen heeft nieuwe onderzoeksprogramma’s ontwikkeld voor de nieuwe visitatieperiode.
Behalve de herinrichting van het onderzoek, is er
beleid ingezet dat is gericht op de vergroting van de
werving van externe fondsen voor met name onderzoek. De ontwikkeling van subsidieaanvragen en
fondsenwerving draagt bij aan de vernieuwing, de
kwaliteit en de relevantie van het onderzoek. Tegelijk zijn deze additionele middelen nodig om het onderzoek dat aan de universiteit wordt gedaan te bekostigen, waardoor een groter deel van de reguliere
middelen besteed kan worden aan de realisatie van
strategische doelstellingen, zoals de ontwikkeling
van het onderwijsaanbod.
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dr. Stefan Paas uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. Het bestuur feliciteert allen graag met deze
bijzondere resultaten.
Activiteiten, resultaten en ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en ondersteunende diensten worden nader toegelicht en
uitgewerkt in de hiernavolgende hoofdstukken.

2.5

Medezeggenschap

Universiteitsraad
De Universiteitsraad vergadert regulier maandelijks, waaronder tweemaal met de Raad van Toezicht. In het verslagjaar stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agenda.

Het bestuur is blij met de vestiging van een tweetal
bijzondere leerstoelen aan de universiteit, die bijdragen aan het onderzoeksprofiel en de onderzoeksformatie van de universiteit. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding vestigde de Henk de
Jong leerstoel aan de TU Kampen, waarop prof. dr.
J. Dekker is benoemd tot bijzonder hoogleraar. De
Nederlandse Zendingsraad vestigde de David Bosch
Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission. Dr. G. Noort is benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.

Met het College van Bestuur is diverse keren gesproken over de strategische koers van de universiteit
voor de komende jaren. In het strategierapport worden de aandachtspunten van de Universiteitsraad
meegenomen.
De UR heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van de universiteit. De begroting is besproken met het College van Bestuur en
goedgekeurd door de raad. Ook is er ingestemd met
de Onderwijs- en Examenregelingen.

In mei werd de eerste alumnidag van de Theologische Universiteit gehouden, die bezocht werd door
circa 200 alumni. De dag werd opgeluisterd doordat
vier emeritus-hoogleraren van de universiteit een
koninklijke onderscheiding kregen uitgereikt. Tevens werd het boek Domineesfabriek van de hand
van prof. dr. George Harinck en drs. Wim Berkelaar
gepresenteerd, waarin de geschiedenis van de universiteit wordt beschreven. In oktober werd prof.

De Universiteitsraad is eveneens betrokken bij de
werving- en selectieprocedure voor een lid College
van Bestuur, vanwege de pensionering van de heer
De Jong in 2019. De raad was betrokken bij het
opstellen van het profiel en de vacaturetekst. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden met
de kandidaat. De keuze voor de benoeming van de
heer Boven heeft de hartelijke instemming van de
Universiteitsraad.
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Opleidingscommissie
In het kader van de Wet Versterking Bestuurskracht
heeft de Opleidingscommissie (OPL) per 1 september 2017 een sterkere rol gekregen op het gebied
van medezeggenschap. De Opleidingscommissie
heeft instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en Examenreglementen en evalueert de
uitvoering ervan. In hoofdstuk drie wordt het werk
van de Opleidingscommissie breder beschreven.

2.6

Personeel en sociaal beleid

Personeelsbeleid
Op het gebied van personeel was 2018 een stabiel
jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
met ingang van 2018 is prof. dr. G. Harinck benoemd
als hoogleraar-directeur van het opgerichte onderzoeksinstituut op het gebied van neocalvinisme.
Per 1 augustus 2018 heeft, na een intensieve voorbereiding, de integratie plaatsgevonden van de
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
in de TU Kampen, zodat er nu een gezamenlijk curriculum is. De medewerkers van de NGP werden
opgenomen in het medewerkersbestand van de
TU en versterken onderwijs en onderzoek. De Henk
de Jong leerstoel werd door de NGP ondergebracht
bij de TU Kampen, nadat deze al jaren in Apeldoorn
was gevestigd. Het docentencorps werd verder versterkt met Hayo Wijma, terwijl Peter van de Kamp
afscheid nam. Daarnaast werden de werknemers
bij het Archief en Documentatiecentrum (ADC) per
1 juni 2018 middels een detacheringsovereenkomst
opgenomen in de personeelsadministratie.
De laatste jaren is er in het personeelsbeleid veel
aandacht geweest voor generieke maatregelen om
de werkdruk te verlichten, waaronder aanpassing
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Aantal fte’s per 31-12

CvB

2018

begroting 2018

2017

1,1

1,1

1,1

WP/OP

22,5

18,2

17,7

OOP

10,9

11,3

11,1

Totaal

34,5

30,6

29,9

Tabel 2 - O
 verzicht aantallen wetenschappelijk, onderwijzend en
ondersteunend personeel

van de formatie. In personeelsgesprekken wordt
steeds aandacht besteed aan de werkdruk en indien nodig worden er individuele maatregelen getroffen. In het verlofbeleid is een aanpassing doorgevoerd doordat wetenschappelijk personeel nu
een functiecontract heeft waarbij men zelf de regisseur is van eigen verlofopname, zonder verlofadministratieverplichting.
Ziekteverzuim
Bij het verzuimbeleid wordt de TU Kampen bijgestaan door Maetis Arbo. Het College van Bestuur wil
een persoonlijk en persoonsgericht personeelsbeleid voeren en houdt daarom ook de vinger aan de
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Ziekteverz.
totaal %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,5

2,2

1,8

1,5

5,7

5,3

0,6

0,6

Ziekteverz.
kort %
Grafiek 1 – Ziekteverzuim in procenten van het totaal
aantal gewerkte uren
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pols via de scores binnen het ziekteverzuim. Waar
nodig werd bij ziekteverzuim doorverwezen naar
andere artsen of een traject met een coach aangeboden. Over het geheel van 2018 viel van het aantal gewerkte uren 5,3% uit door ziekteverzuim. De
oorzaak hiervan is gelegen in langdurige ziekte van
een aantal medewerkers. Een aantal daarvan zijn
per ultimo 2018 vrijwel geheel hersteld en teruggekeerd in het arbeidsproces. Het kortdurend ziekteverzuimpercentage is stabiel laag.
Vertrouwenspersonen
Binnen de TU zijn W.C. de Vries en M.G.P. Klinker – De
Klerck aangesteld als vertrouwenspersonen en zetten
zich in voor een veilig werk- en leefklimaat op de TU.
De externe vertrouwenspersoon is naast vertrouwenspersoon van de TU ook vertrouwenspersoon bij andere instellingen. De interne vertrouwenspersoon verricht haar werkzaamheden op dit
terrein naast haar werk als onderzoeker en docent.
Met betrekking tot de invulling van het begrip
veiligheid richten de vertrouwenspersonen zich
met name op machtsmisbruik (waaronder seksuele intimidatie en seksueel misbruik). Daarnaast is
er een taak tot het begeleiden van studenten die
klachten hebben over het onderwijs.
In het jaar 2018 zijn de vertrouwenspersonen
een paar keer benaderd voor advies. Verder waren
er twee meldingen waar de vertrouwenspersonen –
mede in overleg met CvB – uitvoeriger mee aan de
slag zijn gegaan.

2.7

Academische bijeenkomsten

In 2018 vonden twee promoties plaats (zie hoofdstuk 4).
De opening van het academisch jaar vond dit jaar
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plaats op 3 september in de Broederkerk te Kampen
en stond in het bijzonder in het teken van de komst
van de NGP naar Kampen. De openingsrede werd
gehouden door mr. Leendert Verheij, oud-president
van het Gerechtshof Den Haag, onder de titel ‘Domineesfabriek of seminarie? En welke plaats krijgt de
wetenschap?’.
De 164e Dies Natalis van de universiteit werd op
6 december gevierd in de Nieuwe Kerk te Kampen.
Ter gelegenheid daarvan en van zijn emeritering
hield dr. P.W. van de Kamp zijn afscheidscollege, onder de titel ‘Duurzaam diaconaat. Pleidooi voor een
spiritueel-diaconale levensstijl’.

2.8

Financiën

Jaarrekening 2018
De financiële gegevens voor het verslagjaar zijn te
vinden in hoofdstuk 8 - Jaarrekening 2018.
In de geconsolideerde jaarrekening van de TU
Kampen en de Stichting Greijdanus-Kruithoffonds
zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Het betreft de volgende rechtspersonen:
n Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vrijgemaakt);
n Stichting Greijdanus-Kruithoffonds.
Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties
worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Belangen van derden in het vermogen en in het re-
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sultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk in
de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
Er zijn geen belangrijke trendmatige ontwikkelingen die afwijken van het voorgaande verslagjaar.
Verder is bij de vervaardiging van dit jaarverslag
kennisgenomen van de notitie Helderheid van OCW
met betrekking tot de interpretatie en toepassing
van de bestaande bekostigingsregels.
In 2018 bedroeg het totale budget € 4.285.681 (2017:
€ 4.346.145). Hiervan was € 1.342.314 (2017: € 1.339.135)
rijksbijdrage. Naast de bijdrage van het rijk is de
belangrijkste inkomstenbron van de universiteit
de bijdrage vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze bijdrage krijgt de universiteit via
de Deputaten Financiën en Beheer (DFB) en is voor
2018 € 1.802.435. (€ 2017: € 1.868.890). Verder heeft de
Theologische Universiteit nog overige inkomsten.
Deze bestaan uit collegegelden en overige baten
(voor percentages, zie Grafiek 2).
Aparte vermelding verdienen tevens de inkomsten gegenereerd door de Permanente Educatie van
Predikanten (PEP) en – in samenwerking met de TU
Apeldoorn en de Hogeschool VIAA te Zwolle – AKZ+,
activiteiten buiten de reguliere programma’s (zie
hoofdstuk 5.2 en 5.3). De resultaten hiervan zijn vermeld in Bijlage I, Tabel 39.
Verder kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt:
n Van de Stichting Bibliotheekfonds, waaruit
vooral de aanschaf van boeken voor de bibliotheek van de TU Kampen wordt bekostigd, werd
in 2018 € 54.500 ontvangen. De TU Kampen is het
fonds hiervoor zeer erkentelijk.
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n V
 an Stichting De Verre Naaste is een bedrag van
€ 60.000 ontvangen ten behoeve van de MIRT.
Dit bedrag is besteed aan kosten voor internationale docenten. De TU Kampen is de stichting
hiervoor zeer erkentelijk.
n T en behoeve van speciale onderzoeksprojecten,
bekostigd uit het Universiteitsontwikkelingsfonds, ontving de TU Kampen in 2018 in totaal
€ 51.196, waaronder 2 legaten voor € 33.696.
Resultaat 2018
Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat op de gewone bedrijfsvoering van
€ 247.776.
Het exploitatiesaldo over 2018 laat, rekening
houdend met de onttrekking aan het Universiteitsontwikkelingsfonds (€ 48.804) en een onttrekking
aan de reserve Bibliotheekfonds (€ 20.001), een saldo zien van negatief € 178.971. Dit saldo wordt onttrokken aan de Algemene Reserve.
Toelichting resultaat 2018
Met betrekking tot de baten:
n D
 e Rijksbijdrage viel € 77.000 lager uit dan begroot.
n H
 et saldo collegegelden was € 29.000 hoger dan
begroot.
Met betrekking tot de overige baten kan worden
gemeld dat:
n I n 2018 zijn 2 legaten en een aantal giften ontvangen voor in totaal € 51.000. Hier zijn wij zeer
erkentelijk voor.
n I n september 2017 mochten we 6 studenten
verwelkomen voor de Master Intercultural Reformed Theology (MIRT), welke werden gefinancierd door sponsoren. Hiervoor werd in 2018
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€ 20.000 minder ontvangen dan begroot.
n I n de post ‘overige baten’ is ook ondergebracht
een positief bedrag van € 96.000 cursusinkomsten PEP en AKZ+.
n I n de post ‘overige baten’ is ook ondergebracht
een positief bedrag van € 96.000 betreffende de
bijdrage van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.
Met betrekking tot de personele lasten:
n P
 er 1 augustus 2018 zijn de medewerkers van
de NGP in dienst genomen. Ook is in 2018 een
detacheringsovereenkomst tot stand gekomen
met het Archief en Documentatiecentrum (ADC).
Betreffende medewerkers zijn door de TU in de
salarisadministratie opgenomen. De toename
van de hiermee gepaard gaande extra FTE is kostenneutraal verlopen.
n H
 et beleid van de op te nemen vakantiedagen is
gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in een lagere
reservering voor vakantiedagen van € 57.000.
n E
 r is in 2018 minder gebruik gemaakt van gastdocenten. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing van € 55.000.
Met betrekking tot de afschrijvingen:
n I n 2018 is niet meer afgeschreven op de gebouwen. Vanwege belastingregels is het noodzakelijk om niet meer af te schrijven omdat de boekwaarde van het pand lager is dan 50% van de
WOZ-waarde (bodemwaarde).
Met betrekking tot de overige instellingslasten:
n D
 e kosten voor public relations vielen € 28.000
hoger uit dan begroot.
n D
 e kosten voor huisvesting en levensonderhoud
van de buitenlandse studenten zijn voor een
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groot deel voor rekening van de private geldstroom van de Theologische Universiteit gekomen, hiermee is de begroting met € 53.000 overschreden.
n Er is een voorziening voor een vordering opgenomen van € 242.000. Dit bedrag was niet in de
begroting opgenomen.
Continuïteitsparagraaf
De inspanningen die de TU Kampen als kleine instelling moet leveren om haar ambities waar te maken
en haar kwaliteit te garanderen zijn relatief groot.
Speerpunten in het beleid hangen soms van de inzet van een of twee mensen af. Deze kwetsbaarheid
wordt de komende jaren verminderd door in te zetten op nauwere samenwerking met andere instellingen.
Treasurybeleid
De treasury op de TU Kampen geschiedt op basis
van het door de Raad van Toezicht goedgekeurd
treasurystatuut. Als leidraad wordt hierin de Regeling Beleggen en Belenen van het OCW gehanteerd.
In het treasurystatuut zijn de regels voor het treasury management en het financieringsbeleid voor het
College van Bestuur vastgelegd. Uitgangspunt is de
strategische planvorming op het gebied van het primaire proces, in het geval van (tijdelijk) overtollige
middelen kan dit aanleiding zijn om een deel van de
beschikbare middelen liquide aan te houden en het
resterende deel zodanig te beleggen dat dit zonder
al te veel kosten snel liquide te maken is. De hoogte
van dit bedrag en de termijn van uitzetting zijn afhankelijk van de te verwachten inkomsten en uitgaven op basis van het treasuryplan. De TU Kampen
zal – met inachtneming van voornoemde regeling
– voor de langere looptijden uitsluitend beleggen
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in obligaties en aandelen op basis van de profielen
defensief en zeer defensief. De profielen die de verschillende banken hanteren zijn door de financiële
autoriteiten op dezelfde noemer gebracht en van
overheidswege geprotocolleerd.

A Gegevensset
Kengetal

2018

2019

2020

2021

Aantal leerlingen /
deelnemers / studenten

142

142

142

142

1,1

1,1

1,1

1,1

Personele bezetting in FTE
Bestuur / management
Personeel primair proces

22,5 22,5 22,5 22,5

Ondersteunend Personeel

10,9 10,9 10,9 10,9

Tabel 3 – Kengetallen studenten en personele bezetting in fte

A1.2  Kengetallen
De verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen en de ontwikkeling van de rijksbijdrage zijn
opgenomen in tabel 28 en de ontwikkeling van de
personeelsformatie is opgenomen in tabel 31. De
financiële consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.
Andere financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
(vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit
(Eigen vermogen / totale vermogen)

Rentabiliteit
(Resultaat / totale baten)
Tabel 4 – Financiële kengetallen
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2018

2017

1,33

1,63

0,46

0,51

-5,8%

9,5%

A2  Meerjarenbegroting
De ontwikkeling van de balanstotalen is opgenomen in A2.1, tabel 5. De door de Raad van Toezicht
goedgekeurde meerjarenbegroting 2018 – 2020 is
opgenomen in A2.2, tabel 6. Bij deze begroting kan
het volgende worden opgemerkt:
n	Het quotum voor de kerken is vastgesteld op een
vast bedrag per lid gebaseerd op een jaarlijkse
daling van het aantal leden van 1200 per jaar. Dit
leidt tot een structurele daling van het quotum
met zo’n € 16.000 per jaar.
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 van de kerken wordt in toenemende mate
gezocht naar mogelijkheden van projectfinanciering. Door deze ontwikkeling kan de onderzoekpotentie van de universiteit verder worden versterkt. In de meerjarenbegroting zijn de effecten
hiervan, voor zover bekend, weergegeven.
n	Inkomsten en uitgaven m.b.t. het universitair
ontwikkelingsfonds zijn in deze begroting in
evenwicht, maar kunnen van jaar tot jaar verschillen. Eventuele effecten van jaar tot jaar zijn
buiten beschouwing gelaten.
n	De inkomsten vanuit het bibliotheekfonds vertonen de afgelopen jaren een dalende trend.
Verwacht wordt dat deze trend zich voort zal
zetten. De uitgaven voor aanschaf van boeken
worden derhalve met gelijk bedrag verlaagd tot
een niveau van € 60.000. Uiteindelijk leidt e.e.a.
tot een netto bijdrage door de TU aan de bibliotheek van € 20.000 per jaar.
n	In deze begroting is uitgegaan van continuering
van de huidige bedrijfsvoering.
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A2.1  Verwachte ontwikkeling balanstotaal
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

0

0

0

0

Materiële vaste activa

510.686

475.686

440.686

405.686

Financiële vaste activa

258.265

258.265

258.265

258.265

Totaal vaste activa

768.951

733.951

698.951

663.951

0

0

0

0

190.008

190.008

190.008

190.008

0

0

0

0

971.637

971.637

971.637

971.637

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.161.645

1.161.645

1.161.645

1.161.645

Totaal activa

1.930.596

1.895.596

1.860.596

1.825.596

2018

2019

2020

2020

Passiva

€

€

€

€

Algemene reserve

-12.783.031

-13.818.031

-14.853.031

-15.888.031

Bestemmingsreserves

13.680.029

14.680.029

15.680.029

16.680.029

0

0

0

0

159.025

159.025

159.025

159.025

0

0

0

0

Eigen vermogen

Overige reserves / fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

874.573

874.573

874.573

874.573

1.930.596

1.895.596

1.860.596

1.825.596

Tabel 5 – Verwachte ontwikkeling balanstotaal
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A2.2  Meerjarenbegroting 2019-2021 voor mutatie reserve
Meerjarenbegroting

2019

2020

2021

€

€

€

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.396.077

1.393.780

1.393.780

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.845.519

1.828.389

1.810.930

259.288

259.288

259.288

Baten

Collegegelden
Bijdrage universitair ontwikkelingsfonds
Bijdrage Bibliotheekfonds
Overige baten
Totaal baten

0

0

0

40.000

40.000

40.000

933.359

937.109

937.109

4.474.243

4.458.567

4.441.107

3.428.425

3.303.952

3.303.952

106.000

106.000

106.000

Lasten
Personele lasten
Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

35.000

35.000

35.000

243.631

233.631

233.631

758.035

718.035

718.035

4.571.091

4.396.618

4.396.618

-96.848

61.949

44.489

9.500

9.500

9.500

-87.348

71.449

53.989

Tabel 6 – Meerjarenbegroting 2019-2021 voor mutatie reserve

Algemeen Beleid - College van Bestuur

27

A2.3  Afwijkingen in de staat van baten en lasten t.o.v. de begroting

Exploitatie overzicht volgens
jaarrekening

Exploitatieoverzicht
volgens
jaarverslag

Begroting
2018

Afwijking t.o.v.
begroting

Exploitatieoverzicht
2017

Afwijking
t.o.v. 2017

€

€

€

€

€

Baten
Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs

1.342.314

1.419.338

-77.024

1.339.135

3.179

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer

1.802.435

1.779.254

23.181

1.868.890

-66.455

276.135

246.788

29.347

264.492

11.643

41.550

0

41.550

197.982

-156.432

Collegegelden
Ontvangen giften en legaten (Universiteitsontwikkelingsfonds)
Overige baten
Totaal baten

823.247

587.250

235.997

675.646

147.601

4.285.681

4.032.630

253.051

4.346.145

-60.464

3.173.318

2.979.445

193.873

2.802.944

370.374

33.622

93.100

-59.478

66.335

-32.713

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

204.579

214.091

-9.512

192.153

12.426

Overige instellingslasten

Huisvestingskosten

1.109.351

738.069

371.282

882.108

227.243

Totaal lasten

4.520.870

4.024.705

496.165

3.943.540

577.330

-235.189

7.925

243.114

402.605

-637.794

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

-12.587

1.416

-14.003

10.183

-22.770

-247.776

9.341

257.117

412.788

-660.564

Tabel 7 – Afwijkingen in de staat van baten en lasten t.o.v. de begroting

B Overige rapportages
B1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem
Volgens de Corporate Governance Code moet een
organisatie beschikken over een intern risicobeheersings- en controlesysteem. Corporate governance gaat om een complex van regels, waarbij de
inrichting van de organisatie en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het bestuur
en de toezichthouders centraal staan en waarbij de
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belangrijkste uitkomst uiteindelijk is: transparantie
in het handelen van het bestuur en verantwoording
door het bestuur.
Een effectief systeem van interne beheersing verschaft het bestuur redelijke zekerheid, dat:
n	Voldoende inzicht wordt verkregen in de effectiviteit en de efficiency waarmee de doelstellingen van de instelling worden bereikt;
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n	Gepubliceerde jaarrekeningen en interne informatie betrouwbaar zijn; en
n	Relevante wettelijke voorschriften en regelgeving worden nageleefd.
De risico’s van de interne bedrijfsvoering zijn in
kaart gebracht en waar mogelijk planmatig van
maatregelen voorzien. Daarnaast worden waar mogelijk maatregelen genomen om risico’s af te dekken die het gevolg zijn van externe oorzaken.
Het interne risicobeheersingssysteem van de TU
Kampen kent de volgende maatregelen:
n	Planning en control cyclus: jaarlijks wordt een
dergelijk plan vastgesteld. In dit plan worden
strategische positionering, jaarverslaglegging,
tussentijdse rapportages, (meer)jarenbegrotingen en het treasuryplan geagendeerd
n	Op basis van een Controlscan zijn de afgelopen
jaren verbeteringen doorgevoerd.
Conclusie is dat de universiteit over voldoende
en goede maatregelen van interne beheersing beschikt. Dat wil niet zeggen dat de TU Kampen geen
risico’s loopt, maar wel dat de risico’s adequaat
worden beheerst. Het door de Raad van Toezicht
uitgevoerde toezicht op het gevoerde risicobeleid
draagt bij aan het gevoerde continuïteitsbeleid.
Hierbij voldoet de governance-structuur van de universiteit aan alle eisen die de WHW hieraan stelt.
B2 Risico’s en onzekerheden
Risico’s
Bij een solide bedrijfsvoeringsbeleid hoort een
goed zicht op de risico’s die een organisatie loopt,
en maatregelen om die risico’s zo goed mogelijk op
te vangen wanneer die zich voordoen.
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A. Bedrijfsvoeringsrisico’s
	De inspanningen die de TU Kampen als kleine
instelling moet leveren om haar ambities waar
te maken en haar kwaliteit te garanderen zijn
relatief groot. Speerpunten in het beleid hangen
soms van de inzet van een of twee mensen af. De
regeldruk van overheidswege is de afgelopen
jaren steeds groter geworden, zonder dat daar
additionele middelen tegenover stonden. Deze
kwetsbaarheid wordt komende jaren verminderd
door nauwere samenwerking met andere instellingen. Door de kleine omvang is de kwetsbaarheid in geval van personele uitval groot en ook
blijft daardoor de functiescheiding suboptimaal.
B. Andere risico’s
	Er zijn ook risico’s op andere gebieden dan de
interne bedrijfsvoering, soms ook van een ander
niveau. De belangrijkste van die risico’s zijn hieronder vermeld:
1. Overheidsfinanciering
	De overheidsfinanciering is een risico omdat,
wanneer het bekostigingsstelsel op de schop
gaat, een nieuw bekostigingsstelsel nadelig kan
uitpakken voor de universiteit. Er wordt ingezet
op goede externe contacten met het departement en de minister van OCW en met politieke
partijen. Voor de belangenbehartiging werken
we samen met het Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten.
2. Kerkelijke financiering
	De kerkelijke financiering staat in hoofdlijn vast,
en neemt af in overeenstemming met het aantal kerkleden. Er zijn gesprekken met DFB over
reservevorming en hoogte van de quota. Door
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de gesprekken met DFB zijn we dit jaar genoodzaakt een adequate voorziening op te nemen.
3. Universiteitsontwikkelingsfonds
	De inkomsten van het Universiteitsontwikkelingsfonds zijn onzeker. Omdat er alleen projectmatige financiering plaatsvindt is er geen financieel risico.
4. Aantallen studenten
	Het aantal bekostigde studenten bepaalt mede
de hoogte van de overheidsfinanciering. De raming van de studentenaantallen is stabiel, maar
het aantal bekostigde studenten nam af in de
afgelopen jaren door de vermindering van de
instroom in de bachelor, en lijkt zich ook te stabiliseren. Een kwalitatief goede studentenadministratie beperkt het risico dat ten onrechte een
student niet in de bekostiging wordt meegenomen. Omdat de studentenadministratie is gekoppeld aan DUO is het foutenrisico overigens klein.
5. Aantallen promoties
	Het aantal promoties is een belangrijke factor in
de overheidsfinanciering.
	Er wordt gestuurd op aantallen promovendi en
op een adequate begeleiding zodat de promotietrajecten daadwerkelijk worden afgerond.
Verder maken we werk van samenwerking met
andere universiteiten in binnen- en buitenland
(bijvoorbeeld voor double doctorates).
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6. Vastgoed/ gebouwen
	Een meerjarenonderhoudsplan wordt uitgevoerd, gebaseerd op een regulier onderhoudsniveau. De staat van de gebouwen blijft op die
manier op een goed peil.
	Door deze aanpak wordt voorkomen dat er grote
onvoorziene uitgaven moeten worden gedaan
op het gebied van vastgoed en gebouwen vanwege een gebrekkige of achterstallige staat van
onderhoud. Voor een adequate fondsvorming
voor renovatie of verhuizing is het gesprek met
Deputaten Financiën en Beheer over reservevorming van belang.
Maatregelen
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met
de daling van het aantal kerkleden, en de daarmee
samenhangende kerkelijke bijdrage. Maatregelen
ten aanzien van formatie en/of externe financiering
worden tijdig genomen.
In het verslagjaar is met andere instellingen samengewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke Gereformeerde Theologische Universiteit. Op grond
daarvan vonden geen grote investeringen plaats
m.b.t. de materiële vaste activa.
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in Hoofdstuk 1.
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3. Onderwijs
3.1

Algemeen

Opleidingen
De TU Kampen heeft drie geaccrediteerde opleidingen in de studierichting theologie: een Bachelor,
een Master Theologie Predikant en een Master
Theologie Algemeen. De Master Theologie Algemeen kent negen afstudeervarianten. Een dwarsverbinding tussen beide masteropleidingen is dat
alle masterstudenten beginnen met de Engelstalige
module ‘Doing theology in a contextual manner.
Hermeneutics for the Reformed Tradition’ (6 EC).
Daarnaast bestaat een aparte regeling voor degenen die predikant worden via een niet-universitaire,
kerkelijke route (dat is de uitvoering van het oude
artikel 8 van de Dordtse Kerkorde). Als deze oudere
studenten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen
en door middel van een instaptoets van voldoende
niveau blijk geven, volgen zij het reguliere program-

12

1

0

totaal aantal
studenten
2018

36

waarvan
deeltijd

waarvan
vrouw

31

waarvan
internationaal

totaal aantal
studenten

5

Studentenaantallen
De instroom in het eerste jaar (cohort 2018) van de
bachelor is net als vorig jaar minder dan we gewend
zijn, namelijk opnieuw vijf studenten. Zagen we
vorig jaar een toename van het aantal studenten
Master Theologie Algemeen en de Master Theologie
(Predikant), dit jaar daalt het aantal studenten voor
de algemene master en blijft het aandeel voor de
predikantsmaster ongeveer gelijk. Daartegenover
staat een stijging van het aantal studenten dat als
bijvakker, contractant, minorstudent of Erasmusstudent staat ingeschreven.

ouderejaars

nieuwe
inschrijvingen

Bachelor Theologie

ma van de predikantsmaster met uitzondering van
de specialisatie en de Bijbeltalen. Ze ontvangen na
voltooide studie een certificaat, waarmee zij zich bij
de kerkelijke vergaderingen kunnen melden. In 2017
waren er drie personen met de toelatingsprocedure
gestart, in 2018 kwamen daar opnieuw drie bij.

36

Master Theologie (Predikant)

11

19

30

8

0

0

31

Master Theologie Algemeen

21

20

41

13

13

22

49

Premaster

11

6

17

11

0

6

16

Kerkelijk Certificaat

3

4

7

0

1

0

4

Bijvakker/contractant/minor

9

2

11

5

3

0

3

60

82

142

49

18

28

139

Totaal

Tabel 8 - Overzicht studentenaantallen Theologische Universiteit (peildatum 1 oktober 2018)
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Op 1 oktober 2018 stonden er 142 studenten ingeschreven tegenover 139 een jaar daarvoor. Daarbij
is het aantal vrouwelijke studenten sterk toegenomen: van 25% in 2017 naar 35% in 2018. Tabel 8 geeft
een overzicht van de aantallen studenten in de bachelor- en masterfase.

lisaties kleiner geworden (Systematische Theologie, Praktische Theologie, Oude Testament,
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis).
Een compleet overzicht van de percentages studenten per afstudeerrichting in de Master Algemeen
staat in Grafiek 3.

Het aantal nieuwe inschrijvingen is het hoogst bij
de Master Theologie Algemeen. Als we de percentages van het totaal aantal inschrijvingen per opleiding weergeven, dan ziet dat er als volgt uit:

24%

24%

5%
5%

5%

8%
25%

12%

21%
29%
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■ Bachelor Theologie
■ Master Theologie
(Predikant)
■ Master Theologie
(Algemeen)
■ Premaster

K
■ erkelijk certificaat
■ Bijvakker/contractant

34%

10%

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

Grafiek 3 – percentages per opleiding (peildatum 1 oktober 2018)

Grafiek 2 – percentages per opleiding (peildatum 1 oktober 2018)

3.2

Het aandeel van de eenjarige Master Theologie Algemeen bedraagt 29%. De instroom in deze MTA in
2018 bedroeg 21 studenten en kan als volgt worden
gespecificeerd.
n 	De instroom bij de MIRT (internationale master)
blijft stabiel op ongeveer een derde.
n 	Er is in 2018 een zichtbare stijging bij Missionaire Gemeente: van 8% naar 24%.
n 	Er is eveneens een grotere belangstelling voor
de in 2016 gestarte variant Identiteit, Ethiek
en Samenleving (van 19% in 2017 naar 24% in
2018).
n 	Het aandeel bijvakkers/contracten bedroeg 8%.
n 	Door deze stijgingen is het aandeel vakspecia-

De afstudeerrendementen schommelen erg door
de jaren heen. De cohorten 2014 en 2015 van de Bachelor hebben een relatief groot aantal studenten
dat nog studeert. De afgelopen jaren blijkt dat studenten veelal uitgaan van een zogenaamd ‘parkeerjaar’, dat wil zeggen dat de nominale studieduur
met één jaar uitloopt (N+1). Over de jaren 2012-2014
haalde 47% van de studenten zijn bachelor in 4 jaar.
Gemiddeld is het aantal maanden dat een student
over de bachelor doet 44,48 maanden, oftewel 3,71
jaar. Bij de Master Predikant is dat 41,34 maanden
(3,45 jaar).
Voor de Master Algemeen geldt dat de rendementen iets omhoog zijn gegaan. Voltijd studenten
doen gemiddeld 15,83 maanden over hun studie en
deeltijd studenten gemiddeld 25,99 maanden.

Rendementen
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Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval)
2012

2013

Bachelor

Master
Predikant

Bachelor

Instroom

10

12

Uitval

1

0

≤ 3 jaar

2

22%

8

≤ 4 jaar

4

67%

≤ 5 jaar

1

78%

≤ 6 jaar

1

89%

Nog studerend

1

Totaal

9

2014

2015

Master
Predikant

Bachelor

Master
Predikant

Bachelor

15

8

12

8

8

8

2

0

0

2

0

0

67%

4

31%

2

25%

2

17%

3

50%

3

92%

3

54%

1

38%

1

25%

2

83%

1

100%

3

77%

2

63%

11%

0

0%

3

23%

3

38%

9

75%

1

100%

12

100%

13

100%

8

100%

12

100%

6

Master
Predikant

1

13%

3

38%

17%

7

88%

5

63%

100%

8

100%

8

100%

> 6 jaar

Tabel 9 – Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerden bachelor en predikantsmaster binnen x jaar (zonder uitval)

Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerd binnen x jaar (zonder uitval) Master Theologie Algemeen
2012

2013

Voltijd

Deeltijd

Instroom

13

Uitval

2

2014

Voltijd

Deeltijd

Voltijd

10

6

12

4

4

4

≤ 1 jaar

3

27%

2

27%

≤ 2 jaar

5

73%

3

50%

4

≤ 3 jaar

2

91%

2

83%

3

Nog studerend

1

9%

Totaal

11

100%

1

17%

6

100%

0
2

0%
100%

Deeltijd

Voltijd

12

6

12

11

1

2

1

3

17%

50%

4

50%

1

25%

88%

4

83%

2

75%

1

92%

1

25%

0

0%

100%

11

100%

1

100%

0

0%

1

8%

100%

12

100%

8

2016

Voltijd

2

≤ 4 jaar
> 4 jaar

2015
Deeltijd

4

6

55%

5

100%

Voltijd

17

3

17

3

2

0

2

0

7

47%

6

87%

1

33%

2

67%

2

25%

1

38%

5

63%

2

13%

100%

15

100%

8

2017
Deeltijd

13

3

6

100% 19

Deeltijd

68%

32%
100%

1

20%

4

80%

5

100%

Tabel 10 – Aantallen en cumulatieve percentages afgestudeerden Master Theologie Algemeen binnen x jaar (zonder uitval)
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Uitval 2012-2018
Totale uitval

Bachelor

Master

MTA voltijd

MTA deeltijd

63

59

91

48

Instroom
10

32%

0

0,00%

0

0,00%

Na afloop van jaar 1

Tijdens jaar 1

3

10%

3

4,76%

0

0%

Tijdens jaar 2

3

10%

7

7,69%

3

6,25%

3

6,25%

Verder in studie

15

48%

1

1,59%

1

3,39%

4

4,40%

8

16,67%

Totaal

31

100%

4

6,35%

2

3,39%

11

12,09%

16

29,17%

Tabel 11 – Uitval 2012-2018

3.3

Uitval

In de jaren 2012-2018 hebben in totaal 31 studenten hun opleiding beëindigd, meestal in een laatste
fase van hun studie. Studenten komen er soms na
langere tijd toch achter dat een diploma niet voor
hen is weggelegd. Uitval komt het meest voor in de
Master Theologie Algemeen. Maatregelen die zijn
getroffen, zoals een goede voorlichting en een intakegesprek, hebben erin geresulteerd dat het uitvalpercentage al sterk is verminderd.

3.4

Kwaliteitszorg

In het collegejaar 2018-2019 kon het merendeel van
de colleges volgens de studiegids gegeven worden.
Vrijwel alle modules zijn volgens schema geëvalueerd en betrokkenen hebben hiervan een rapportage ontvangen. Zowel de bacheloropleiding als de
masteropleidingen zijn veelvuldig geëvalueerd. Zowel door middel van evaluatieformulieren, als door
gesprekken met studenten en docenten.
In 2018 is wederom meegedaan aan de Nationale
Studenten Enquête (NSE). Over het geheel genomen is de waardering voor de opleiding gegroeid
ten opzichte van 2017; studenten zijn in hoge mate
positief over de opleiding. Met name op het gebied
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van waardering voor de inhoud, de kleinschaligheid, de stage en de docentkwaliteit scoort de TU
significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

3.5 Excellentiebeleid
In 2017-2018 volgt geen van de studenten een excellentietraject.

3.6 Begeleiding docenten en studenten
Onderwijsdagen
Standaard zijn er vier studiedagen op onderwijsgebied ingepland in het jaarrooster: één per periode,
met een wisselend thema. Thema’s op de studiedagen
waren dit jaar: bezinning op en ontwikkelen van een
herziene predikantsmaster en een herziene bachelor.
Begeleiding studenten
Voor studenten die door persoonlijke of studieproblemen dreigen achter te lopen, zijn verschillende
vormen van begeleiding beschikbaar: via de onderwijscoördinator, het mentoraat, de studentenpastor,
het inzetten van ouderejaars studenten of via externe begeleiding. De opzet van het mentoraat is verbeterd. De bachelorstudenten vallen niet langer onder
één docent, maar zijn verdeeld over drie docenten.
Daardoor ontstaat er ruimte om het inhoudelijke
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mentoraatsprogramma nadrukkelijker in te bedden
in een combinatie van meeleven en begeleiding.
In verband met de landelijke kwaliteitsafspraken is intern onderzocht op welke punten de TU
Kampen zich kan verbeteren. Daaruit komt naar voren dat de universiteit zich nog meer gaat inzetten
op de begeleiding van studenten, door het aanstellen van een studiecoach en de verbetering van de
toegang tot een psycholoog.

3.7

Onderwijskundige projecten

In 2017-2018 speelden de volgende zaken:
n 	Vanwege het niet doorgaan van de gezamenlijke GTU, heeft de Nederlands Gereformeerde
Predikantenopleiding (NGP) besloten haar opleiding onder te brengen bij de TU Kampen.
NGP-studenten volgen voortaan de verplichte
predikantsmaster in Kampen. De NGP-docenten
en de opleidingscoördinator worden vanaf het
seizoen 2018-19 ingeschakeld in het onderwijsprogramma.
n 	Zoals genoemd is het programma van de nieuwe
predikantsmaster na vier jaar herzien. De instromende docenten van de NGP participeerden in
het opstellen van het bijgestelde programma.
n 	De ingevoerde drempel voor het afronden van
de taalmodules is in 2017-2018 geëvalueerd en
wordt mogelijk herzien.
n 	Het mentoraat is vernieuwd en verspreid over
meerdere docenten.
n 	Er zijn veel gesprekken geweest met studenten over de studiebelasting. Conclusie is dat
een deel van de studenten de studie echt als
te zwaar ervaart. Op verschillende punten is of
wordt de studie aangepast. Een ander deel van
de studenten wordt aangesproken op het verbeteren van hun studiehouding.

Onderwijs

3.8

Commissies

Toelatingscommissie en examencommissie
De toelatingscommissie kwam in 2017-2018 zeven
keer bijeen voor lopende zaken rond de toelating
tot de opleidingen. De examencommissie kwam in
2018 tienmaal bijeen om te vergaderen over examens, vrijstellingen, verzoeken aangaande tentamens, studieadviezen aan eerstejaars bachelorstudenten en het verlenen van diploma’s. Hiernaast
adviseerde de examencommissie het College van
Bestuur inzake de Onderwijs- en Examenregelingen
(OER-en) en werd toegezien op de voortgang van de
implementatie van het toetsbeleid.
Opleidingscommissie
De Commissie heeft in 2018 zesmaal vergaderd.
Daarin heeft de opleidingscommissie zich beziggehouden met de volgende thema’s.
Wat betreft het onderwijs algemeen waren er de
terugkerende zaken zoals het vaststellen van de OERen en het bespreken van de module evaluaties met het
oog op de kwaliteit van het daadwerkelijke onderwijs.
Meer specifiek werd ook de start van de herziene Master Algemeen geëvalueerd. Verder hield de opleidingscommissie zich bezig met het voorbereiden van de
onderwijsvisitatie in 2019. Het concept zelfevaluatierapport werd besproken en de studentleden leverden
een eigen hoofdstuk aan voor dit rapport. Daarnaast
werd er nagedacht over goede kwaliteitsafspraken
vanwege het sectorakkoord Hoger onderwijs. Dit gebeurde in eerste instantie in een brede vergadering
samen met de Universiteitsraad en vervolgens in
een kleine ad hoc commissie. Tot slot stonden ook de
evaluatie van de ingevoerde talendrempel, de vraag
naar eventuele Engelstalige modules in de bachelor,
de regeling rondom het opnemen van colleges, en het
concept jaarrooster op de agenda.
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4. Onderzoek
Algemeen
Aan het eind van 2017 liep de visitatietermijn af
van de drie gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s met de Theologische Universiteit Apeldoorn: Biblical Exegesis and Systematic Theology
(BEST), Early Modern Reformed Theology (EMRT) en
Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE). Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat een verdergaande
samenwerking met de TU Apeldoorn in de vorm van
een Gereformeerde Theologische Universiteit niet
mogelijk was. Samen met de aanbevelingen uit de
midterm review en de zelfevaluatie ten behoeve
van de onderzoeksvisitatie in november 2018 gaf
dit aanleiding de inrichting van het onderzoek te
herzien.
Onderzoeksinrichting
In de nieuwe visitatieperiode is het onderzoek georganiseerd in een drietal onderzoeksgroepen. Met
het oog op onderzoeksprofilering en (internationale) zichtbaarheid van het onderzoek is een tweetal
onderzoeksgroepen ingericht als onderzoekscentra. Het onderzoeksbeleid en het overleg tussen de
onderzoeksgroepen vindt plaats in een programmaleidersoverleg, waar tevens de rector en de onderzoekscoördinator aan deelnemen. Ten minste
eenmaal per jaar wordt er een overkoepelende,
gezamenlijke onderzoeksdag georganiseerd. Voor
de nieuwe visitatieperiode heeft elke onderzoeksgroep een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkeld, waaronder subprogramma’s en onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.

Onderzoek

Biblical Exegesis and Systematic Theology
Op basis van goede resultaten is er voor gekozen de
onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic
Theology te continueren en daarin de samenwerking met Apeldoornse onderzoekers te concentreren. Prof. dr. A. Huijgen, hoogleraar aan de TU Apeldoorn, is benoemd tot programmaleider.
In 2018 is er gestart met een nieuw programma:
Discriminating Love: God’s Love As Distinctiveness,
Preference, and Judgment. De onderzoeksgroep vergaderde zesmaal, keurde diverse onderzoeksvoorstellen goed en organiseerde een onderzoeksdag
met buitenpromovendi. Met als thema Israel as hermeneutical challenge, is er een goedbezochte tweedaagse conferentie gehouden, waarvan de tweede
dag bedoeld was voor een breder publiek. Daarnaast
wordt wekelijks een Theologieblog gepubliceerd.
De visitatiecommissie heeft zich in het bijzonder
positief uitgesproken over de onderzoeksgroep BEST,
met name over het interdisciplinaire karakter ervan.
Centre for Church and Mission in the West
In het Centre for Church and Mission in the West
werken onderzoekers samen op het gebied van
Praktische Theologie en Missiologie. Prof. dr. S. Paas
is benoemd tot programmaleider. Er is een onderzoeksprogramma ontwikkeld met als thema Salvation in the 21st Century. Er is een website ontwikkeld,
waarop CCMW haar programma en activiteiten
presenteert. De onderzoeksgroep komt maandelijks bijeen. Er werd een congres gehouden met het
thema Education, formation and the church.

39

The Neo-Calvinism Research Institute
The Neo-Calvinism Research Institute is opgericht
met het doel om onderzoek naar de traditie van het
Neocalvinisme en de toepassing ervan in theologie
en filosofie te bevorderen. Vanuit (kerk)historisch,
ethisch en filosofisch perspectief wordt onderzoek
gedaan naar het thema How to make sense of difference? On practices and theories of plurality, in creation, society and worldviews. Prof. dr. G. Harinck is
benoemd tot programmaleider.
Onder het programma van NRI functioneert een
tweetal subprogramma’s. In het expertisecentrum
Centre for Dutch Reformation Studies werken de
kerkhistorici onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer
samen aan het thema Religious Life and Ecclesial
Practice: Europe and the Netherlands. Het onderzoek op het terrein van Christelijke identiteit en
onderwijs vormt het tweede subprogramma waarin
meerdere onderzoekers rondom de leerstoel van
prof. dr. R. Kuiper samenwerken.
De onderzoeksgroep, met een internationale samenstelling, komt maandelijks bij elkaar. NRI vormt
een platform dat internationale onderzoekers en
onderzoek naar Neocalvinisme met elkaar in ver-

binding brengt. Er is een website ontwikkeld en
er wordt gewerkt aan een nieuwsbrief waarin NRI
haar onderzoeks- en netwerkactiviteiten zal publiceren. Via de website is een onderzoeksomgeving
gecreëerd rondom de complete digitale bibliografie
van Herman Bavinck, via welke onderzoekers direct
toegang hebben tot gedigitaliseerde werken van
en over Bavinck in alle beschikbare vertalingen en
edities. Voor 2019 is een internationaal congres in
voorbereiding over de Ethiek van Herman Bavinck,
die door een onderzoeker van NRI voor het eerst
wordt gepubliceerd. Hiervan is tevens een Engelstalige editie in voorbereiding.
Onderzoeksinzet
De onderzoeksinzet in de verschillende onderzoeksgroepen is opgebouwd als in Tabel 12. In bijlage III
is de samenstelling van de onderzoeksgroepen opgenomen.
Publicaties
In onderstaande tabel is het aantal publicaties per
categorie weergegeven. Een volledig overzicht van
alle onderzoekspublicaties vindt u in bijlage IV.

Onderzoeksvolume in fte
Research Program
BEST
CCMW
NRI
Total

Scientific
staff

Postdocs

PhDcandidates

Total
in fte

Total in
headcount

Visiting
scholars

3,3 (0,9)

1,1 (0,3)

4,4 (1,2)

14 (4)

1 (1)

0,7

2 (0,6)

2,7 (0,6)

7 (1)

1

2,44

0,4

0,5

3,34

14

6

6,44 (0,9)

0,4

3,6 (0,6)

10,44 (1,8)

35 (5)

8 (1)

Onderzoeksinput per 31 december 2018 (onderzoeksdeel vanuit TU Apeldoorn tussen haakjes)
Tabel 12 – Onderzoeksvolume per onderzoeksgroep in fte
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Aantal publicaties TU Kampen

BEST
TUK

TUA

CCMW
VS

TS

NRI

VS

TS

Overig

Totaal

VS

1. Scientific publications
Refereed articles

3

3

0

4

0

4

1

0

15

Non-refereed Articles

1

0

0

0

0

3

2

1

7

Books

0

0

0

1

1

3

0

0

5

Refereed book chapters

11

5

1

3

2

6

1

0

29

Non-refereed book chapters

0

1

0

0

0

8

0

3

12

PhD-theses

1

0

0

1

0

0

0

0

2

Conference Papers

0

0

0

1

0

0

0

0

1

20

2

0

11

0

16

8

8

65

Publications for the general public

47

36

0

11

0

40

0

0

134

Total

83

47

1

32

3

80

12

12

270

2. Professional publications
Professional Publications
3. Popular publications

Tabel 9 – P
 ublicaties naar outputdefinities VSNU 2019 (publicaties in de categorie ‘other research output” (SEP 4) – zoals vertalingen en boekrecensies –
zijn niet in de telling meegenomen). In de tabel wordt onderscheiden tussen publicaties van de tenured staff (TS) en visiting scholars (VS). In
de onderzoeksgroep BEST werken de onderzoekers van de TU Kampen (TUK) samen met onderzoekers van de TU Apeldoorn (TUA), waarvan de
publicaties apart zijn weergegeven in de tabel. De kolom ‘overig’ betreft publicaties van medewerkers die niet onder een onderzoeksgroep
ressorteren.

Onderzoeksvisitatie
In november had de onderzoekvisitatie plaats. Leden van de visitatiecommissie waren prof. dr. Michael Beintker (Universiteit Münster), prof. dr. M.
Brinkman (emeritus-hoogleraar VU Amsterdam),
prof. dr. Georg Fischer (Universiteit Innsbruck) en
prof. dr. M. Lamberigts (KU Leuven). Prof. Lamberigts zat de commissie voor. Een voorlopig rapport
werd nog in 2018 ontvangen. Het rapport maakte
duidelijk dat er duidelijk voortgang wordt geboekt
met betrekking tot de onderzoekskwaliteit. Tegelijkertijd verdient de onderzoeksorganisatie nog de
nodige aandacht, waarbij bredere samenwerking
op prijs wordt gesteld. Ook de werving van externe
onderzoeksubsidies is daarin van belang, waarop

Onderzoek

beleid wordt gemaakt. In het komende jaar worden
de aanbevelingen geëvalueerd en meegenomen in
de verdere uitwerking van de nieuwe onderzoeksrichting en onderzoeksprogramma’s.
Promoties
Er vonden twee promoties plaats in 2018.
n 	Op 20 april promoveerde Peter Sinia op het onderwerp From the least to the greatest: children
at the Lord’s Supper: paedocommunion in the
Dutch Reformed tradition. Promotor was prof.
dr. C.J. de Ruijter, copromotor prof. dr. J.D. Witvliet (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids).
n 	Op 23 november promoveerde Roelof Alkema op
het onderwerp The pillars and the cornerstone:
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Jesus tradition parallels in the Catholic Epistles.
Eerste promotor was prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, tweede promotor prof. dr. P.H. Davids
(Houston Graduate School of Theology).
CERET
In het Centre of Excellence for Reformed and Evangelical Reformed Theology werken de ETF Leuven
en de TU Kampen samen aan de werving en financiering van onderzoekers. In het kader van de samenwerking participeerden promovendi van TU
Kampen in de jaarlijkse doctoraatsweek van de ETF
Leuven in september 2018.
Wetenschappelijke integriteit
Op het gebied van wetenschappelijke integriteit
volgt de universiteit het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). In de TU
Kampen fungeert prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
als vertrouwenspersoon op het gebied van wetenschappelijke integriteit. In 2018 zijn geen meldingen ontvangen.
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5. Kennisuitwisseling
5.1

Algemeen

Aan de TU Kampen neemt de advies- en dienstverlening aan de kerken en andere vormen van kennisverspreiding een belangrijke plaats in. Dat verloopt via populaire publicaties, lezingen, deelname
aan deputaatschappen, consultaties en adviezen.
De belangrijkste kanalen zijn echter Permanente
Educatie van Predikanten, theologen en kerkelijk
werkers (PEP, sinds 2006), de studiedagen en videocolleges van AKZ+ Weet wat je gelooft (sinds 2010)
en het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken (sinds 2013). Daar is collegejaar 2018/2019 de PIO bijgekomen: Post-Initieel Onderwijs voor predikanten die na 1 september 2016
voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd. Fase 1
van de PIO (Terugkomdagen, met casusbesprekingen en een module Kerkrecht) is in het najaar van
2018 gestart; de PIO had haar eerste bijeenkomst op
18 januari 2019.

5.2

AKZ+ Weetwatjegelooft.nl

Ook in 2018 heeft AKZ+ Weet wat je gelooft haar
abonnees en bezoekers van studiedagen een rijk
aanbod kunnen bieden. Er werden drie nieuwe online cursussen gelanceerd, 35 nieuwe videocolleges
gepubliceerd en elf studie(mid)dagen en conferenties georganiseerd. Ook kregen diverse al eerder gepubliceerde videocolleges een upgrade: zij kregen
onder meer een nieuwe look, passend bij onze huisstijl, en er zijn verwerkingsvragen en literatuurtips
ter verdieping aan toegevoegd.
Zo produceren we bij AKZ+ niet alleen nieuw
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werk – hiermee tegemoetkomend aan de wensen
van de doelgroep – maar professionaliseren we ook
waardevol, eerder gepubliceerd materiaal, waardoor
het nog aantrekkelijker wordt om naar te kijken.
De doelstelling om consequent de ingezette lijn
vast te houden van het produceren van laagdrempelige, korte videolessen van circa 20 minuten, verrijkt
met teksten, beeldmateriaal, verwerkingsvragen en
literatuurtips om het leerproces te ondersteunen,
hebben we ook dit jaar behaald.
In totaal stonden er op 31 december 2018 op
weetwatjegelooft.nl 33 cursussen online, met een
inhoud van 241 videolessen. Circa 900 abonnees –
opnieuw 200 meer dan het jaar ervoor – maakten actief gebruik van de website. Daarnaast hadden zo’n
1.250 gebruikers hun abonnement (tijdelijk) on hold
staan. Aan de elf studie(mid)dagen/conferenties
hebben zeker 850 personen deelgenomen via AKZ+
Weet wat je gelooft. Een mooi resultaat, waarmee
we christenen konden dienen met vorming en toerusting van hoge kwaliteit op het gebied van Bijbel,
geloven en kerk-zijn.
In bijlage V is een overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van AKZ+ en weetwatjegelooft.nl zijn uitgevoerd.

5.3

Permanente Educatie
voor Predikanten (PEP)

Vanuit PEP werkt de Theologische Universiteit Kampen aan de professionalisering en nascholing van
predikanten, andere theologen en kerkelijk wer-
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kers. In 2018 gingen vijftien congressen, studiedagen, symposia, cursussen en trainingen van start,
met in totaal 175 PEP-deelnemers uit de breedte van
kerkelijk Nederland.
In bijlage V is een overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van PEP zijn uitgevoerd.

5.4

Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (PC) heeft tot doel om in samenwerking met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) relevante kennis en dienstverlening te
bieden bij vraagstukken waarvoor deze kerken zich
gesteld zien. Het PC is door de GKv ingesteld met als
partners Hogeschool Viaa te Zwolle en de TU Kampen, om onderzoek te doen naar en te adviseren op
het gebied van (wetenschappelijke, praktijktheoretische en algemeen praktische) waarnemingen in
de praktijk, en het delen van kennis vanuit en over
deze praktijk. Daarbij stelt het Praktijkcentrum zijn
diensten ter beschikking aan kerken en gerelateerde organisaties.
In 2018 bestond het bestuur van het Praktijkcentrum uit de volgende zes leden: namens de TU Kampen drs. Jan de Jong MCM CMC (voorzitter), namens
Hogeschool VIAA drs. Jacob Schaap MPM en drs.
Marjon Welmers, en namens de kerken Roelof Hoving MCM en drs. Sieds de Jong. Het bestuur heeft,
onder vermelding van grote dank aan haar inzet en
betrokkenheid, afscheid genomen van Jacqueline
de Goeij-van Dooren als financieel deskundige. Als
vervanger voor haar is benoemd Jan Wietsma.
De concrete betrokkenheid van de universiteit
op het Praktijkcentrum bestaat erin dat alle on-
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derzoek op het gebied van Praktische Theologie
(PT) in het Praktijkcentrum is ondergebracht. Dat
geldt niet alleen voor de onderzoekaanstelling van
wetenschappelijk personeel (0,4 fte van dr. Hans
Schaeffer), maar ook voor alle master- en bacheloronderzoek binnen de PT. In 2018 was 1 BA-these en
één MA-thesis op het gebied van PT direct gelinkt
aan het onderzoeks- en activiteitenplan van het PC.
De onderzoeksoutput van dr. Schaeffer omvat het
meetbare resultaat van de betrokkenheid van de TU
aan het PC (zie Bijlage IV). Daarnaast is dr. Schaeffer
voor 0,1 fte verbonden aan het PC om de kwaliteit
en voortgang van het onderzoek van het PC te bewaken. Daarbij gelden de gebruikelijke kwaliteitseisen van wetenschappelijk onderzoek voor WO en
HBO als uitgangspunt.
Het Praktijkcentrum was in 2018 bezig met een
aantal onderzoeksprojecten. In het najaar is een
begin gemaakt met de opzet van onderzoek op
verzoek van gremia (deputaatschappen) uit het
kerkverband, zoals een onderzoek naar de omgang
door lokale kerken met de besluiten van de GS2017
over ‘m/v en ambt’, alsmede een onderzoek naar de
verander(en)de positie van de predikant in het geheel van het kerkelijk leven. Mede met financiële
bijdragen vanuit het Steunfonds Praktijkcentrum
is onderzoek uitgevoerd naar ‘Stille kerkverlating’
onder groepen die geleidelijk en soms geruisloos
naar andere kerkgenootschappen vertrekken of het
geloof vaarwel zeggen (afgerond). Ook is (vervolg)
onderzoek naar de concrete gevolgen van krimp
voor lokale gemeenten opgezet.
Het Praktijkcentrum brengt een eigen jaarverslag
uit, dat wordt gepubliceerd op de website www.
praktijkcentrum.org.
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6. Internationalisering
Algemeen
Sinds de GS Harderwijk 2012 is internationalisering
een van de speerpunten van het beleid van de TU en
dat is ook zichtbaar geworden. We zien meer internationale studenten, internationale gastdocenten,
onderzoekers en PhD-studenten. Veel eenjarige
Masterprogramma’s worden in het Engels aangeboden en ook in de Bachelor komen Engelse modules.
Bij steeds meer gelegenheden is in Kampen Engels
de voertaal en/of wordt Engelse vertaling aangeboden, zoals bij de wekelijkse Chapelvieringen,
academische plechtigheden en de Engelse Prayergroup. De Engelse website en Engelse edities van
TU-Magazine en TU-Weekly zorgen ervoor dat Kampen internationaal steeds beter ‘toegankelijk’ is.
Nederlandse studenten fungeren als buddies voor
de internationale studenten, die verder ook gastvrij
in de Eudokiakerk te Kampen worden opgevangen.
Op deze manier is internationalisering niet alleen
iets ‘extra’s’, maar deel van de identiteit van de TUgemeenschap.
Profilering
Om internationaal herkenbaar en wervend te zijn
is een helder theologisch profiel belangrijk. De TU
Kampen heeft ervoor gekozen om zich internationaal mede te profileren door middel van The NeoCalvinism Research Institute, onder leiding van
prof. dr. George Harinck. Het Neocalvinisme is internationaal gezien actueel, theologisch en historisch
gezien past het bij het karakter de TU en meerdere
Kamper docenten zijn er in hun onderzoek mee be-
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zig. Zowel voor het academisch onderzoek als voor
de Master of Intercultural Reformed Theology is dit
een belangrijke focus.
Het internationaliseringsbeleid wordt via de volgende lijnen uitgerold.
Internationaal netwerk
De gereformeerde theologie en traditie heeft door
de eeuwen heen een internationaal karakter gehad.
Daarom wil de TU ook vandaag goede relaties met
theologen en theologische instellingen in het buitenland. Het aangaan van relaties met andere theologische instellingen met het oog op het versterken
van academisch onderzoek, uitwisseling van docenten, studenten en onderzoekers. De TU richt zich op
partners in en buiten Europa en ontving verschillende internationale delegaties (onder andere uit
Malawi, Suriname, Venezuela).
De TU Kampen heeft contacten met een dertigtal
internationale theologische opleidingen en instellingen (zie voor een lijst: http://en.tukampen.nl/
portal-informatiepagina/partner-institutions).
Deelname aan het Erasmus+-programma is van belang voor uitwisseling met Europese instellingen.
Oud-docent drs. Kees Haak werkt in Malang, Indonesië, aan het Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT).
Verder zijn er onder meer goede betrekkingen met:
n	Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk), waar
prof. dr. Gert Kwakkel voor de helft van zijn aanstelling aan verbonden is;
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n	Evangelische Theologische Faculteit in Leuven
(België), waar onder meer dr. Koert van Bekkum
sinds 2018 een aanstelling als Oudtestamenticus
heeft);
n	Freie Theologisch Hochschule in Giessen (Duitsland);
n	Debreceni Református Hittudományi Egyetem
in Debrecen (Hongarije);
n	Presbyterian Theological Seminary in Dehradun
(India).
Internationale studenten
De TU richt zich bij het aantrekken van internationale studenten onder andere op het toerusten van
(toekomstige) docenten en leiders voor instellingen
en kerken in de Majority World waar geen geaccrediteerd Master- of PhD-programma is. Dit gebeurt met
name via de eenjarige Masterprogramma’s en een
toenemend aantal internationale PhD-studenten.
In 2018 studeerden er 26 internationale studenten in Kampen, verdeeld over de Bachelor (2), de PreMaster (1), de eenjarige Master (14), de Predikantsmaster (1) en als PhD-student (8). Daarnaast is er ook
een groeiend aantal internationale PhD-studenten
die op afstand werken.
In het najaar van 2018 studeerden 14 internationale studenten af, afkomstig uit Armenië, Brazilië,
Cuba, Egypte, Indonesië, Kenya, Myanmar, Nepal,
Oekraïne en Roemenië. Drie studenten voltooiden
de Master Nieuwe Testament, twee studenten de
Master Kerkgeschiedenis en negen studenten de
Master Intercultural Reformed Theology.
MIRT
Deze Engelstalige mastervariant is in eerste instantie ontwikkeld voor internationale studenten, maar
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wordt ook gekozen door Nederlandse studenten
met interculturele belangstelling. In deze master is
de leidende vraag, hoe de gereformeerde theologie
en traditie vruchtbaar kunnen zijn in verschillende
contexten en culturen. Als vaste docenten traden
op dr. Egbert Brink, drs. Jos Colijn (coördinator),
prof. dr. Barend Kamphuis en prof. dr. Roel Kuiper,
terwijl ook een aantal andere collega’s colleges verzorgden. Belangrijk is ook de deelname van internationale gastdocenten, die vanuit hun verschillende
culturele invalshoeken lesgeven. In 2018 waren dat
dr. Mohan Chacko (India), dr. Kin Yip Louie (Hongkong), en dr. Moussa Bongoyok (Kameroen/USA).
ATSF
In juni 2018 vond de zevende editie van de Advanced Theological Studies Fellowship plaats met zes
PhD-studenten uit verschillende landen. De ATSF
brengt promotiestudenten uit verschillende theologische instellingen samen voor de periode van een
maand. Iedereen werkt aan zijn eigen onderzoek,
maar de onderlinge uitwisseling, het contact met
Kamper studenten, het presenteren van onderzoek
en de feedback van Kamper docenten zijn stimulerend voor zowel de PhD-studenten als voor de TUgemeenschap. De deelnemers kwamen dit jaar uit
de Verenigde Staten, Schotland, Canada en Brazilië.
Internationale activiteiten docenten
Een aantal docenten nam deel aan een internationale academische conferentie, zoals FEET, SBL,
SST, E&E (Ecclesiology and Ethnography - Durham),
FAGNT (Facharbeitsgruppe Neues Testament), IRTI
of het Kuyper Congres. Verder participeert de TU
in de WRF en GRACES (Global Reformed Alliance of
Confessional Educators - een netwerk van samen-
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werkende gereformeerde theologische instellingen). Van 18-21 april was de TU Kampen gastheer
voor de internationale Comenius-conferentie.
Dr. Cory Willson (Calvin Theological Seminary)
verbleef voor een sabbatical een aantal maanden
in Kampen. De Stichting Werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), waarin dr. Dolf te
Velde en dr. William den Boer participeren, kent een
internationale bezetting.
Zie voor een uitgebreider overzicht van internationale activiteiten Bijlage VI.
Herman Bavinck Lecture
De Herman Bavinck Lecture beleefde dit jaar
haar vierde editie. Nadat in voorgaande jaren dr.
Richard Mouw, dr. James K.A. Smith en dr. Hans
Boersma waren opgetreden, hield dr. George Harinck dit jaar een lezing met als titel: Leading the
Way or Lagging Behind: Neo-Calvinism in International Perspective.
Internationalisering ‘at home’
In 2018 is ook verdere bezinning op gang gekomen
over de integratie van internationale studenten en
docenten in de diverse opleidingen van de TU, zodat
er meer kruisbestuiving tussen Nederlandse en internationale studenten ontstaat.
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7. Facilitaire Diensten
7.1

 ommunicatie, public relations
C
en werving

In 2018 is het beleid op het gebied van communicatie, public relations en werving voortgezet en uitgebreid. Door een extern communicatiebureau is een
marketingscan uitgevoerd. In opvolging daarop is
er een start gemaakt met het actualiseren van de
website, het aanscherpen van studentenwerving,
het verder ontwikkelen van fondsenwerving en het
vernieuwen van het relatiemagazine TU magazine.

Chr. college Nassau Veluwe, Pinksterconferentie,
Ichthus college Kampen, Emelwerda college Emmeloord en op de Kerstconferentie HGJB.
Verder werden er veel middelbare scholieren
ontvangen in het kader van speciale lessen, die in
samenwerking met het Greijdanus college Zwolle
en de Pieter Zandt scholengemeenschap Kampen
werden georganiseerd.

7.2
Ten behoeve van een goede interne communicatie
verscheen wekelijks de TU Weekly. Het relatiemagazine TU Magazine, voor de externe communicatie,
verscheen weer tweemaal in een oplage van ca.
40.000 exemplaren.
Op vrijdag 25 mei 2018 werd voor de eerste keer een
alumnidag georganiseerd waarvoor alle oud-studenten en medewerkers werden uitgenodigd. Ongeveer 200 mensen bezochten deze succesvolle dag.
In 2018 werden er open dagen georganiseerd op 8
februari en 11 oktober. Op 15 maart vond er open
master-avond plaats, waar informatie over alle
masteropleidingen werd verstrekt. Daarnaast organiseerde de universiteit diverse meeloopdagen,
voor geïnteresseerden.
De universiteit heeft in 2018 studenten ingezet om
de TU Kampen te promoten op diverse plaatsen:
PaasCongres, Onderwijsmarkt IJsselhallen Zwolle,
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Bibliotheek

Het gebruik van de papieren collectie van de bibliotheek is in 2018 opnieuw licht gedaald. Het gebruik
van de digitale collectie laat een wisselend beeld
zien. Het (gemiddeld) gebruik van e-journals is gestegen, maar dat van e-boeken is gedaald. Zie voor
het gebruik van de papieren collectie tabel 14. Het
totale gebruik van de digitale collectie is niet in een
eenvoudige tabel weer te geven vanwege de verschillen tussen de wijzen waarop de leveranciers de
gebruikersstatistieken presenteren.
Afzonderlijke e-boeken zijn er in 2018 niet aangeschaft, gezien de vaak grote prijsverschillen met het
papieren boek. Het overgrote deel van de e-boeken
is beschikbaar via een abonnement op een bestand.
De stijging van de abonnementskosten voor deze
digitale bestanden is beperkt, maar de nota’s worden rond de jaarwisseling verstuurd. Dit leidt tot
grote verschillen in uitgaven per kalenderjaar.
Ondanks het feit dat er in 2018 minder boeken
zijn aangeschaft, stegen de kosten toch behoorlijk.
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In totaal groeide de papieren collectie van de bibliotheek met 1.074 werken. Daarvan werden 414 gratis
ontvangen.

van kosten voor de Kamper bibliotheek en een beter gebruik van alledrie de collecties. Hiertoe zijn
eind 2018 alle titels van de TU Apeldoorn en het IBTS
geladen in het Kamper bestand.

Vanaf 2019 zullen de collecties van de Theologische
Universiteit Apeldoorn en de John Smith Library van
het International Baptist Study Center in Amsterdam ontsloten worden middels het bibliotheeksysteem van de Theologische Universiteit Kampen.
De collecties van de drie instellingen zullen dan
met één actie doorzocht kunnen worden. Dit moet
leiden tot verbeterde zichtbaarheid van de Apeldoornse en Amsterdamse collectie, vermindering

Aanschaf in euro's

2017

Boeken

26.048

20.804

Tijdschriften (papier en online)

27.614

21.410

Digitale bestanden

16.915

4.837

E-boeken
Totaal

0

154

70.577

47.205

Tabel 15 – Aanschaf literatuur in euro’s

Uitleencijfers
Lenercategorieën

2018

2018

2017

Geleend

Verlengd

Geleend

Verlengd

Medewerkers

1427

4410

1638

4428

Studenten

2510

1902

2972

2352

Medewerkers/studenten elders

1137

2298

1201

1937

Incidentele leners

151

77

124

254

Overig

686

1635

730

1923

Interbibliothecair leenverkeer

137

84

162

172

6048

10406

6827

11066

Totaal
Tabel 14 - Uitleencijfers bibliotheek
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8. Jaarrekening A
Balans na resultaatbestemming, geconsolideerd
Activa

31-12-18

31-12-17

€

€

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (8.4a)

Reserves publiek: (8.4d)

31-12-18

31-12-17

€

€

Gebouwen en terreinen

314.625

314.625

Algemene reserve publiek

-13.356.497

-12.356.497

Inventaris en apparatuur

196.061

127.652

Totaal reserves publiek

-13.356.497

-12.356.497

Totaal

510.686

442.277

Reserves privaat:

Effecten

258.265

270.671

Algemene reserve

Totaal

768.951

712.948

Bestemmingsreserves

77.306

74.147

Financiële vaste activa (na)

Kapitaal

Vlottende activa (8.4b)
Studenten

Stichting Greijdanus-Kruithoffonds

Debiteuren

45.559

18.560

Overige vorderingen

52.588

232.433

Overlopende activa

12.322

14.370

187.775

339.510

Liquide middelen
Totaal

1.198.249
1.386.024

1.428.975
1.768.485

Bestemmingsreserve GKV
Reserve bibliotheekfonds

2.042

2.042

571.423

750.394

223.495

232.183

13.356.497

12.356.497

40.494

60.495

283.038

331.842

Totaal reserves privaat

14.476.989

13.733.453

Totaal eigen vermogen

1.120.492

1.376.956

Universiteitsontwikkelingsfonds
(legaten/giften)

Voorzieningen (8.4e)
Jubilea
Onderhoud
Langdurig zieken
Totaal

16.410

11.756

118.615

82.350

24.000

70.000

159.025

164.106

Kortlopende schulden (8.4f)
Crediteuren

91.374

44.207

Belastingen en sociale verzekeringen

168.518

137.004

Egalisatierekening investeringen

174.546

184.214

Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal
Totaal activa
Tabel 16 – Activa

Tabel 16 – Activa

Jaarrekening

2.154.975

2.481.433

Totaal passiva

48.080

51.976

392.940

522.970

875.458

940.371

2.154.975

2.481.433

Tabel 17 – Balans per 31 december 2018, toegelicht in par. 8.4
(na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten, geconsolideerd

2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs (8.5a)

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer (8.5b)

1.802.435

1.779.254

1.868.890

276.135

246.788

264.492
197.982

Baten

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

41.550

0

822.497

587.250

674.896

4.284.931

4.032.630

4.345.395

3.173.318

2.979.445

2.802.944

Lasten
Personele lasten (8.5e)
Afschrijvingen (8.5g)

33.622

93.100

66.335

204.579

214.091

192.153

Overige instellingslasten (8.5i)

1.117.383

738.069

895.442

Totaal lasten

4.528.902

4.024.705

3.956.874

-243.971

7.925

388.521

-12.493

1.416

10.536

-256.464

9.341

399.057

Huisvestingskosten (8.5h)

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten (8.5j)
Exploitatiesaldo

Genormaliseerd resultaat
€
Exploitatiesaldo

-256.464

Af: incidentele baten en lasten *

-311.135

Genormaliseerd resultaat             

54.671  

* V
 ia Universiteitsontwikkelingsfonds en bibliotheekfonds
alsmede voorziening op de vorderingen

Tabel 18 – Staat van baten en lasten 2018, toegelicht in par. 8.5
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Kasstroomoverzicht, geconsolideerd

2018

2017

€

€

-256.464

399.057

- reguliere mutaties

-5.081

104.496

Afschrijvingen

43.290

76.003

Mutatie effecten

12.406

-9.512

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Mutaties voorzieningen

- vorderingen

151.735

-207.061

- kortlopende schulden

-64.913

-210.352

-119.027

152.631

-111.699

-45.283

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

0

0

-111.699

-45.283

-230.726

107.348

1.428.975

1.321.627

-230.727

107.348

1.198.249

1.428.975

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

8.1

T oelichting op de balans en staat
van baten en lasten

8.1a  Activiteiten

De primaire activiteiten van de instelling bestaan
uit:
n Onderwijs
n Onderzoek
n	Kennisuitwisseling en
dienstverlening (valorisatie)
8.1b  Stelselwijzigingen

In het verslagjaar hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.

Jaarrekening

8.1c  Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
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transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht.
8.1d  Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Onder
de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2018
geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door middel van financiële leasing.
Evenzo is er in de balans geen bedrag opgenomen
voor langlopende schulden.

8.2

 rondslagen voor waardering van
G
activa en passiva, geconsolideerd

8.2a Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van de activa en passiva en resultaat
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
College van Bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten
en lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
n	de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
n	de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling
van de voorziening voor groot onderhoud;
n	de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de TU
Kampen en de Stichting Greijdanus-Kruithoffonds
zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Het betreft de volgende rechtspersonen:
n	Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vrijgemaakt);
n	Stichting Greijdanus-Kruithoffonds.
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Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties
worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Belangen van derden in het vermogen en in het
resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk
in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

Operationele lease wordt niet op de balans gewaardeerd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan
de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
De subsidies op investeringen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, jaarlijks wordt
een evenredig deel ten gunste van de afschrijvingen
gebracht.

8.2b Vergelijking met vorig jaar

8.2d Financiële vaste activa

Vanwege het feit dat in 2018 de TU Kampen en Stichting Greijdanus-Kruithoffonds voor het eerst zijn geconsolideerd zijn omwille van de vergelijkbaarheid
van de jaarcijfers 2018 met die van 2017 de vergelijkende cijfers over 2017 in deze jaarrekening aangepast t.o.v. de in de jaarrekening over 2017 gepresenteerde cijfers.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden
bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien de instrumenten bij de vervolgwaardering
niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeverminderingen in de winst
en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.

8.2c Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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8.2e Bijzondere waardeverminderingen
van financiële vaste activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de
staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslag-
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datum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een
bijzondere waardevermindering indien er objectieve
aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een
negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een
debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de
organisatie anders niet zou hebben overwogen of
aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld
of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de Theologische Universiteit Kampen
historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering
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plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De
uitkomsten worden bijgesteld als Theologische Universiteit Kampen van oordeel is dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn
dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische
trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt
berekend als het verschil tussen de boekwaarde en
de contante waarde van de verwachte toekomstige
kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke
effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Als in een
latere periode de waarde van het actief, onderhevig
aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en
het herstel objectief in verband kan worden gebracht
met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname
van het bijzondere waardeverminderingsverlies,
wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot
maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen
in de staat van baten en lasten.
8.2f Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De vordering voor de jaren 2014 tot en met 2016
op Deputaten Financiën en Beheer is door laatstgenoemde bevestigd. De vordering ontstaan in 2018 zal
naar verwachting in 2019 worden afgerekend.
8.2g Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden.
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Kaders voor beleningen en beleggingen zijn
vastgelegd in een treasurystatuut.
8.2h Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves
en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en
private middelen. Door een grote bijdrage van private middelen te besteden aan publieke activiteiten
ontstaat een forse toename van de Bestemmingsreserve GKV en een forse onttrekking aan de Algemene
Reserve Publiek. Besloten is om vanaf 2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren
op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling
verwerkt.
Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves
opgenomen, t.w. de reserve bibliotheekfonds, het
Universiteitsontwikkelingsfonds en de bestem
mingsreserve Stichting Greijdanus-Kruithoffonds.
De reserve bibliotheekfonds wordt gevoed door
een jaarlijkse bestemde gift vanuit de externe Stichting Bibliotheekfonds Theologische Universiteit.
Voor zover deze giften niet worden aangewend voor
de aanschaf van boeken worden deze toegevoegd
aan de bestemmingsreserve, terwijl overbesteding
daaraan wordt onttrokken. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
Het Universiteitsontwikkelingsfonds wordt ge
voed door giften en legaten. Dit fonds wordt gebruikt voor de ontwikkeling en uitbouw van de universiteit; het gaat dus om projectmatige uitgaven
die niet via de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden gedaan. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
De bestemmingsreserve Stichting GreijdanusKruithoffonds is opgenomen vanwege het consolideren van deze stichting. De bestemmingsreserve
behelst het eigen vermogen van de stichting.
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8.2i Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een
voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
Volgens de Richtlijnen RJ 660 wordt er een voorziening jubilea gevormd.
Deze voorziening geeft inzicht in de financiële
verplichting inzake de uitbetaling van jubileumuitkeringen hetgeen voortvloeit bij toepassing van de
arbeidsvoorwaardenregeling. De looptijd bedraagt
meer dan 5 jaren. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde en de gehanteerde disconteringsvoet is 1,4%.
De voorziening langdurig zieken is opgenomen
ter dekking van toekomstige loonkosten van personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
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8.2j Langlopende en kortlopende schulden en

8.3

 rondslagen voor de bepaling van
G
het resultaat, geconsolideerd

8.3a

Algemeen

overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
De Theologische Universiteit Kampen maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s
(renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door
gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden
uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW
2016 welke is geactualiseerd in december 2018.
Egalisatierekening investeringen
Subsidies en bestemde giften verband houdende
met materiële vaste activa worden toegevoegd aan
deze rekening, die vrijvalt ten gunste van de staat
van baten en lasten op basis van de geldende afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa.

De baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden genomen voor zover zij op balansdatum
zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
8.3b Begroting 2018

In de jaarrekening is een vergelijking gemaakt met
de vastgestelde begroting inclusief onttrekking uit
het Universiteitsontwikkelingsfonds.
8.3c Verlenen van diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
8.3d Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
8.3e Bijdragen Deputaten Financiën en Beheer

De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld
door de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) en is gebaseerd op het aantal
kerkleden.
8.3f Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
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8.3g Collegegelden

Pensioenen
De instelling heeft een defined benefit-pensioenregeling, waarbij de werkgever aan de werknemer op
de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen toezegt gebaseerd op een middelloonregeling. De te betalen premie wordt als last in de staat van baten en
lasten verwerkt. Vooruitbetaalde of nog te betalen
premies worden opgenomen op de balans. Naast de
premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. De pensioenregeling is ondergebracht bij
een verzekeraar. Er is op balansdatum geen sprake
van een dekkingsgraad.

Collegegelden worden toegerekend aan het verslagjaar voor zover deze daarop betrekking hebben, wat
tevens inhoudt dat gefactureerde bedragen deels
worden toegerekend aan een volgend verslagjaar en
daarom worden opgenomen onder overige passiva.

Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

8.3h Overige baten

8.3k Financiële baten en lasten

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

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten
op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

8.3i Afschrijvingen op materiële vaste activa

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
8.3j Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers, waarbij eventuele baten uit hoofde van detachering en sponsoring zijn opgenomen
onder ‘overige baten’.

Jaarrekening
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Materiële vaste activa

Gebouwen en
Terreinen

Inventaris en
apparatuur

Totaal

€

€

€

2.297.116

625.350

2.922.467

-1.982.491

-497.699

2.480.190

314.625

127.652

442.277

Investeringen

0

111.699

111.699

afschrijvingen

0

-43.290

-43.290

314.625

196.061

510.686

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

2.297.116

737.049

3.034.166

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

-1.982.491

-540.989

-2.523.480

Boekwaarden

314.625

196.061

510.686

Afschrijvingspercentages

3%/0%

10% / 25%

Stand per 1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties

Saldo
Stand per 31 december 2018

Tabel 20 – Materiële vaste activa

8.4

T oelichting op de onderscheiden
posten van de balans , geconsolideerd

8.4a Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan worden weergegeven als in Tabel 20.
De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt
ca. € 8 miljoen. De WOZ waarde van de gebouwen
bedraagt € 1.293.000.

Op de gebouwen en terreinen wordt vanaf 2018
niet meer afgeschreven omdat de bodemwaarde
(50% van de WOZ waarde) reeds lang is bereikt.
De boekencollectie van de Theologische Universiteit wordt niet geactiveerd. De verzekerde waarde
van de boekencollectie bedraagt € 4,8 miljoen.
8.4b Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
Omschrijving

Koerswaarde 31/12/2018

Beleggingsresultaat

Aandelen

87.234

-9.028

Obligaties

100.293

13.138

Alternatieve beleggingen

34.735

8.686

Vermogensbeheer rekening

36.003

-25.201

258.265

-12.405

Totaal resultaat

Rendement (%)

-4,58%

Tabel 21 – Overzicht belegging
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In 2018 is een deel van het vermogen (€ 250.000)
ondergebracht in het Duurzaam fondsen mandaat
met een matig defensieve portefeuille.
8.4c Vlottende activa

De specificatie van de vorderingen is als volgt:
Vorderingen

31-12-18

31-12-17

€

€

Debiteuren

45.559

18.560

Studenten/deelnemers/
cursisten

77.306

74.147

Overige vorderingen

294.918

232.433

Voorziening vorderingen

-242.330

Overlopende activa

12.322

14.370

187.775

339.510

Tabel 22 – Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen eerste verwerking.
De vorderingen hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
De toename van de debiteuren ten opzichte van
2017 heeft als oorzaak dat een aantal zaken later
zijn gefactureerd dan in 2017 en derhalve per balansdatum nog open staan.
De vordering op studenten betreft de nog niet
vervallen termijnen in het kader van de gespreide
inning van collegegelden.
Onder de overige vorderingen is tevens opgenomen de vordering op Deputaten Financiën en Beheer betreffende de compensatie van de loonkostenontwikkeling over 2018. Tevens is opgenomen
het surplus aan vermogen ultimo 2017, vastgesteld
door Deputaten Financiën en Beheer.
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De TU Kampen werkt met DFB in goed overleg
aan een nieuw convenant. Daarin worden de wederzijdse afspraken vastgelegd. Ook worden de onderlinge verhoudingen verder ingepast in de wet- en
regelgeving zoals die voor universiteiten en ANBI
instellingen thans geldt. Dit is met name relevant
voor het bepalen van de aard van de bijdrage van de
kerken en de opbouw van de reserves van de universiteit. De nog te ontvangen bijdrage voor 2018 van
€ 242.330 wordt - op grond van verschil van inzicht en het ontbreken van een rechtsgeldig convenant - als oninbare vordering afgeboekt. Het nieuwe
convenant wil duidelijkheid scheppen om dit in de
toekomst te voorkomen.
Er is derhalve een voorziening opgenomen.
8.4d Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
Liquide middelen

31-12-18
€

€

Tegoeden op banken

970.964

1.192.870

Tegoeden op banken Greijdanus
Kruithoffonds

226.612

234.534

673

1.571

1.198.249

1.428.975

Kasmiddelen
Totaal liquide middelen

31-12-17

Tabel 23 – Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.
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8.4e Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen (na winstverdeling) is als volgt:
Eigen
vermogen
Saldo
8.4f
Voorzieningen
31-12-17
De voorzieningen hebben zich in 2017 als volgt ontwikkeld:

bestemming

Saldo

exploitatieresultaat 2018

31-12-18

€

€

€

Reserves publiek:
Algemene reserve publiek

-12.356.497

-1.000.000

-13.356.497

Totaal reserves publiek

-12.356.497

-1.000.000

-13.356.497

Reserves privaat:
Kapitaal
Algemene reserve

2.042

0

2.042

750.394

-178.971

571.423

752.436

-178.971

573.465

Bestemmingsreserves:
– Stichting Greijdanus Kruithoffonds
– bestemmingsreserve GKV
– reserve bibliotheekfonds
– universiteitsontwikkelingsfonds

Totaal

232.183

-8.688

223.495

12.356.497

1.000.000

13.356.497

60.495

-20.001

40.494

331.842

-48.804

283.038

12.981.017

922.507

13.903.524

1.376.956

-256.464

1.120.492

Tabel 24 – Eigen vermogen

Conform RJ 660 wordt onderscheid gemaakt tussen
reserves die opgebouwd zijn uit publieke middelen
dan wel private middelen.
Daar in 2010 voor het eerst Rijksbekostiging
is ontvangen is het gehele eigen vermogen op 1
januari 2010 aangemerkt als privaat. Vanaf 1 januari 2010 heeft segmentatie van het eigen vermogen
plaatsgevonden in een publiek deel en een privaat
deel. Vergeleken met andere universiteiten heeft de
Theologische Universiteit relatief veel private middelen. De bijdrage van het rijk is ongeveer 1/3 van
de totale baten en is ontoereikend om de publieke
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activiteiten te bekostigen. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
De mutatie van het Universiteitsontwikkelingsfonds bedraagt het saldo van ontvangen giften en
legaten (ad € 51.196) en uitgaven (€ 100.000) en geschiedt via winstbestemming. De mutatie van de
bestemmingsreserve voor de bibliotheek bedraagt
het saldo van de ontvangen gift van de Stichting Bibliotheekfonds ad € 54.500 en de aanschaf van boeken ad € 74.501.
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Voorgesteld wordt het negatief resultaat ad
€ 256.464 als volgt te bestemmen:
Bestemming resultaat

€

Onttrekking aan de Algemene reserve publiek

-1.000.000

Onttrekking aan de Algemene reserve privaat

-178.971

Onttrekking aan Stichting Greijdanus Kruithoffonds
Toevoeging aan Bestemmingsreserve GKV privaat
Onttrekking aan universiteitsontwikkelingsfonds
Onttrekking aan bibliotheekfonds

voor de jaargrens de factuur al heeft gestuurd voor
kosten die betrekking hebben op 2019.
De toename van de loonheffing en premies
sociale verzekeringen ten opzichte van 2017 heeft
als oorzaak dat het aantal FTE is gestegen in 2018 en
is in lijn met deze stijging.
Kortlopende schulden

-8.688

31-12-18

31-12-17

€

€

-48.804

Crediteuren

91.374

44.207

-20.001

Loonheffing

123.218

97.181

42.564

36.328

2.736

3.495

Totaal Belastingen en premies sociale
verzekeringen

168.518

137.004

Egalisatierekening investeringen

174.546

184.214

1.000.000

Premies sociale verzekeringen

-256.464

Omzetbelasting

Tabel 25 – Bestemming resultaat

8.4f Voorzieningen

De voorzieningen hebben zich in 2018 ontwikkeld
als in Tabel 26.

48.080

51.976

Totaal overige kortlopende schulden

222.626

236.190

8.4g Kortlopende schulden

Vooruitontvangen college- en lesgelden

157.814

172.848

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

Vooruitontvangen funding

De toename van de crediteuren ten opzichte van
2017 heeft als oorzaak dat een aantal crediteuren

Voorzieningen

Saldo
31-12-2017

Dotaties

Overige kortlopende schulden

Vakantiegeld- en dagen
Accountants en administratiekosten

48.206

67.413

165.601

197.795

13.583

26.197

Overige overlopende passiva

7.736

58.717

Totaal overlopende passiva

392.940

522.970

Totaal kortlopende schulden

875.458

940.371

Tabel 27 – Kortlopende schulden

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2018

Kortlopend
<1 jaar

€

€

€

€

€

€

82.350

40.000

3.735

0

118.615

33.972

Jubilea

11.756

4.654

0

0

16.410

0

Langdurig ziek

70.000

0

46.000

0

24.000

24.000

164.106

44.654

49.735

0

159.025

57.972

Onderhoud

Totaal
Tabel 26 – Voorzieningen
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8.4h Niet in de balans opgenomen rechten

8.5b Bijdragen Deputaten Financiën en beheer

en verplichtingen, geconsolideerd

Erfpacht
De grond van de percelen aan de Groenestraat
158/160 (Linnenweversgilde) is in eigendom van
de Gemeente Kampen, die deze in erfpacht heeft
afgestaan aan de Theologische Universiteit. De erfpachtcanon is zeer gering en kan in 2075 door de Gemeente Kampen worden herzien.

De bijdrage vanuit Deputaten Financiën en Beheer
zijn conform toezeggingen op basis van besluiten
van de GS Meppel 2017.
8.5c Collegegelden

Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende studenten.
8.5d Overige baten

Huurovereenkomsten
Met betrekking tot de huur van kopieerapparatuur
zijn in 2016 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met een looptijd van 37 maanden voor een
totaal bedrag ad € 7.000 (incl. btw). Hiervan heeft €
13.959 een looptijd < 1 jaar.
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 huurcontracten (<1 jaar). De huur over 2018
is vermeld onder paragraaf 8.5h.

De overige baten zijn als volgt te specificeren:
Overige baten

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

600

1.500

600

Detachering
personeel

143.934

54.000

75.888

Schenking en
sponsoring

326.268

160.000

301.635

55.942

181.000

52.967

Verhuur
onroerende zaken

Funding projecten
Overige

295.753

190.750

243.806

Totaal

822.497

587.250

674.896

Tabel 29 – Overige baten

8.5 T oelichting op onderscheiden posten
van de staat van baten en lasten
8.5a Rijksbijdragen

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

2018 begroting

Onder schenking en sponsoring o.m. begrepen de
bestemde gift van de Stichting Bibliotheekfonds
Theologische Universiteit van € 53.131. Voor het overige heeft deze post betrekking op de ontvangen externe financiering sponsoring onderzoek.

2017

De
Rijksbijdrage
op € 1.342.314.
wetenschap
pelijk 2018 is vastgesteld2018
onderwijs

€

€

€

Bijdrage

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Totaal

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Tabel 28 – Rijksbijdrage sector Wetenschappelijk onderwijs
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8.5e Personele lasten

8.5f Afschrijvingen

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

2018

begroting
2018

Afschrijvingen

2018

2017
Gebouwen

begroting
2018

2017

€

€

€

0

50.000

40.523

€

€

€

2.511.150

2.357.036

2.229.626

Vrijval egalisatierekening

-9.668

-10.500

-9.668

Sociale lasten

353.699

321.755

230.498

Totaal gebouwen

-9.668

39.500

30.855

Pensioenpremies

284.090

262.454

239.552

43.290

53.600

35.480

Overige personele
lasten

24.378

38.200

119.804

Inventaris en
apparatuur
Totaal

33.622

93.100

66.335

0

0

-16.536

3.173.318

2.979.445

2.802.944

Lonen en
salarissen

Uitkeringen
Totaal

Tabel 32 – Afschrijvingen

8.5g Huisvestingskosten

Tabel 30 – Specificatie personele lasten

De specificatie van de huisvestingslasten is als volgt:
In de sociale lasten over 2017 is opgenomen een
bate van € 62.593 betreffende de nagekomen last
over 2014. De ontwikkeling van de personeelsformatie kan als volgt worden weergegeven:
Aantal fte's per
31-12
CvB

Huisvestingskosten

2018

Huur
Verzekeringen

begroting
2018

2017

€

€

€

60.805

50.000

51.049

9.610

12.221

8.979

2018

begroting
2018

2017

Onderhoud

62.432

46.160

54.642

Fte

Fte

Fte

Energie en water

56.852

61.570

65.788

Schoonmaakkosten

1.822

2.525

2.619

1,1

1,1

1,1

WP/OP

22,5

18,2

17,7

Heffingen

7.691

6.565

7.081

OOP

10,9

11,3

11,1

5.248

0

866

Totaal

34,5

30,6

29,9

Kosten locatie
onderzoek

Tabel 31 – Ontwikkeling personeelsformatie

Overige
Totaal

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland
werkzaam.
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35.050

1.130

204.579

214.091

192.153

Tabel 33 – Huisvestingslasten
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8.5h Overige instellingslasten

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

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

10.863

9.090

6.265

Overige organisatielasten
Inventaris
Publiciteit en voorlichting

112.535

84.500

118.429

17.221

15.150

14.539

1.090

3.030

1.745

Raad van Toezicht

30.895

16.555

16.024

Accountantskosten

25.964

20.000

28.788

Reis- en vergaderkosten

23.100

16.000

24.668

Contributies en abonnementen
Curatorium

Bibliotheek

72.602

65.000

56.237

Automatisering

140.513

172.602

144.919

Kantoorkosten

70.839

80.170

69.954

Administratieve ondersteuning

52.667

40.000

20.848

Div. commissies en regelingen

9.372

10.000

22.912

0

0

8.561

242.330

0

0

17.195

0

27.343

Aanloopkosten GTU
Dotatie voorziening vorderingen
Filmwerk
Overige lasten
Totaal overige organisatielasten

12.572

0

12.618

839.758

532.097

573.850
12.500

Onderwijs
Onderwijsvisitatie

1.000

15.000

Profileringsfonds

-16.835

5.000

10.000

Studentenvoorzieningen

26.323

25.372

35.295

Totaal onderwijs

10.488

45.372

57.795

Onderzoek
Buitenlandbeurs

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

2018
€

€

€

Controle van de
jaarrekening

25.964

20.000

28.788

0

0

0

25.964

20.000

28.788

Andere controlewerkzaamheden
Totaal

begroting
2018

2017

Tabel 35 – Accountantshonoraria

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

8.5i Saldo financiële baten en lasten

Een nadere specificatie van het saldo financiële baten en lasten is als volgt:
Saldo financiële
baten en lasten
Beleggingsresultaten

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

-12.406

0

9.512
1.267

3.755

15.000

9.122

93.474

40.000

98.909

Rentebaten

358

1.916

7.672

9.000

719

Rentelasten

445

500

243

110

1.000

11.443

-12.493

1.416

10.536

Promotiegelegenheid

3.092

5.000

2.709

ATSF

5.463

6.975

4.522

Internationalisering
Congressen/studiereizen
Buitenpromovendi

Lindeboomleerstoel

10.000

0

10.000

Project identiteit

74.006

46.000

61.711

Overige onderzoekskosten

69.565

37.625

64.662

267.137

160.600

263.797

1.117.383

738.069

895.442

Totaal Onderzoek
Eindtotaal

Saldo financiële
baten en lasten

Tabel 36 – Saldo financiële baten en lasten

8.5j Gebeurtenissen na balansdatum

De heer drs. J.W. Boven zal de heer drs. J. de Jong
opvolgen als lid van het College van Bestuur.

Tabel 34 – Overige lasten
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8. Jaarrekening B
Balans na resultaatbestemming, enkelvoudig
Activa

31-12-18

31-12-17

€

€

Vaste activa

31-12-18

31-12-17

€

€

Algemene reserve publiek

-13.356.497

-12.356.497

-13.356.497

-12.356.497

2.042

2.042

571.423

750.394

12.356.497

Eigen vermogen

Materiële vaste activa (8.4a)
Gebouwen en terreinen

Passiva

Reserves publiek: (8.4d)
314.625

314.625

Inventaris en apparatuur

196.061

127.652

Totaal reserves publiek

Totaal

510.686

442.277

Reserves privaat:

Financiële vaste activa

Kapitaal

Effecten

258.265

270.671

Algemene reserve

Totaal

768.951

712.948

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve GKV

13.356.497

Studenten

77.306

74.147

Reserve bibliotheekfonds

40.494

60.495

Debiteuren

45.559

18.560

283.038

331.842

Overige vorderingen

52.588

232.433

Universiteitsontwikkelingsfonds
(legaten/giften)

Overlopende activa

14.555

15.837

Totaal reserves privaat

14.253.494

13.501.270

Totaal eigen vermogen

896.997

1.144.773

Vlottende activa (8.4b)

Liquide middelen
Totaal
Totaal activa
Tabel 16 – Activa

190.008

340.977

971.637

1.194.441

1.161.645

1.535.418

1.930.596

2.248.366

Voorzieningen (8.4e)
Jubilea
Onderhoud
Langdurig zieken
Totaal

16.410

11.756

118.615

82.350

24.000

70.000

159.025

164.106

Kortlopende schulden (8.4f)
91.374

44.207

Belastingen en sociale
verzekeringen

Crediteuren

168.518

137.004

Egalisatierekening
investeringen

174.546

184.214

48.080

51.976

Overlopende passiva

Overige kortlopende schulden

392.057

522.086

Totaal

874.573

939.487

1.930.596

2.248.366

Totaal passiva

Tabel 17 – Balans per 31 december 2018, toegelicht in par. 8.4 (na
resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten, enkelvoudig

2018

begroting 2018

2017

€

€

€

Rijksbijdrage sector wetenschappelijk onderwijs (8.5a)

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Bijdrage Deputaten Financiën en Beheer (8.5b)

1.802.435

1.779.254

1.868.890

276.135

246.788

264.492
197.982

Baten

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

41.550

0

823.247

587.250

675.646

4.285.681

4.032.630

4.346.145

3.173.318

2.979.445

2.802.944

33.622

93.100

66.335

Lasten
Personele lasten (8.5e)
Afschrijvingen (8.5g)
Huisvestingskosten (8.5h)

204.579

214.091

192.153

Overige instellingslasten (8.5i)

1.109.351

738.069

882.108

Totaal lasten

4.520.870

4.024.705

3.943.540

-235.189

7.925

402.605

-12.587

1.416

10.183

-247.776

9.341

412.788

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten (8.5j)
Exploitatiesaldo

Genormaliseerd resultaat
€
Exploitatiesaldo

-247.776

Af: incidentele baten en lasten *

-311.135

Genormaliseerd resultaat             

63.359  

* Via Universiteitsontwikkelingsfonds en bibliotheekfonds
alsmede voorziening op de vorderingen
Tabel 18 – Staat van baten en lasten 2018, toegelicht in par. 8.5
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Kasstroomoverzicht, enkelvoudig

2018

2017

€

€

-247.776

412.787

- reguliere mutaties

-5.081

104.496

Afschrijvingen

43.290

76.003

Mutatie effecten

12.406

-9.512

150.970

-208.718

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Mutaties voorzieningen

- vorderingen
- kortlopende schulden

-64.914

-207.914

-111.105

167.142

(Des)investeringen materiële vaste activa

-111.699

-45.283

(Des)investeringen financiële vaste activa

0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen

-111.699

-45.283

-222.804

121.859

1.194.441

1.072.582

Mutatie liquide middelen

-222.804

121.859

Eindstand liquide middelen

971.638

1.194.441

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

8.1

T oelichting op de balans en staat
van baten en lasten

8.1a Activiteiten

De primaire activiteiten van de instelling bestaan
uit:
n Onderwijs
n Onderzoek
n	Kennisuitwisseling en
dienstverlening (valorisatie)
8.1b Stelselwijzigingen

In het verslagjaar hebben geen stelselwijzigingen
plaatsgevonden.

Jaarrekening

8.1c Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan
wordt toegelicht de aard en de omvang van de
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transactie en andere informatie die nodig is voor
het verschaffen van het inzicht.
8.1d Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Onder
de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2018
geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door middel van financiële leasing.
Evenzo is er in de balans geen bedrag opgenomen
voor langlopende schulden.

8.2

 rondslagen voor waardering van
G
activa en passiva, enkelvoudig

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

8.2a Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van de activa en passiva en resultaat
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor
zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.
8.2b Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
8.2c Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschre-
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ven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Operationele lease wordt niet op de balans gewaardeerd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan
de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode
die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.
De subsidies op investeringen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, jaarlijks wordt
een evenredig deel ten gunste van de afschrijvingen
gebracht.
8.2d Financiële vaste activa

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden
bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien de instrumenten bij de vervolgwaardering
niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeverminderingen in de winst
en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering. Na de eerste opname worden financi-
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ële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
8.2e Bijzondere waardeverminderingen
van financiële vaste activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in
de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde
kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te
zijn aan een bijzondere waardevermindering indien
er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft
voorgedaan die een negatief effect heeft gehad
op de verwachte toekomstige kasstromen van dat
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan
worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een
debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de
organisatie anders niet zou hebben overwogen of
aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet be-
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langrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld
of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen
met vergelijkbare risicokenmerken.

kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
8.2g Liquide middelen

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de Theologische Universiteit
Kampen historische trends met betrekking tot de
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen
incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als
Theologische Universiteit Kampen van oordeel is
dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen
zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking
tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde
van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente
van het actief. Verliezen worden opgenomen in de
staat van baten en lasten. Als in een latere periode
de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel
objectief in verband kan worden gebracht met een
gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het
bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat
van baten en lasten.
8.2f Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
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Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden.
Kaders voor beleningen en beleggingen zijn vastgelegd in een treasurystatuut.
8.2h Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves
en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is
tevens een segmentatie opgenomen naar publieke
en private middelen. Door een grote bijdrage van
private middelen te besteden aan publiek activiteiten ontstaat een forse toename van de Bestemmingsreserve GKV en een forse onttrekking aan de
Algemene Reserve Publiek. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
Daarnaast is een aantal bestemmingsreserves opgenomen, t.w. de reserve bibliotheekfonds en het
Universiteitsontwikkelingsfonds.
De reserve bibliotheekfonds wordt gevoed door een
jaarlijkse bestemde gift vanuit de externe Stichting
Bibliotheekfonds Theologische Universiteit. Voor
zover deze giften niet worden aangewend voor
de aanschaf van boeken worden deze toegevoegd
aan de bestemmingsreserve, terwijl overbesteding
daaraan wordt onttrokken. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
Het Universiteitsontwikkelingsfonds wordt gevoed
door giften en legaten. Dit fonds wordt gebruikt
voor de ontwikkeling en uitbouw van de universi-
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teit; het gaat dus om projectmatige uitgaven die
niet via de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden gedaan. Dit gebeurt via resultaatbestemming.
8.2i Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een
voorziening gevormd om de lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
Volgens de Richtlijnen RJ 660 wordt er een voorziening jubilea gevormd.
Deze voorziening geeft inzicht in de financiële verplichting inzake de uitbetaling van jubileumuitkeringen hetgeen voortvloeit bij toepassing van de
arbeidsvoorwaardenregeling. De looptijd bedraagt
meer dan 5 jaren. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde en de gehanteerde disconteringsvoet is 1,4%.
De voorziening langdurig zieken is opgenomen ter
dekking van toekomstige loonkosten van perso-
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neelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend, geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn
om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is in 2017
voor het eerst gevormd.
8.2j Langlopende en kortlopende schulden
en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
De Theologische Universiteit Kampen maakt geen
gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico)
door gebruik te maken van de rekening-courant en
spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 welke is geactualiseerd in december
2018.
Egalisatierekening investeringen
Subsidies en bestemde giften verband houdende
met materiële vaste activa worden toegevoegd aan
deze rekening, die vrijvalt ten gunste van de staat
van baten en lasten op basis van de geldende afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa.
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8.3

 rondslagen voor de bepaling van
G
het resultaat, enkelvoudig

8.3a Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden genomen voor zover zij op balansdatum
zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in
materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van
baten en lasten.
8.3g Collegegelden

8.3b Begroting 2018

In de jaarrekening is een vergelijking gemaakt met
de vastgestelde begroting inclusief onttrekking uit
het Universiteitsontwikkelingsfonds.
8.3c Verlenen van diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
8.3d Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
8.3e Bijdragen Deputaten Financiën en Beheer

De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld door
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en is gebaseerd op het aantal kerkleden.
8.3f Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
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Collegegelden worden toegerekend aan het verslagjaar voor zover deze daarop betrekking hebben,
wat tevens inhoudt dat gefactureerde bedragen
deels worden toegerekend aan een volgend verslagjaar en daarom worden opgenomen onder overige
passiva.
8.3h Overige baten

Hier worden verantwoord de baten uit hoofde van
sponsoring door derden, detachering, collectes en
opbrengsten uit nevenactiviteiten. Verder zijn onder overige baten ook opgenomen de ontvangen
giften en legaten.
8.3i Afschrijvingen op materiële vaste activa

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
8.3j Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers, waarbij eventuele baten uit hoofde van detachering en sponsoring zijn opgenomen
onder ‘overige baten’.
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Pensioenen
De instelling heeft een defined benefit-pensioenregeling, waarbij de werkgever aan de werknemer
op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen
toezegt gebaseerd op een middelloonregeling. De
te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Vooruitbetaalde of nog te
betalen premies worden opgenomen op de balans.
Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere
verplichtingen. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Er is op balansdatum
geen sprake van een dekkingsgraad.

8.3k Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten
op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

8.4
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2018

T oelichting op de onderscheiden
posten van de balans, enkelvoudig

8.4a Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als
volgt worden weergegeven:

Gebouwen en
Terreinen

Inventaris en
apparatuur

Totaal

€

€

€

2.297.116

625.350

2.922.467

-1.982.491

-497.699

2.480.190

314.625

127.652

442.277

0

111.699

111.699

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waarde-verminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties
Investeringen
afschrijvingen
Saldo

0

-43.290

-43.290

314.625

196.061

510.686

Stand per 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

2.297.116

737.049

3.034.166

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

-1.982.491

-540.989

-2.523.480
510.686

Boekwaarden

314.625

196.061

Afschrijvingspercentages

3%/0%

10% /25%

Tabel 20 – Materiële vaste activa
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Financiële vaste activa
Omschrijving

Koerswaarde 31/12/2018

Beleggingsresultaat

Aandelen

87.234

-9.028

Obligaties

100.293

13.138

34.735

8.686

Alternatieve beleggingen
Vermogensbeheer rekening
Totaal resultaat

36.003

-25.201

258.265

-12.405

Rendement (%)

-4,58%

Tabel 21 – Overzicht belegging

De verzekerde waarde van de opstallen bedraagt
ca. € 8 miljoen. De WOZ waarde van de gebouwen
bedraagt € 1.293.000.
Op de gebouwen en terreinen wordt vanaf 2018
niet meer afgeschreven omdat de bodemwaarde
(50% van de WOZ waarde) reeds lang is bereikt.
De boekencollectie van de Theologische Universiteit wordt niet geactiveerd. De verzekerde waarde
van de boekencollectie bedraagt € 4,8 miljoen.
8.4b Financiële vaste activa

Zie voor de financiële vaste activa Tabel 21. In 2018
is een deel van het vermogen (€ 250.000) ondergebracht in het Duurzaam fondsen mandaat met een
matig defensieve portefeuille.
8.4c Vlottende activa

De specificatie van de vorderingen is als volgt:
Vorderingen

31-12-17

€

€

Debiteuren

45.559

18.560

Studenten/deelnemers/
cursisten

77.306

74.147

Overige vorderingen

294.918

232.433

Voorziening vorderingen

-242.330

Overlopende activa

Tabel 22 – Vorderingen
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31-12-18

14.555

15.837

190.008

340.977

Vorderingen zijn opgenomen tegen eerste verwerking.
De vorderingen hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
De toename van de debiteuren ten opzichte van
2017 heeft als oorzaak dat een aantal zaken later
zijn gefactureerd dan in 2017 en derhalve per balansdatum nog open staan.
De vordering op studenten betreft de nog niet
vervallen termijnen in het kader van de gespreide
inning van collegegelden.
Onder de overige vorderingen is tevens opgenomen de vordering op Deputaten Financiën en Beheer betreffende de compensatie van de loonkostenontwikkeling over 2018. Tevens is opgenomen
het surplus aan vermogen ultimo 2017, vastgesteld
door Deputaten Financiën en Beheer. De TU Kampen werkt met DFB in goed overleg aan een nieuw
convenant. Daarin worden de wederzijdse afspraken vastgelegd. Ook worden de onderlinge verhoudingen verder ingepast in de wet- en regelgeving
zoals die voor universiteiten en ANBI instellingen
thans geldt. Dit is met name relevant voor het bepalen van de aard van de bijdrage van de kerken en
de opbouw van de reserves van de universiteit. De
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nog te ontvangen bijdrage voor 2018 van € 242.330
wordt - op grond van verschil van inzicht en het
ontbreken van een rechtsgeldig convenant - als oninbare vordering afgeboekt. Het nieuwe convenant
wil duidelijkheid scheppen om dit in de toekomst te
voorkomen.
Er is derhalve een voorziening opgenomen.
8.4d Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
Liquide middelen

31-12-18
€

€

Tegoeden op banken

970.964

1.192.870

673

1.571

971.637

1.194.441

Kasmiddelen
Totaal liquide middelen
Tabel 23 – Liquide middelen

Eigen vermogen

31-12-17

Alle liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.
8.4e  Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen (na winstverdeling) is als in Tabel 24.
Conform RJ 660 wordt onderscheid gemaakt tussen reserves die opgebouwd zijn uit publieke middelen dan wel private middelen.
Daar in 2010 voor het eerst Rijksbekostiging
is ontvangen is het gehele eigen vermogen op 1
januari 2010 aangemerkt als privaat. Vanaf 1 januari 2010 heeft segmentatie van het eigen vermogen
plaatsgevonden in een publiek deel en een privaat
deel. Vergeleken met andere universiteiten heeft de
Theologische Universiteit relatief veel private middelen. De bijdrage van het rijk is ongeveer 1/3 van
de totale baten en is ontoereikend om de publieke
Saldo
31-12-17

bestemming
exploitatieresultaat
2018

Saldo
31-12-18

€

€

€

Reserves publiek:
Algemene reserve publiek

-12.356.497

-1.000.000

-13.356.497

Totaal reserves publiek

-12.356.497

-1.000.000

-13.356.497

Reserves privaat:
Kapitaal
Algemene reserve

2.042

0

2.042

750.394

-178.971

571.423

752.436

-178.971

573.465

12.356.497

1.000.000

13.356.497

Bestemmingsreserves:
-bestemmingsreserve GKV
- reserve bibliotheekfonds
- universiteitsontwikkelingsfonds

Totaal

60.495

-20.001

40.494

331.842

-48.804

283.038

12.748.834

931.195

13.680.029

1.144.773

-247.776

896.997

Tabel 24 – Eigen vermogen
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activiteiten te bekostigen. Besloten is om vanaf
2015 de onttrekking aan publieke middelen te maximaliseren op € 1.000.000 per jaar. Dit is in de resultaatverdeling verwerkt.
De mutatie van het Universiteitsontwikkelingsfonds bedraagt het saldo van ontvangen giften en
legaten (ad € 51.196) en uitgaven ( € 100.000) en geschiedt via winstbestemming. De mutatie van de
bestemmingsreserve voor de bibliotheek bedraagt
het saldo van de ontvangen gift van de Stichting Bibliotheekfonds ad € 54.500 en de aanschaf van boeken ad € 74.501.
Voorgesteld wordt het negatief resultaat ad
€ 247.776 als volgt te bestemmen:

8.4g Kortlopende schulden

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

31-12-18
€

€

Crediteuren

91.374

44.207

Loonheffing

123.218

97.181

42.564

36.328

Premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

2.736

3.495

Totaal Belastingen en premies sociale
verzekeringen

168.518

137.004

Egalisatierekening investeringen

174.546

184.214

48.080

51.976

Totaal overige kortlopende schulden

222.626

236.189

Vooruitontvangen college- en lesgelden

157.814

172.848

Overige kortlopende schulden

Bestemming resultaat

€

Onttrekking aan de Algemene reserve publiek

-1.000.000

Onttrekking aan de Algemene reserve privaat

-178.971

Vooruitontvangen funding

Toevoeging aan Bestemmingsreserve GKV privaat

1.000.000

Onttrekking aan universiteitsontwikkelingsfonds

-48.804

Accountants en administratiekosten

-20.001

Overige overlopende passiva

Onttrekking aan bibliotheekfonds

Vakantiegeld- en dagen

-247.776
Tabel 25 – Bestemming resultaat

31-12-17

48.206

67.413

165.601

197.795

12.705

25.319

7.731

58.711

Totaal overlopende passiva

392.057

522.086

Totaal kortlopende schulden

874.573

939.487

Tabel 27 – Kortlopende schulden

8.4f  Voorzieningen

De voorzieningen hebben zich in 2018 als volgt ontwikkeld:
Voorzieningen

Saldo
31-12-2017

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2018

Kortlopend
<1 jaar

€

€

€

€

€

€

82.350

40.000

3.735

0

118.615

33.972

Jubilea

11.756

4.654

0

0

16.410

0

Langdurig ziek

70.000

0

46.000

0

24.000

24.000

164.106

44.654

49.735

0

159.025

57.972

Onderhoud

Totaal
Tabel 26 – Voorzieningen
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De toename van de crediteuren ten opzichte van
2017 heeft als oorzaak dat een aantal crediteuren
voor de jaargrens de factuur al heeft gestuurd voor
kosten die betrekking hebben op 2019.
De toename van de loonheffing en premies sociale verzekeringen ten opzichte van 2017 heeft als
oorzaak dat het aantal FTE is gestegen in 2018 en is
in lijn met deze stijging.
8.4h Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, enkelvoudig

Erfpacht
De grond van de percelen aan de Groenestraat
158/160 (Linnenweversgilde) is in eigendom van
de Gemeente Kampen, die deze in erfpacht heeft
afgestaan aan de Theologische Universiteit. De erfpachtcanon is zeer gering en kan in 2075 door de Gemeente Kampen worden herzien.
Huurovereenkomsten
Met betrekking tot de huur van kopieerapparatuur
zijn in 2016 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met een looptijd van 37 maanden voor een
totaal bedrag ad € 7.000 (incl. btw). Hiervan heeft
€ 13.959 een looptijd < 1 jaar.
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 huurcontracten (<1 jaar). De huur over 2018
is vermeld onder paragraaf 8.5h.

8.5

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

8.5a Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
De Rijksbijdrage 2018 is vastgesteld op € 1.342.314.
Rijksbijdrage sector  
wetenschappelijk
onderwijs

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

Bijdrage

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Totaal

1.342.314

1.419.338

1.339.135

Tabel 28 – Rijksbijdrage sector Wetenschappelijk onderwijs

8.5b Bijdragen Deputaten Financiën en beheer

De bijdrage vanuit Deputaten Financiën en Beheer
zijn conform toezeggingen op basis van besluiten
van de GS Meppel 2017.
8.5c Collegegelden

Het bedrag is gebaseerd op het aantal betalende
studenten.
8.5d Overige baten

De overige baten zijn als volgt te specificeren:
Overige baten

Verhuur onroerende zaken

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

600

1.500

600

Detachering personeel

143.934

54.000

75.888

Schenking en sponsoring

326.268

160.000

301.635

55.942

181.000

52.967

Overige

Funding projecten

296.503

190.750

244.556

Totaal

823.247

587.250

675.646

Tabel 29 – Overige baten
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Onder schenking en sponsoring o.m. begrepen de
bestemde gift van de Stichting Bibliotheekfonds
Theologische Universiteit van € 54.500. Voor het overige heeft deze post betrekking op de ontvangen externe financiering sponsoring onderzoek.
8.5e Personele lasten

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

2018 begroting
2018

2017

€

€

€

2.511.150

2.357.036

2.229.626

Sociale lasten

353.699

321.755

230.498

Pensioenpremies

284.090

262.454

239.552

24.378

38.200

119.804

Lonen en salarissen

Overige personele lasten
Uitkeringen
Totaal

0

0

-16.536

3.173.318

2.979.445

2.802.944

8.5f WNT-verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de TU Kampen
van toepassing zijnde regelgeving:
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Theologische Universiteit is € 122.000. Dit geldt naar rato
van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste
12 kalendermaanden een afwijkende normering,
zowel voor de duur van de opdracht als voor het
uurtarief.

Tabel 30 – Specificatie personele lasten

In de sociale lasten over 2017 is opgenomen een
bate van € 62.593 betreffende de nagekomen last
over 2014.
De ontwikkeling van de personeelsformatie kan als
volgt worden weergegeven:
Aantal fte's per 31-12

2018 begroting
2018
Fte

CvB
WP/OP

Fte

2017
Fte

1,1

1,1

1,1

22,5

18,2

17,7

OOP

10,9

11,3

11,1

Totaal

34,5

30,6

29,9

Tabel 31 – Ontwikkeling personeelsformatie

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland
werkzaam.
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1a. L eidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bezoldiging College van Bestuur
Naam
Functie(s)
Voorzittersclausule van toepassing
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang deeltijdfactor (in fte) college van bestuur
Omvang deeltijdfactor (in fte) Hoogleraar
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

R. Kuiper

J. de Jong

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

nvt

nvt

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0.5

0,6

0,3
nee

nee

ja

Ja

52.972

73.049

Bezoldiging
Bezoldiging

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

Belastbare onkostenvergoedingen

10.533

17.710

Totaal bezoldiging

63.505

90.759

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

61.000

73.200

ja

ja

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0,5

0,6

50.843

72.393

Motivering indien overschrijding
Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor 2017 in fte
Bezoldiging 2017
Bezoldiging
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

10.732

17.803

Totaal bezoldiging

61.575

90.196

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

59.000

70.800

ja

ja

Motivering indien overschrijding
Tabel 32 – Bezoldiging College van Bestuur

De bezoldiging van R. Kuiper is hoger dan het toepasselijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder
het overgangsrecht valt, geldt geen terugbetaalverplichting. R. Kuiper heeft tevens een aanstelling
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voor 0,3 fte als hoogleraar.
Deze vergoeding blijft onder het drempelbedrag voor
niet-topfunctionarissen. Er is geen aparte presentatie
opgenomen inzake vergoeding niet-topfunctionaris.
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 e bezoldiging van J. de Jong is hoger dan het toeD
passelijk WNT-maximum. Echter, omdat dit onder
het overgangsrecht valt, geldt geen terugbetaalverplichting.
1b. L eidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking in de periode januari tot en
met december
Niet van toepassing.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2018

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter raad
van toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

402

284

762

714

146

0

0

0

0

0

5.402

3.284

3.762

3.714

3.146

18.300

12.200

12.200

12.200

12.200

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Naam

R. Kelder M. Hendriks-de Jong

E.R. Helder

J. Ophoff

E.W. Evers

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

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding
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0

0

0

0

0

2.950

1.967

1.967

1.967

1.967

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt
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Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam (interim)

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

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

Totaal bezoldiging

0

0

0

0

0

7.375

4.917

4.917

4.917

4.917

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

L. Hordijk

J. Westert

J. Geertsema

P. Groen

A. Koster

Voorzitter raad
van toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

Lid raad van
toezicht

1/8 - 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

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Motivering indien overschrijding

Naam
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

1.667

826

826

1.000

1.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

7.375

4.917

4.917

4.917

4.917

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Motivering indien overschrijding
Tabel 33 – Bezoldiging Raad van Toezicht (deel 2)

1d. T opfunctionarissen met een bezoldiging
van € 1.700 of minder
Niet van toepassing.
2. U
 itkeringen wegens beëindiging dienstverband
aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking
Niet van toepassing.

3. O
 verige rapportageverplichtingen
op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen
zijn er geen overige functionarissen met
een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
3a. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Niet van toepassing.
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8.5g  Afschrijvingen

8.5i  Overige instellingslasten

Afschrijvingen

Gebouwen

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

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

€

0

50.000

40.523

Vrijval egalisatie
rekening

-9.668

-10.500

-9.668

Overige organisatielasten

Totaal gebouwen

-9.668

39.500

30.855

Publiciteit en voorlichting

Inventaris en
apparatuur

43.290

53.600

35.480

Totaal

33.622

Inventaris
Contributies en abonnementen
Curatorium
93.100

66.335

Tabel 34 – Afschrijvingen

De specificatie van de huisvestingslasten is als volgt:
Huisvestingskosten

2018

Huur
Verzekeringen

Raad van Toezicht

begroting
2018

2017

€

€

€

60.805

50.000

51.049

6.265
118.429

17.221

15.150

14.539

1.090

3.030

1.745

30.895

16.555

16.024

20.000

27.850

16.000

24.668

72.602

65.000

56.237

Automatisering

140.513

172.602

144.919

Kantoorkosten

70.839

80.170

69.954

Administratieve ondersteuning

52.667

40.000

20.848

Div. commissies en regelingen

9.372

10.000

22.912

0

0

8.561

242.330

0

0

17.195

0

27.343

Aanloopkosten GTU
Dotatie voorziening vorderingen
Filmwerk

12.221

8.979

46.160

54.642

Totaal overige organisatielasten

Energie en water

56.852

61.570

65.788

Onderwijs

1.822

2.525

2.619

Heffingen

7.691

6.565

7.081

Kosten locatie
onderzoek

5.248

0

866

117

35.050

1.130

204.579

214.091

192.153

Tabel 35 – Huisvestingslasten

9.090
84.500

24.996

9.610

Totaal

10.863
112.535

23.100

62.432

Overige

€

Accountantskosten

Onderhoud

Schoonmaakkosten

€

2017

Reis- en vergaderkosten
Bibliotheek

8.5h Huisvestingskosten

2018 begroting
2018

Overige lasten

Onderwijsvisitatie

12.500

0

12.500

838.717

532.097

572.796

1.000

15.000

12.500

Profileringsfonds

-16.835

5.000

10.000

Studentenvoorzieningen

26.323

25.372

35.295

Totaal onderwijs

10.488

45.372

57.795

Onderzoek
Buitenlandbeurs
Internationalisering
Congressen/studiereizen
Buitenpromovendi

3.755

15.000

9.122

93.474

40.000

98.909

7.672

9.000

719

110

1.000

11.443

Promotiegelegenheid

3.092

5.000

2.709

ATSF

5.463

6.975

4.522

Lindeboomleerstoel

10.000

0

10.000

Project identiteit

74.006

46.000

61.711

Overige onderzoekskosten
Totaal Onderzoek
Eindtotaal

62.573

37.625

52.382

260.146

160.600

251.517

1.109.351

738.069

882.108

Tabel 36 – Overige lasten
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In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten
laste van het resultaat gebracht:
Accountantshonoraria

2018
€

€

€

Controle van de
jaarrekening

24.996

20.000

27.850

Andere controlewerkzaamheden
Totaal

begroting
2018

2017

0

0

0

24.996

20.000

27.850

Tabel 37 – Accountantshonoraria

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

8.6

Overzicht verbonden partijen

Geen minderheidsbelang en geen
beslissende zeggenschap

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

Juridische vorm

Bureau Studiefinanciering

Stichting

Stichting ‘’prof. Detmer Deddens
Kerkrecht Centrum”

Stichting

Stichting ter ondersteuning van het
Archief- en Documentatiecentrum

Stichting

Stichting Bibliotheekfonds van de
Theologische Universiteit te Kampen

Stichting

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

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

8.5j  Saldo financiële baten en lasten

Een nadere specificatie van het saldo financiële baten en lasten is als volgt:
Saldo financiële
baten en lasten

2018

begroting
2018

2017

€

€

€

Beleggingsresultaten

-12.406

0

9.512

Rentebaten

264

1.916

914

Rentelasten
Saldo financiële
baten en lasten

445

500

243

-12.587

1.416

10.183

Rechtspersonen
Naam

Juridische Statutaire
Eigen ver- Resultaat
vorm
zetel mogen 2018
2018

Stichting
GreijdanusKruithoffonds

Stichting

Kampen

223.495

- 8.688

Tabel 38 – Saldo financiële baten en lasten
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8.7

Ondertekening

Kampen, 29 mei 2019
Prof. dr. Leen Hordijk
Voorzitter Raad van Toezicht
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Prof. dr. Roel Kuiper
Voorzitter College van Bestuur

Drs. Jan de Jong MCM CMC
Lid College van Bestuur
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9. Overige gegevens
Overige gegevens
Op de Theologische Universiteit is de bevoegdheid
voor het voeren van beleid toegewezen aan het College van Bestuur. Aan de Raad van Toezicht is het
toezicht en daarmee de vaststelling van de jaarrekening toegewezen.

Overige gegevens
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: D
 e Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland
A V
 erklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2018

n	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
n	geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken
in Nederland op 31 december 2018 en van het
resultaat over 2018 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
n	zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties over 2018
in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
n	de balans per 31 december 2018;
n	de staat van baten en lasten over 2018; en
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De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Theologische Universiteit
van de Gereformeerde kerken in Nederland, zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk
heid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien
van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

Jaarverslag 2018

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT
2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de intiacumulatiebepaling van aertikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet
sprake is van normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

derwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en de overige OCW wet- en regelgeving.

C B
 eschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening

B V
 erklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Verantwoordelijkheden van het bestuur en

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

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie:
n	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling
jaarverslaggeving en paragraaf ‘2.2.2 Bestuurs
verslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving on-
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de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
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het bestuur het voornemen heeft om de onderwijs
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor

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

de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
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Zoetermeer, 29 mei 2019
Astrium Onderwijsaccountants B.V.
Was getekend,
A. van der Have MSc RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
n	het identificeren en inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
- van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel
belang zijn,
	het in reactie op deze risico’s bepalen
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Opbrengsten:
Kosten

2018

2017

€

€

42.388

65.182

Overzicht resultaat AKZ+

Opbrengsten:

62.402

77.375

-20.014

-12.193

Resultaat

Universiteitsontwikkelingsfonds 2018

Totaal

Overzicht declaraties
bestuursleden 2018*

Beginsaldo

331.842

Resultaat

Kosten

2017

2017

€

€

53.541

88.569

80.266

124.479

-26.725

-35.910

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

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

€

€

Tabel 39 – Overzicht resultaat PEP/AKZ+

€

Bij: legaten, giften en schenkingen

51.196
383.038

Af:
Bijdragen buitenpromovendi

5.000

Bijdrage AIO

30.000

Leerstoel 'Medische Ethiek' SCF

10.000

Onderzoek M. Klinker

20.000

Bijdrage buitenlandse studenten
Bijdrage PR budget
Overig

5.000
8.000
22.000

Totale kosten

100.000

Eindsaldo

283.038

Mutatie

-48.804

Tabel 40 – Opbrengsten en uitgaven Universiteitsontwikkelingsfonds
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Representatiekosten
Reiskosten binnenland

214

112

4.542

7501

Overige kosten

1.085

175

Totaal

5.841

7.788

* Universiteiten dienen inzicht te bieden in de declaraties van de
individuele leden van het College van Bestuur.

Tabel 41 – Declaraties leden College van Bestuur

Bijlage II
Samenstelling Raad van Toezicht, College van Bestuur, Curatorium
Universiteitsraad en Commissies (31-12-2018)
Raad van Toezicht

Universiteitsraad

Toelatingscommissie

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

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

Mw. E. Blokland MSc (studieadviseur)
Mw. J.M.M. Sinnema (ambtelijk secretaris)
Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (voorzitter)
Drs. J.J.A. Colijn
Dhr. P. van Veen

College van Bestuur

Opleidingscommissie

Drs. J. de Jong MCM CMC
Prof. dr. R. Kuiper (voorzitter)

Mw. E. Blokland-De Groot MSc
(adviseur, onderwijscoördinator)
Dr. A.L.Th. de Bruijne
(adviseur, directeur Opleidingen)
Dr. J.M. Burger
K. de Graaf (notulist)
Drs. I.D. Haarsma
Mw. M. de Groot
Mw. dr. M.G.P. Klinker-De Klerck
(voorzitter)
J.R. Medendorp
Mw. M. Spans

Curatorium
Ds. P. van den Berg (secretaris)
Dr. P. Boonstra
Drs. B.C. Buitendijk
Dr. G. van Dijk (adviseur vanwege de NGP)
Prof. dr. ir. C.G. Kruse (voorzitter)
Dr. J.H. Soepenberg
Prof. dr. B.P. Veldkamp
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Examencommissie
Mw. E. Blokland MSc (adviseur)
Prof. dr. E.A. de Boer
Mw. Mr. Ensing-Maatkamp (extern lid)
Drs. I.D. Haarsma (voorzitter)
Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen
Dr. R.T. te Velde (ambtelijk secretaris)
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Bijlage III
Samenstelling onderzoeksgroepen 2018
In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de onderzoeksgroepen zijn opgebouwd. De personen
die met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn onderzoekers van de TU Apeldoorn.

Biblical Exegesis and Systematic
Theology (BEST)
Scientific staff

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

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

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

Prof. dr. S. Hiebsch
Dr. W. Huttinga
Dr. D. van Keulen
Prof. dr. R. Kuiper
Dr. H.A. Speelman
Dr. D. Timmerman

PhD-candidates

PhD-candidates

J.A.G. Bosman MA
A. Dijkstra MA
Drs. J. van ’t Spijker*
K.S. Tamminga MA

H.W. den Boer MA
J.M. de Jong MA
Drs. T.W. van Laar-Jochems
Drs. B. Vreugdenhil
M.J. Wijma MA

Visiting scholar
Dr. G.J. Roest

PhD-Students
G.T. van Appeldoorn MA
A.J. den Heijer MA
A. van den Os MA
Drs. H. de Waard*

Visiting scholar
Dr. A. Versluis*
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Professor occupying an endowed chair
Prof. dr. T.A. Boer

The Neo-Calvinism Research
Institute (NRI)
Scientific staff
Prof. dr. E.A. de Boer
Dr. W.A. den Boer
Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne
Prof. dr. G. Harinck

Visiting scholars
Dr. M. Aalders
Dr. A. Bas
Dr. J. Driesenga-Joustra
Dr. H.A. Kim
Prof. dr. F. van der Pol (emeritus)

Bijlage IV
Publicatieoverzicht 2018

Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)
Research Output

Non-refereed articles in a journal

tening: Meeting One God in Many Texts. Fest-

■■ Houwelingen, P.H.R. van, ‘“They dis-

schrift for Eric Peels on the Occasion of his

1. Academic

please God and are hostile to everyone”.

25th Jubilee as Professor of Old Testament

Refereed articles in a journal

Antisemitism in 1 Thessalonians 2:14-16?’,

Studies. Amsterdamse Cahiers voor Exegese

■■ Heijer, A.J. van, ‘Worshipping God in the

Sárospataki Füzetek 22.2 (2018): 115-129.

en Bijbelse Theologie. Supplement Serie 16
(Bergambacht: Uitgeverij 2VM, 2018), 61–9

eschatological age: The contest over Jewish
sacred space and time in the book of Acts’,

Refereed book chapters

■■ Burger, Hans, ‘God’s Character and the

European Journal of Theology 27/1 (2018),

■■ Bekkum, K. van, ‘A Leiden Semitist in

Plot of the Bible’, in: Jaap Dekker, Gert Kwak-

18-30.

Kampen: Honouring Professor Jan P. Let-

kel (eds), Reading and Listening: Meeting

■■ Huijgen, A., ‘The Theology of the Canons

tinga’, in: Koert van Bekkum, Gert Kwakkel,

One God in Many Texts. Festschrift for Eric

of Dort: A Reassessment after Four Hundred

Wolter H. Rose (eds), Biblical Hebrew in Con-

Peels on the Occasion of his 25th Jubilee

Years’, Unio cum Christo 4/2 (2018), 111–128.

text: Essays in Semitics and Old Testament

as Professor of Old Testament Studies. Am-

■■ Kwakkel, G., ‘Als een schaap in het wijde

Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga,

sterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse

veld. Een raadselachtig beeld in Hosea 4:16’,

Oudtestamentische Studiën 74 (Leiden: Brill,

Theologie. Supplement Serie 16 (Bergam-

in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese van

2018), 1–11.

bacht: Uitgeverij 2VM, 2018).

de Bijbel en zijn Tradities 32 (2018), 17-27.

■■ Bekkum, K. van, ‘“The ‘Language of Ca-

■■ Burger, Hans, ‘God’s Mercy and Practi-

■■ Peels, H.G.L., ‘De volgorde van de volken-

naan”. Ancient Israel’s History and the Ori-

ces of Mercy’, in: Hans Schaeffer, Gerard den

profetieën in het boek Jeremia’, Acta Teolo-

gins of Hebrew’, in: Koert van Bekkum, Gert

Hertog, Stefan Paas (eds.), Mercy. Theories,

gica 2018, Supplements 26:137-155 (Fs S.D.

Kwakkel, Wolter H. Rose (eds), Biblical He-

Concepts, Practices. Proceedings from the

Snyman).

brew in Context: Essays in Semitics and Old

International Congress TU Apeldoorn / Kam-

■■ Peels, H.G.L., ‘Wee over Moab… Een exe-

Testament Texts in Honour of Professor Jan

pen, NL June 2014. Ethik im Theologischen

gese van Jeremia 48:1-10’, Old Testament Es-

P. Lettinga, Oudtestamentische Studiën 74

Diskurs / Ethics in Theological Discourse Bd.

says 31/3 (2018) (Fs Willie Wessels).

(Leiden: Brill, 2018), 67–88.

25 (Zürich: LIT Verlag, 2018), 99-114.

■■ Velde, R.T. te, ‘Dordtse Leerregels actueel:

■■ Bekkum, K. van, ‘“Let YHWH, the Judge,

■■ Dekker, Jaap, ‘“Tho Whom Will You Liken

discussies, structuren en motieven’, Theo-

Decide”. Literary, Historical and Theological

Me and Make Me Equal?’: The Isaianic Mes-

logia Reformata 61/3 (september 2018), 206-

Aspects of the Jephthah Narrative’, in: Jaap

sage of the Uniqueness of YHWH in the Con-

218.

Dekker, Gert Kwakkel (eds), Reading and Lis-

text of Religious Pluralism’, in: Jaap Dekker,

Bijlagen
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Gert Kwakkel (eds), Reading and Listening:

Gert Kwakkel (eds), Reading and Listening:

in: Klaas Spronk, Eveline van Staalduine-Sul-

Meeting One God in Many Texts. Festschrift

Meeting One God in Many Texts. Festschrift

man (eds.), Hebrew Texts in Jewish, Christian

for Eric Peels on the Occasion of his 25th Ju-

for Eric Peels on the Occasion of his 25th Ju-

and Muslim Surroundings (Leiden/Boston:

bilee as Professor of Old Testament Studies.

bilee as Professor of Old Testament Studies.

Brill, 2018), 278-292.

Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bij-

Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bij-

■■ Peels, H.G.L. ‘“But Fear not, O Jacob my

belse Theologie. Supplement Serie 16 (Ber-

belse Theologie. Supplement Serie 16 (Ber-

Servant!” The Place and Function of the Sal-

gambacht: Uitgeverij 2VM, 2018), 101-109.

gambacht: Uitgeverij 2VM, 2018), 267-272.

vation Oracle Jeremiah 46:27-28 MT’, in: Koert

■■ Dekker, Jaap, ‘Stilling or Stirring Up the

■■ Kwakkel, G., ‘The Conditional Dynastic

van Bekkum, Gert Kwakkel et al. (eds), Bibli-

Sea? The Translation of Isaiah 51:15’, in: Koert

Promise in 1 Kings 2:4’, in: Jaap Dekker, Gert

cal Hebrew in Context: Essays in Semitics

van Bekkum, Gert Kwakkel et al. (eds), Bibli-

Kwakkel (eds), Reading and Listening: Meet-

and Old Testament Texts in Honour of Pro-

cal Hebrew in Context: Essays in Semitics

ing One God in Many Texts. Festschrift for

fessor Jan P. Lettinga, Oudtestamentische

and Old Testament Texts in Honour of Pro-

Eric Peels on the Occasion of his 25th Jubilee

Studiën 75 (Leiden: Brill, 2018), 114-129.

fessor Jan P. Lettinga, Oudtestamentische

as Professor of Old Testament Studies. Am-

■■ Versluis, A. [with Arnold Huijgen], ‘“Our

Studiën 75 (Leiden: Brill, 2018), 100-113.

sterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse

God is One”: The Unity of Yhwh and the Trin-

■■ Houwelingen, P.H.R. van, ‘Forever Seated

Theologie. Supplement Serie 16 (Bergam-

ity in the Interplay between Biblical Exege-

on the Divine Throne. The Function of Psalm

bacht: Uitgeverij 2VM, 2018), 79-87.

sis and Systematic Theology’, in Jaap Dekker,

45:7-8 in the Argument of Hebrews 1’, in: Jaap

■■ Kwakkel, G., ‘Hosea 4:16-19: A Century of

Gert Kwakkel (eds.), Reading and Listening:

Dekker, Gert Kwakkel (eds), Reading and Lis-

Work on an Obscure Text’, in: Koert van Bek-

Meeting One God in Many Texts, Fs Eric

tening: Meeting One God in Many Texts. Fest-

kum, Gert Kwakkel et al. (eds), Biblical He-

Peels, ACEBT.S 16 (Bergambacht: 2VM 2018)

schrift for Eric Peels on the Occasion of his

brew in Context: Essays in Semitics and Old

213-225.

25th Jubilee as Professor of Old Testament

Testament Texts in Honour of Professor Jan

■■ Waard, Henk de, ‘Did YHWH “Visit” Ze-

Studies. Amsterdamse Cahiers voor Exegese

P. Lettinga, Oudtestamentische Studiën 75

dekiah? Exegetical and Theological Notes

en Bijbelse Theologie. Supplement Serie 16

(Leiden: Brill, 2018), 130-155.

on the Relationship between Jeremiah 32:5

(Bergambacht: Uitgeverij 2VM, 2018), 191-

■■ Mulder, M.C., ‘Reigning with Christ for

and 52:11’, in: Jaap Dekker, Gert Kwakkel

199.

a Thousand Years: Revelation 20:1-6 in the

(eds), Reading and Listening: Meeting One

■■ Huijgen, Arnold en Versluis, Arie, ‘”Our

Context of Jewish Apocalyptic Tradition’ in:

God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels

God is One”: The Unity of YHWH and the Trin-

Jaap Dekker, Gert Kwakkel (eds), Reading

on the Occasion of his 25th Jubilee as Profes-

ity in the Interplay between Biblical Exege-

and Listening: Meeting One God in Many

sor of Old Testament Studies. Amsterdamse

sis and Systematic Theology’, in Jaap Dekker

Texts. Festschrift for Eric Peels on the Occa-

Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie.

and Gert Kwakkel (eds.), Reading and Listen-

sion of his 25th Jubilee as Professor of Old

Supplement Serie 16 (Bergambacht: Uitgeve-

ing: Meeting One God in Many Texts. Fest-

Testament Studies. Amsterdamse Cahiers

rij 2VM, 2018), 127-33.

schrift for Eric Peels on the occasion of his

voor Exegese en Bijbelse Theologie. Supple-

25th jubilee as professor of Old Testament

ment Serie 16 (Bergambacht: Uitgeverij 2VM,

Non-refereed book chapters

Studies. Amsterdamse Cahiers supplement

2018), 201-212.

■■ Huijgen, A., ‘Eschatologie bei Oepke

series 16 (Bergambacht: 2VM, 2018), 213-226.

■■ Mulder, M.C., ‘The Voice of Community:

Noordmans und Arnold A. van Ruler’, in Mat-

■■ Kamphuis, B., ‘Listening to one God:

Jewish and Christian Traditions Coping with

thias Freudenberg, Christliche Hoffnung im

Hermeneutics and Unity’ in: Jaap Dekker,

an Absurd Commandment (Deut 21:18-21)’

Horizont der reformierten Theologie. Vor-

104

Jaarverslag 2018

Other

träge der reformierten Sommeruniversität

mata 61 (2018): 285-286.

2016, Texte zur reformierten Theologie und

■■ Huijgen, A., Review of Chistopher A. Bee-

■■ Houwelingen, P.H.R. van, Surat 1 Petrus.

Kirche 2 (Solingen: Foedus, 2017 [2018]),

ley en Mark E. Weedman (red.), The Bible

Surat Edaran dari Babel (Surabaya: Momen-

79–97.

and Early Trinitarian Theology (Washing-

tum, 2018). Indonesische vertaling van het

ton, D.C.: The Catholic University of America

CNT-deel “1 Petrus: Rondzendbrief uit Baby-

PhD-theses

Press, 2018), Theologia Reformata (2018),

lon”.

■■ Alkema, R.K., The pillars and the cor-

405–406.

■■ Houwelingen, P.H.R. van, Surat 2 Petrus

nerstone: Jesus tradition parallels in the Ca-

■■ Huijgen, A., Review of Eduardo Echever-

dan Yudas. Surat Wasiat dalam Rangkap Dua

tholic Epistles (Delft: Eburon, 2018).

ria, Revelation, History, and Truth: A Herme-

(Surabaya: Momentum, 2018). Indonesische

neutics of Dogma (New York: Peter Lang,

vertaling van CNT 2 Petrus/Judas.

Bookreview

2018), Journal of Reformed Theology 12.4

■■ Houwelingen, P.H.R. van, Surat 1 dan 2

■■ Appeldoorn, G.T. van. Review of: Kar Yong

(2018), 437–438.

Tesalonika. Pendidikan Dasar Lanjutan (Su-

Lim, Metaphors and Social Identity Forma-

■■ Kwakkel, G., Review of Andreas Wagner,

rabaya: Momentum, 2018). Indonesische ver-

tion in Paul’s Letters to the Corinthians (Eu-

Jürgen van Oorschot (eds), Individualität

taling van CNT Tessalonicenzen.

gene, OR: Pickwick Publications, 2017),. Theo-

und Selbstreflexion in den Literaturen des

logia Reformata 61/4, 393–94 .

Alten Testaments (Veröffentlichungen der

■■ Burger, Hams, Recensie van Ingolf U. Dal-

Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theo-

2. Professional publications

ferth, Creatures of Possibility: The Theologi-

logie 48; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt,

Article in a journal

cal Basis of Human Freedom, trans. Jo Ben-

2017), in: Review of Biblical Literature (on-

■■ Bekkum, K. van, ‘Het onverzadigbare

nett (Grand Rapids: Baker Academic, 2016),

line:

volk. Numeri 11’. Schrift 290 (2018), 13–9.

Journal of Reformed Theology 12 (2018) 2,

detail.asp?TitleId=11737; geplaatst op 19

■■ Burger, Hans, ‘Betekenisvol oplappen,

203-204.

april 2018).

Genezing tussen reeds en nog niet’, Geest-

■■ Heijer, A.J. den, Recensie van E.-M. Becker,

■■ Kwakkel, G., Review of S. Gillmayr-Bucher,

kracht. Bulletin voor Charismatische Theolo-

The Birth of Christian History. Memory and

M. Häusl (eds), Sedaqa and Torah in Postex-

gie 81 (2018), 27-33.

Time from Mark to Luke-Acts (The Anchor

ilic Discourse (Library of Hebrew Bible/Old

■■ Burger, Hans, ‘Column Oecumene na

Yale Bible Reference Library) (Yale University

Testament Studies 640 ; London : Blooms-

het Reformatiejaar’, Perspectief 39 (2018)

Press: New Haven & London, 2017), Theologia

bury T&T Clark, 2017), in : Review of Biblical

500 jaar Reformatie in Nederland en Bel-

Reformata 61,1 (2018), 74-76.

Literature (online: http://www.bookreviews.

gië,

■■ Houwelingen, P.H.R. van, Review of Wil-

org/BookDetail.asp?TitleId=11891; geplaatst

Perspectief/39/ p. 120-123.

helm [sic] Wrede, The Authenticity of the

op 27 sept. 2018).

■■ Burger, Hans, ‘Column Oecumene na

Second Letter to the Thessalonians. Transla-

■■ Versluis, A. Recensie van A.J. van den

het Reformatiejaar’, Perspectief 39 (2018)

ted by Robert Rhea, Review of Biblical Litera-

Herik, Een woonplaats voor de Heilige: On-

500 jaar Reformatie in Nederland en Bel-

ture 04/2018.

derzoek naar de strekking en relevantie van

gië,

■■ Houwelingen, P.H.R. van, Recensie van

Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theo-

Perspectief/39/ p. 120-123.

Darian R. Lockett, Letters of the Pillar Apos-

logische optiek (Apeldoorn: Labarum Aca-

■■ Houwelingen, P.H.R. van, ‘Wordt het nog

tles. The Formation of the Catholic Epistles

demic, 2016), Theologia Reformata 61 (2018)

wat? Het koninkrijk van God en de navolging

as a Canonical Collection, Theologia Refor-

72-73.

van Christus’, Soteria 35.1 (2018): 41-52.
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■■ Kwakkel, G., - ‘Acts 2 and the Continued

nieuwing van het denken’, in Hans Schaeffer

om te delen. bij het afscheid van Peter van

Presence of the Gifts of the Holy Spirit’, Blog

& Geranne Tamminga-van Dijk (eds.), Verha-

de Kamp. TU bezinningsreeks 21 (Amster-

op de website van de Fellowship of Euro-

len om te delen. bij het afscheid van Peter

dam: Buijten & Schipperheijn, 2018), 175-181.

pean Evangelical Theologians http://www.

van de Kamp. TU bezinningsreeks 21 (Amster-

■■ Kamphuis, B.,‘Systematische Chaos. Wat

paternosterperiodicals.co.uk/european-

dam: Buijten & Schipperheijn, 2018), 95-101.

deed een chaosmonster in de vrijgemaakte

journal-of-theology/blog-post/acts-2-and-

■■ Burger, Hans, ‘Het is maar hermeneu-

systematische theologie?’ , in: Koert van

the-continued-presence-of-the-gifts-of-the-

tiek!’, in: L.J. Oosterhof-Van Bruggen e.a.

Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp,

holy-spirit (geplaatst op 21 mei 2018).

(red), Lustrumalmanak van het Corpus Stu-

Eric Peels (eds), Spelen met Leviatan. Mon-

■■ Velde, R.T. te, ‘Reflexen’ in Theologia Re-

diosorum in Academia Campensi ‘Fides Qua-

sters in Bijbel, theologie, religie en kunst,

formata 61/2 (juni 2018), 160-169.

drat Intellectum’ (Kampen: Zalsman, 2018),

Apeldoornse Studies 70; TU-Bezinningsreeks

118-121.

19 (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn,

Book chapters

■■ Dekker, Jaap, ‘Resultaten uit het verle-

2018),187-198.

■■ Bekkum, K. van, ‘“Is uw woede ontbrand

den bieden garantie voor de toekomst. God

■■ Klinker-De Klerck, M.,”’Volg mij na zoals

tegen rivieren, uw toorn tegen de zee?” God

en de zeemonsters in het boek Jesaja’, in:

ik Christus navolg’. Paulus als voorbeeld van

in de mantel van de storm-god (Habakuk 3)’,

Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van

navolging”, in Hans Schaeffer & Geranne

in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van

de Kamp, Eric Peels (eds), Spelen met Levi-

Tamminga-van Dijk (eds.), Verhalen om te de-

de Kamp, Eric Peels (eds), Spelen met Levi-

atan. Monsters in Bijbel, theologie, religie

len. bij het afscheid van Peter van de Kamp.

atan. Monsters in Bijbel, theologie, religie

en kunst, Apeldoornse Studies 70; TU-Bezin-

TU bezinningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten

en kunst, Apeldoornse Studies 70; TU-Bezin-

ningsreeks 19 (Amsterdam, Buijten & Schip-

& Schipperheijn, 2018), 183-186.

ningsreeks 19 (Amsterdam, Buijten & Schip-

perheijn, 2018), 45-66.

■■ Kwakkel, G., ‘Leviatan als speelgoed in

perheijn, 2018), 83–102.

■■ Houwelingen, P.H.R. van, ‘Het luchtge-
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■■ Hans Burger, ‘ “Theirs are the covenants”.

ashamed” (1 Peter 4:16a). Suffering in the New

■■ External Advisor Acta Teologica (Zuid-

Israel and the so-called “covenant of grace”

Testament from a perspective of honor and

Afrika)

’ Paper BEST-conference ‘Israel as hermeneu-

shame. Lezing voor het Amsterdam New Tes-

tical challenge’, Kampen 23 maart 2018.

tament Research Colloquium op 18 mei 2018.

R.T. te Velde

■■ Hans Burger, reactie op Eduardo Ech-

■■ Redacteur Theologia Reformata

everria, Revelation, History and Truth Ch. 2

G. Kwakkel

■■ “400 jaar Dordtse Leerregels”, thema-

■■ Rondetafel gesprek Theologische Uni-

■■ ‘Was bereut Hiob in Hiob 42,6?’, Seminar

nummer Theologia Reformata, 61/3 (septem-

versiteit Apeldoorn, 25 april 2018.

van de Facharbeitsgruppe Altes Testament

ber 2018), geredigeerd samen met dr. W.H.Th.

van de Arbeitskreis für evangelikale Theo-

J. Dekker

logie, Braunfels, Duitsland, 20 februari 2018.

■■ ‘The Restoration of Zion/Jerusalem: Rea-

■■ ‘Israel and the New Covenant in Jeremi-

Congresdeelname

ding Isaiah 60-62 as Part of Christian Scrip-

ah 31:31-34 and Similar Prophetic Texts’, ‘Is-

K. van Bekkum

ture’, BEST Conference ‘Israel as Hermeneu-

rael as Hermeneutical Challenge’, Congres

■■ ‘Ezekiel 47 and the Development in the

tical Challenge’, Kampen 22-23 maart 2018.

Onderzoeksgroep BEST, Kampen, 22 maart

Concepts of the Promised Land’. Israel as

■■ ‘“Open the Gates that the Rigtheous Na-

2018.

Hermeneutical

International

tion May Enter”: the Concept of the People

■■ ‘The Prophets and Economics: Did the

Conference Research-group Biblical Ex-

of God in the Book of Isaiah’, EABS (= Euro-

Prophets Consider Business to Be a Canaan-

egesis & Systematic Theology, Apeldoorn 23

pean Association of Biblical Studies) Confe-

ite Affair?’, Norwegian Summer Academy for

March 2018.

rence, Helsinki 30 juli - 3 augustus 2018.

Biblical Studies 2018: The Bible and Money

Moehn.

Challenge.

– Money in the Bible, Ansgar University Col-

■■ ‘The Ancient Near Eastern Background
of the Old Testament and the Globaliza-

P.H.R. van Houwelingen

lege, Kristiansand, Noorwegen, 10 augustus

tion of Christianity’. Kuyper Conference

■■ ‘“They displease God and are hostile to ev-

2018.

2018, Grand Rapids, MI, 1 May 2018; revised

eryone”. Antisemitism in 1 Thessalonians 2:14-

version presented at Doctoral Colloquium

16?’. BEST-conferentie “Israel as an hermeneu-

M.C. Mulder

Evangelical Theological Faculty Leuven, 6

tical challenge”. Kampen, 22 maart 2018.

■■ ‘Blij zijn met elkaar? Bijbels perspectief

September 2018.

■■ “Pella as a Place of Refuge”, Lecture at

op de verhouding van Joden en heidenen in

Common

the H.P. Scholte Sesquicentennial Confer-

Romeinen 15:7-13’ op studiedag PE PThU mo-

Grace’. Contribution to Panel Discussion:

ence 1868 – 2018 in Pella, Iowa, 15 – 17 Au-

dule ‘Onopgeefbaar verbonden…’?!, 8 januari

Common Grace: History, Controversy, and

gust 2018.

2018 te Ede.

■■ ‘Biblical

Hermeneutics

of
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■■ ‘Paul’s dual focus: “Rejoice, o Gentiles,

Oudtestamentisch Werkgezelschap in Ne-

■■ Member of Society of Biblical Literature

with his people.” An Intertextual Analysis of

derland en België (Utrecht, 7 juni 2018): ‘De

■■ Member of European Association of Bib-

the Quotations in Romans 15:7-13’ op Con-

tekst van Jeremia: een her-evaluatie van de

lical Studies

ferentie BEST (Israel as Hermeneutical Chal-

gegevens uit Koningen’.

■■ Research Associate at the University van
Pretoria (South Africa)

lenge), 23 maart 2018 te Kampen.

Externe aanstellingen

■■ Research Associate at the North-West

H.G.L. Peels

G. Kwakkel

University in Potchefstroom (South Africa)

■■ ‘De volgorde van de volkenprofetieën in

■■ Professeur au Faculté Jean Calvin, Aix en

het boek Jeremia. Kanttekeningen bij een

Provence

zich aftekenende consensus’, lezing OTW 19

A. Huijgen
■■ secretaris van het Presidium van het In-

januari 2018.

M.C. Mulder

ternational Congress on Calvin Research.

■■ ‘Divine Forgiveness in the Book of Jeremi-

■■ Directeur Centrum voor Israëlstudies

■■ lid Calvin Studies Society

ah’, lezing ISBL/EABS Helsinki 2 augustus 2018.

(CIS), Ede.

■■ lid Society for the Study of Theology

■■ ‘Divine Tears About Divine Violence.

■■ Docent Christelijke Hogeschool Ede

God’s lament in the oracle against Moab in

(CHE).

Jeremiah 48’, lezing International Conference OTW-OTWSA-SOTS, Groningen 23 augustus 2018.

M.G.P. Klinker - De Klerck
■■ Lid van SNTC (Studiosorum Novi Testa-

Organisatie of bijdrage aan een
‘event’

menti Conventus)

A. Huijgen

M.C. Mulder

R.T. te Velde

■■ Mede organisator van: John Calvin: the

■■ Extraordinary Professor NT aan de

■■ “The Reformed and the War on Educa-

Bible’s Impact on Politics and Freedom, In-

North-West University van Potchefstroom,

tion: Bartholomaeus Keckermann on the De-

ternational Congress on Calvin Research,

in samenwerking met Greenwich School of

bate between Aristotle and Ramus”, RefoRC

Westminster Theological Seminary, Phila-

Theology.

Warschau, mei 2018.

delphia USA, 26-29 augustus 2018.

H.G.L. Peels

■■ “Effective and Divine: The Role of the
Holy Spirit in the Canons of Dordt (1619)”,

M.G.P. Klinker - De Klerck

■■ Research fellow Department Old Testa-

ETS Denver, november 2018.

■■ Organisatie van een Noster Thematic

ment, University of the Free State, Bloem-

Seminar samen met Dr. Jermo van Nes (ETF).

fontein, Zuid-Afrika.

A. Versluis

The Pastoral Epistles: Common Themes, In-

■■ Lid Oudtestamentisch Werkgezelschap

■■ ‘“Happy is the one who dashes your in-

dividual Compositions? November 30 2018

Nederland en België

fants against the rock”: Reception history

at the Evangelische Theologische Faculteit

■■ Lid Facharbeitsgesellschaft Altes Testa-

and theological interpretation of Psalm

Leuven.

ments
■■ Lid European Association of Biblical

137,9’, Paper Joint Meeting OTW, SOTS, OTW-

Lidmaatschappen e.a.

Studies

P.H.R. van Houwelingen

■■ Lid Society of Biblical Studies

H. de Waard

■■ Member of Studiosorum Novi Testamen-

■■ Lid Tyndale Fellowship

■■ Short paper op vergadering van het

ti Conventus

SA, Groningen 24-08-2018.
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R.T. te Velde

November 30 2018 at the Evangelische The-

■■ Bestuurslid van Werkgezelschap “Oude

ologische Faculteit Leuven

Gereformeerde Theologie” (“Classic Refor-

■■ Lid van de beoordelingscommissie voor

A. van der Dussen

med Theology”)

het proefschrift van Henk ten Brinke: “Erf-

■■ ‘Karaktervorming’. Lezing voor het dis-

ningsavond CGK Hattem, 13 december 2018.

■■ lid van Evangelical Theological Society

zonde. Onvermijdelijkheid en verantwoor-

puut ‘Energos’ van de Rotterdamse Studen-

■■ lid van Society for the Study of Theology

delijkheid”. Oppositie bij de verdediging van

tenvereniging N.S.R., op 16 oktober 2018 te

■■ lid van American Academy of Religion

het proefschrift op woensdag 19 december

Rotterdam.

2018 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

A. Versluis

B. Kamphuis

■■ Lid Oudtestamentisch Werkgezelschap

2. Professional

■■ ‘De duidelijkheid van de bijbel’, lezing

Nederland en België

Redactie tijdschrift of boek

6-3-2018 voor studentencorps Fides Quadrat

■■ Member of Society of Biblical Literature

■■ Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk

Intellectum, Kampen.

van de Kamp, Eric Peels (red.), Spelen met Le-

■■ ‘Met Christus verborgen in God’, core-

H. de Waard

viatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie

feraat 12-4-2018 op Symposium ‘Uitreikend

■■ lid European Association of Biblical Stu-

en kunst, Apeldoornse Studies 71 / TU Bezin-

naar de hemel & gevonden op aarde’ ter ge-

dies.

ningsreeks 19 (Amsterdam: Buijten & Schip-

legenheid van afscheid drs. Willem van der

perheijn, 2018).

Horst bij hogeschool Viaa, Zwolle.

K. van Bekkum

Congressen/lezingen

G. Kwakkel

■■ Lid leescommissie Henk ten Brinke, Erf-

J.M. Burger

■■ ‘De voorwaardelijke dynastie-belofte

zonde? Onvermijdelijkheid en verantwoor-

■■ Hans Burger, ‘Israël als theologische uit-

van 1 Koningen 2:4’, Symposium ter gelegen-

delijkheid, Zoetermeer: Kok Boekencentrum

daging’. Lezing studiedag BEST / Weetwatje-

heid van het 25-jarig jubileum van Prof. dr.

Academic, 2018 (Vrije Universiteit, Amster-

gelooft.nl ‘Israël als theologische uitdaging’,

H.G.L. Peels, Theologische Universiteit Apel-

dam, 19 december 2018).

Apeldoorn 21 maart 2018.

doorn, Apeldoorn, 19 januari 2018.

M.G.P. Klinker - De Klerck

J. Dekker

nous ?’, Schriftoverdenking tijdens Carre-

■■ Lid van de beoordelingscommissie voor

■■ ‘Toekomstverwachting in het boek Jes-

four théologique ‘Que ton règne vienne ! Le

het proefschrift van Christian Schøler Holm-

aja en de betekenis daarvan voor de kerk

royaume de Dieu dans l’Église et la société’,

gaard: “On Earth as it is in Heaven. New Cre-

vandaag’, Kring Twente (CGK vrouwenver-

Faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence, Frank-

ation in Matthew’s Gospel”. Oppositie bij de

enigingen), Enschede, 16 april 2018.

rijk, 17 maart 2018.

verdediging van het proefschrift op woens-

■■ ‘Leerbijeenkomst over het boek Jesaja’,

■■ ‘Dieu voulait-il que son peuple soit sauvé

dag 31 januari aan de Vrije Universiteit in

Hervormde Gemeente Maranatha Nieuw-

par un roi ? Perspectives de l’Ancien Testa-

Amsterdam.

Lekkerland, 9 september 2018.

ment’, workshop tijdens Carrefour théologi-

■■ In het kader van CERET: organisatie van

■■ ‘Luisterend en begrijpend bijbellezen’,

que ‘Que ton règne vienne ! Le royaume de

een Noster Thematic Seminar samen met Dr.

Kroegcollege christelijke studentenvereni-

Dieu dans l’Église et la société’, Faculté Jean

Jermo van Nes (ETF). The Pastoral Epistles:

ging Ichthus Groningen, 29 november 2018.

Calvin, Aix-en-Provence, Frankrijk, 17 maart

Common Themes, Individual Compositions?

■■ ‘Is de Bijbel een gruwelboek?’, Bezin-

2018.

Samenwerking

■■ ‘Que ton règne vienne : Que demandons-
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■■ ‘Isaiah 42’ – Bible Reading, Christian

P.H.R. van Houwelingen

J. Dekker

Identity and Mission in a Divided Europe, Bi-

■■ Secretary Foundation “Afbouw”

■■ Interview over zorg voor de schepping

ennial Conference, Fellowship of European

■■ Member of the Redaction of ‘OnderWeg’

op radio Logos Hengelo, 8 april 2018.

Evangelical Theologians, Praag, Tsjechië, 27

■■ Editor-in-chief of TU Bezinningsreeks

A. van der Dussen

augustus 2018.

M.C. Mulder

■■ ‘Geen angst.’ Meditatie voor EO-radio 5,

M.C. Mulder

■■ Lid Protestantse Raad voor kerk en Is-

uitgezonden op 19 augustus 2018.

■■ ‘Wat Paulus bezielde’, studiedag van de

raël.

Tilburg School of Catholic Theology n.a.v.

■■ Lid Overlegorgaanorgaan Joden en Chris-

Congressen/lezingen

publ. Joop Smit, Utrecht, 29 november 2018.

tenen.

J.M. Burger

■■ ‘Israël in het Nieuwe Testament: een

■■ ‘Leven in verbondenheid met Christus’.

hoopvol mysterie’, conferentie Confessio-

Externe samenwerking

■■ Lezing Fonteinkerk Zwolle-West, 13 fe-

nele Vereniging, Nijkerk, 4 april 2018.

J. Dekker

bruari 2018.

■■ ‘Théologie du Livre d’Ésaie’, gastcolle-

■■ Hans Burger, ‘Jezus: afwezig of bron van

Organisatie of bijdrage aan een
‘event’

ges (18 lesuren) aan de Faculté de Théologie

identiteit?’.

Evangélique ‘Shalom’ N’Djamena, Tsjaad, 22

■■ Lezing Studentenpastoraat Groningen,

J. Dekker

januari - 2 februari 2018.

16 mei 2018 Groningen.

■■ Organisatie en leiding mini-symposium

■■ ‘Archéologie biblique’, gastcolleges (24

■■ Hans Burger, ‘Toegroeien naar Christus

ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubi-

lesuren) aan de Faculté de Théologie Evan-

– MV in de kerk als casus’. Lezing op twee re-

leum van prof. dr. H.G.L. Peels, Theologische

gélique ‘Shalom’ N’Djamena, Tsjaad, 22 janu-

gioavonden, 29 mei 2018 in Groningen en 12

Universiteit Apeldoorn, 19 januari 2018.

ari - 2 februari 2018.

juni 2018 in Leeuwarden.
■■ Hans Burger, ‘Bijbellezen vandaag’. Cur-

M.C. Mulder

sus over hermeneutiek, 31 mei, 7 juni en 14

■■ Organisatie en leiding studiereis Perma-

juni 2018 in Houten.
■■ Hans Burger, Hermeneutiek, wat is dat

nente Educatie PThU naar Israël/Palestina
van 22 jan. – 2 feb. met congres ‘Holy and

3. Popular

nu weer? Hoe God de Bijbel gebruikt om je

Hallowed Places in Judaism and Christiani-

Televisie- of radio-optreden

leven nieuw te maken. Lezing in Ede, 17 ok-

ty’, 1 febr, Notre Dame, Jerusalem.

J.M. Burger

tober 2018.

■■ PEP-cursus ‘Israel as Hermeneutical

■■ ‘Leven in Christus’, serie van twaalf Bij-

Challenge’.

belstudies wekelijks op vrijdagavond vanaf

A. van der Dussen

6 april 2018 bij Groot Nieuws Radio / Trans

■■ ‘Van dwang gered.’ Toespraak bij de vie-

Lidmaatschappen

World Radio Nederland in het programma

ring van 500 jaar Reformatie, georganiseerd

A. van der Dussen

‘Op weg met de Bijbel’.

door het COGG van Ede, op 3 november 2017.

■■ Lid van de Beraadgroep Geloven en Ker-

■■ ‘Leven in Christus’ Wekelijkse serie van

Gepubliceerd op het ‘Studiecentrum’ van

kelijke Gemeenschap (BGKG) van de Raad

twaalf Bijbelstudies in het programma ‘Op

de NGP: https://ngk.nl/wp16/wp-content/

van Kerken.

weg met de Bijbel’ bij Groot Nieuws Radio en

uploads/2018/01/Reformatieherdenking-

Trans World Radio, vanaf vrijdag 6 april 2018.

20171103-Van-dwang-geredAvdDussen.pdf.
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■■ ‘De Omgekeerde wereld.’ Lezing voor een

M.C. Mulder

Hengelo 6 oktober 2018.

gesprekskring te Nuenen over het boek: dr.

■■ ‘Het verzoendeksel als hart van de ver-

■■ ‘Vergeving in het boek Jeremia’, lezing

Ad van der Dussen, De omgekeerde wereld.

geving. De Bijbels-theologische achtergrond

TUA Open Dag 23 november 2018.

Over de strekking van de bijbelse verkondi-

van het door God gegeven “middel tot ver-

■■ ‘Verankering in God’, Ichthus Wagenin-

ging van Gods verkiezing (Amsterdam: Buij-

zoening” in Romeinen 3:25’, lezing TUA-dag,

gen, 27 november 2018.

ten en Schipperheijn 2002), op 12 maart 2018

23 december 2018.

■■ ‘Gods antwoord aan Job’, bijdrage LCJ-

te Nuenen.

■■ ‘De Joodse praktijk als spiegel voor chris-

conferentie 23+, 30 november 2018.

telijke Gods-beleving’, Workshop bezinnings-

P.H.R. van Houwelingen

weekend VGSU te Hengelo, 24 november.

R.T. te Velde

■■ (samen met Hans Schaeffer) ‘Heilige

■■ ‘Messiasbelijdende Joden in Nederland

■■ “Ambten open voor zusters in de kerk?

Schrift als heilig Script. Omgaan met de Bijbel’.

en Israël’, synode vGKN van Frieschepalen-

Enkele bezwaren”, lezing gehouden op di-

GKv Amersfoort-Nieuwland, 4 oktober 2018.

Siegerswoude, 6 oktober 2018.

verse gemeenteavonden.

■■ (samen met Hans Schaeffer) ‘Heilige

■■ ‘Paulus: een christelijke rabbijn?’, Leer-

Schrift als heilig Script. Omgaan met de Bij-

avond PKN Ede, 4 oktober 2018.

Organisatie of bijdrage aan een
‘event’

bel’. GKv Dordrecht, 15 november 2018.

■■ ‘Van “Hebreeuwse christenen” naar

P.H.R. van Houwelingen

“Messiaanse Joden”’, Marktbrief Hervormd

■■ Inleiding en reactie op de film ‘Mary Mag-

B. Kamphuis

Veenendaal, oktober 2018.

dalene’. ND Filmavond: Ede, 22 maart 2018.

■■ ‘Christus centraal. Bonhoeffer over na-

■■ ‘Zeventig jaar Israël, teken van hoop. Wat

volging’, lezing 23-2-2018 op Conferentie

heeft dit ons te zeggen?’, PKN Hoogeveen, 30

B. Kamphuis

Bonhoeffer, Karmelklooster Drachten.

mei 2018.

■■ ‘Suspense’, toespraak 28-4-2018 bij de

■■ ‘Stadia op weg naar de vrijheid’, lezing

■■ ‘Israël en de ambtsdrager, visie en prak-

presentatie van Maarten Boersema, Blije

24-2-2018 op Conferentie Bonhoeffer, Kar-

tijk’, ambtsdragersconferentie Apeldoorn 24

kerk en de opening van de gelijknamige ten-

melklooster Drachten.

maart 2018.

toonstelling, Ferwert.

■■ ‘Hoezo Israël? Over Israël in Gods heil-

G. Kwakkel

plan’, PKN Tiendeveen - Nieuw Balinge 19

M.C. Mulder

■■ ‘Hoe lezen wij de Bijbel?’, Openbare ver-

maart 2018.

■■ Organisatie publieksconferentie ‘Israël

gadering Mannenverenigingen Gideon A en

■■ ‘Doxologie in de synagoge’, PKN Dedems-

en de kerk, visie en perspectief’ op 21 maart

C, GKV Dalfsen, Dalfsen, 12 februari 2018.

vaart 22 februari 2018.

te Apeldoorn.

l’Église moderne ?’, Journée d’étude, Unio

H.G.L. Peels

Lidmaatschappen e.d.

Reformata, Marcinelle (Charleroi), België, 28

■■ ‘Vervloekt wie zijn zwaard van bloed

P.H.R. van Houwelingen

april 2018.

weerhoudt’, lezing CFSR-Utrecht weekend

■■ Member of the Redaction of ‘OnderWeg’.

■■ ‘Le Pentateuque : une source fiable pour
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Centre for Church and Mission in the West (CCMV)

Research Output

Refereed book chapters

Theories, Concepts, Practices. Proceedings

■■ Paas, S., ‘Compassionate Justice’, in: Hans

from the International Congress TU Apel-

1. Academic

Schaeffer, Gerard den Hertog, Stefan Paas

doorn / Kampen, NL June 2014. Ethik im

Refereed articles in a journal

(eds.),

Mercy. Theories, Concepts, Practic-

Theologischen Diskurs / Ethics in Theologi-

■■ Broeke, C. van den, ‘The composition of

es. Proceedings from the International Con-

cal Discourse Bd. 25 (Zürich: LIT Verlag, 2018),

reformed church orders: A theological, refor-

gress

177-193.

med and juridical perspective’, In die Skriflig

2014. Ethik im Theologischen Diskurs /

/ In Luce Verbi 52/2 (2018), 1-9. https://doi.

Ethics in Theological Discourse Bd. 25 (Zü-

Dissertaties

org/10.4102/ids.v52i2.2351

rich: LIT Verlag, 2018), 161-175.

■■ Sinia, P., From the least to the greatest:

■■ Paas, S., ‘A Case of Church Growth by

■■ Roest, G.J., ‘Een ander evangelie? Contex-

children at the Lord’s Supper: paedocommu-

Church Planting in Germany: Are They Cau-

tualisatie in een verschuivende westerse

nion in the Dutch Reformed tradition (Delft:

sally Connected?’, International Bulletin of

cultuur’, in: J. van ’t Spijker & P.L.D. Visser

Eburon, 2018).

Missionary Research 42/1 (2018), 40-54.

(red.), Een ander evangelie? Contextualisa-

■■ Paas, S. e.a., ‘Personality Traits of Church

tie in een verschuivende westerse cultuur.

Congresbijdrage overige

Planters and Other Church Leaders in Eu-

(Apeldoorn: Theologische Universiteit, 2018).

■■ Broeke, C. van den, ‘Kroniek: The Classis

rope (II)’, Journal of Empirical Theology 31/2

■■ Roest, G.J., ‘Repliek op Michael Mulder,

and Presbytery at Issue Kampen, 22-23 mei

(2018), 288-308.

Gerrit Noort, Rein den Hertog’, in: J. van’t

2018’, Tijdschrift voor Theologie 58/3 (2018),

■■ Paas, S. & M. Schoemaker-Kooy, ‘Resili-

Spijker & P.L.D. Visser (red.), Een ander evan-

297-298.

ence and Crisis among European Church

gelie? Contextualisatie in een verschuivende

Planters’, Mission Studies 35 (2018), 366-388.

westerse cultuur (Apeldoorn: Theologische

Webpublicatie; lezing

Universiteit, 2018).

■■ Broeke, C. van den, ‘Macht, machtsmis-

Book

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘A Contribution to the

bruik en recht in de kerk. Organen van bij-

■■ Broeke, C. van den (ed.), De collectioneur.

Concept of Creation order from a Luther-

stand en het kerkrecht voor de wereld’ (21

De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Ded-

an Perspective’, in: G. Glas & J. de Ridder

december 2018), www.aavanruler.nl/dr-le-

dens, Deddens Kerkrecht Serie 1 (Kampen:

(eds.), The Future of Creation Order: Vol. 1,

on-van-den-broeke-macht-machtsmisbruik-

Summum Academic Publications, 2018).

Philosophical, Scientific, and Religious Per-

en-recht-in-de-kerk-organen-van-bijstand-

[456pp]

spectives on Order and Emergens. New Ap-

en-het-kerkrecht-voor-de-wereld/ [29 april
2019]

TU Apeldoorn / Kampen, NL June

■■ Roest, G.J., The Gospel in the Western

proaches to the Scientific Study of Religion

Context: A Missiological Reading of Christol-

3. (Cham: Springer, 2018), 289-300.

ogy in Dialogue with Hendrikus Berkhof and

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘The Practice of Being a

Colin Gunton, Studies in Reformed Theology

Hospitable Church’, in: Hans Schaeffer, Ge-

(Leiden: Brill, 2018).

rard den Hertog, Stefan Paas (eds.), Mercy.
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2. Professional

(eds.), Verhalen om te delen. bij het afscheid

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Ruimte van sjalom. God

Article in a journal

van

en elkaar ontmoeten’, Dienst 66/1 (2018),

■■ Broeke, C. van den, ‘Het recht op het ge-

reeks 21 (Amsterdam: Buijten & Schipperhe-

4-10.

weten: Het ambtsgeheim en het biechtge-

ijn, 2018),, 73-80.

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘God heeft mij zo ge-

heim tussen het statelijke en het religieuze

■■ Tamminga, K.S., ‘De evangelische pa-

maakt (?). Seksualiteit en gender’, Onderweg

recht’, Zicht: Tijdschrift voor gereformeerd

radox van geven en ontvangen. Risico en

4/12 (9 juni 2018), 6-9.

zicht op politiek en maatschappij 3 (2018),

kracht van

barmhartig-

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Hoop is dat de tijd als

38-43.

heid belicht vanuit een theologie van beper-

een elastiekje wordt uitgerekt’, Christelijk

■■ Paas, S., ‘Geneest God? Empirie en theo-

king’, in: Hans

Weekblad 66/24 (14 december 2018), 12-13.

logie bij gebedsgenezing’, Geestkracht 81

Tamminga-van Dijk (eds.), Verhalen om te de-

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Catechisatie’, Gerefor-

(2018), 34-40.

len. bij het afscheid van Peter van de Kamp.

meerde Kerkbode Groningen-Fryslân-Dren-

■■ Roest, G.J., ‘Areopagus 2018 (1)’, Kontek-

TU bezinningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten

the 25

stueel 33/2 (2018), 24-25.

& Schipperheijn, 2018), 15-22.

■■ Plantinga-Kalter, I. & Tamminga, K.S., ‘Ie-

Peter van de Kamp. TU bezinnings-

diaconale
Schaeffer

&

Geranne

(22 december 2018), 20-22.

der zingt zijn eigen lied’, Dienst 66/1 (2018),

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Ruimte van sjalom. God
en elkaar ontmoeten’, Dienst 66/1 (2018),

Congrespublicatie

11- 16.

4-10.

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Predikantsambt in bij-

■■ Tamminga, K.S., ‘Echt luisteren kost tijd’,

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Vorming en de studie

bels en theologisch perspectief’, Eindver-

Kleur (april 2018).

theologie’, Kontekstueel 33/1 (2018), 14-16.

slag conferentie “Met vreugde en zegen?”

■■ Tamminga, K.S., ‘De kerk als slechte die-

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Vriendschap in een rat

Amersfoort Beraad 13 april 2018. De predi-

naar?’, Kleur (september 2018).

race’, Kontekstueel 32/4 (maart 2018).

kant in een veranderende (kerkelijke) omge-

■■ Tamminga, K.S., ‘Wederkerigheid’, Kleur

ving (eigen uitgave, 2018), 34-56.

(september 2018).

Book chapter

■■ Tamminga, K.S., ‘Door welk frame kijk

■■ Bosman, J.A.G., ‘De harten omhoog! Ge-

Overig

reformeerd avondmaal anno 2017’, in: M.

■■ Paas, S., Az utolsó idök munkásai (Exit:

Klomp e.a. (eds.), Rond de tafel: maaltijd

Kolozsvár, 2018), vert. (HU) van: id., De wer-

vieren in liturgische contexten. Meander 17

kers van het laatste uur (Zoetermeer: Boe-

(Heeswijk: Abdij van Berne, 2018), 92-104.

kencentrum, 2003).

jij?’, Kleur (december 2018).

■■ Bosman, J.A.G., ‘Avondmaal in CGK en
GKv: ontwikkelingen en perspectieven’, in:
Hans Schaeffer & Geranne Tamminga-Van

3. Popular

Dijk (eds.), Fs. Verhalen om te delen: bij het

Article in a journal

afscheid van Peter van de Kamp. TU-bezin-

■■ Broeke, C. van den, ‘De predikant. Van

ningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten & Schip-

kostenpost naar krediet’, Onderweg 13/4 (23

perheijn, 2018), 45–50.

juni 2018), 6-9.

■■ Schaeffer, J.H.F., ‘Vorming tot het ambt.

■■ Paas, S., ‘Stefan hat immer wieder keine

Over de opleiding tot predikant’, in Hans

Lust auf Kirche. Warum geht er trotzdem?’,

Schaeffer & Geranne Tamminga-van Dijk

Jugendbote 82/1 (2018).
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Research activities

Durham (UK), September 2018.

1. Academic

C. van den Broeke

ties in the Urban West: An Interdisciplinary

Redactie tijdschrift of boek

■■ Lezing “The Benefit of the Divine Ap-

and Cross-Cultural Research Project into the

S. Paas

pointment of the State: Religion, Law and

Culture, Spirituality and Mission of Chris-

■■ Hans Schaeffer, Gerard den Hertog, Ste-

Politics” tijdens het congres “Der reformi-

tian Communities in Amsterdam, Boston,

fan Paas (Eds.), Mercy. Theories, Concepts,

erte Protestantismus in den Niederlanden

Vancouver (and Sidney?). Paper presented at

Practices. Proceedings from the Interna-

und in Deutschland im 20. Jahrundert – Sig-

the Ecclesiology & Ethnography Conference

tional Congress TU Apeldoorn / Kampen, NL

naturen, Beziehungen, Differenzen, Wech-

(September 11-13, 2018, Durham (GB)).

June 2014 (Ethik im Theologischen Diskurs /

selwirkungen” in Wuppertal, Duitsland, 22-

Ethics in Theological Discourse Bd. 25), LIT

23 november 2018.

K.S. Tamminga

Verlag: Zürich 2018

■■ Lezing “The Challenge of Community?

■■ Paper. ‘Formational Encounters: How

versity Kampen).
■■ (met Stefan Paas), Christian Communi-

The Classis as an Ecclesiastical Buffer be-

Disability Inclusion Transforms Church

J.H.F. Schaeffer

tween Hyperindividualism and Catholicity”

Members’, RTSE Conference on Education,

■■ Hans Schaeffer, Gerard den Hertog, Ste-

tijdens congres “A Collegial Bishop Revis-

Formation and the Church, Kampen, 30-31

fan Paas (Eds.), Mercy. Theories, Concepts,

ited: The Classis and Presbytery at Issue”, 22-

augustus 2018.

Practices. Proceedings from the Interna-

23 mei 2018 TU Kampen.

■■ Paper. ‘Encountering Strangers: How

tional Congress TU Apeldoorn / Kampen, NL

■■ Lezing “Leven en werken van D. Ded-

Disability Inclusion Re-forms Church Mem-

June 2014 (Ethik im Theologischen Diskurs /

dens,” symposium en boekpresentatie “De

bers’, The Ecclesiology and Ethnography

Ethics in Theological Discourse Bd. 25), LIT

kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rut-

Conference, Durham, 11-13 September 2018.

Verlag: Zürich 2018

gers en D. Deddens”, 3 oktober 2018 TU Kam-

■■ Paper. ‘Inclusion and the Church: Status

pen.

Quæstionis’, Summer Institute on Theology

Congresdeelname

and Disability, Raleigh, 11-14 juni 2018.

J.A.G. Bosman

S. Paas

■■ Paper “Celebrating the Lord’s Supper

■■ Church Planting’, lezing bij Stellenbosch

Externe aanstellingen

within Reformed Churches in The Nether-

University, Stellenbosch, 22 augustus 2018.

C. van den Broeke

lands”, NOSTER Spring Conference. Drieber-

■■ Universitair hoofddocent Vrije Universi-

gen: April 2018.

J.H.F. Schaeffer

■■ Paper “The Lord’s Supper in Reformed

■■ ‘Classical Action as Embodying Christ.

Churches: Self-examination, Reconciliation,

Practical and Systematic Reflections on the

S. Paas

and Community as Contested Concepts?”

classis’ lecture at at the Conference ‘The

■■ Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Education, Formation, and the Church Con-

Classis and Presbytery at Issue’ (May 22-23,

ference, Kampen, August 2018.

Theological University Kampen).

Lidmaatschappen

■■ Paper “The Lord’s Supper in Reformed

■■ ‘Formation for Ministry. Dilemmas and

J.A.G. Bosman

Churches: Self-examination, Reconciliation,

Perspectives’ Lecture at the International

■■ Member of the Network for Ecclesiology

and Community as Contested Concepts?”,

Conference ‘Formation, Education and the

& Ethnography

Ecclesiology & Ethnography Conference,

Church’ (August 30-31, 2018, Theological Uni-
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teit Amsterdam

Jaarverslag 2018

2. Professional

S. Paas

Televisie- of radio-optreden

Redactie tijdschrift of boek

■■ ‘Missional Leadership’, lezing voor sym-

C. van den Broeke

J.H.F. Schaeffer

posium NGK i.s.m. University of Pretoria,

■■ Interview over “Het verschil tussen af-

■■ Hans Schaeffer & Geranne Tamminga-

Pretoria, 9 augustus 2018.

zetten en uit het ambt ontheffen” met het

van Dijk (eds.), Verhalen om te delen. bij het

■■ ‘Missional Leadership’, twee lezingen

Reformatorisch Dagblad, 30 maart 2018, 3.

afscheid van Peter van de Kamp. TU bezin-

voor conferentie van Urban Expression en

■■ Interview over kerkelijke conflicten bij

ningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten & Schip-

Incarnate Network, Luton (UK), 23 juni 2018.

de wereldlijke rechter, met Gerard ter Horst

perheijn, 2018).

■■ Drie lezingen over missionair leider-

van het Nederlands Dagblad, 20 januari

■■ Redacteur Handelingen. Tijdschrift voor

schap t.g.v. predikantenconferentie in Po-

2018, 10.

praktische theologie en religiewetenschap.

rojd (Roemenië), 6-8 juni 2018.

■■ Interview door Jeffrey Schippers van CIP.
nl: “Docent Kerkrecht: ‘Regionaal kerk-zijn

■■ Redacteur Kontekstueel. Tijdschift voor
gereformeerd belijden nu.

■■ J.H.F. Schaeffer

verdient meer aandacht’”, 29 maart 2018

■■ ‘Hoe zit het met dat heil?’ Bijdrage af-

vanwege te organiseren International Con-

Congressen/lezingen

scheidssymposium Sake Stoppels, dd. 30 no-

ference A Collegial Bishop Revisited: The

J.A.G. Bosman

vember 2018.

Classis and Presbytery at Issue, 22/23 mei

avond-

■■ ‘Vorming tot... en dan? Lezing VGS over

2018 Theologische Universiteit Kampen/

maalsbeleving’, Meals in Search of Mean-

vorming en identiteit’, lezing Identiteitsdag

Deddens Kerkrecht Centrum Kampen htt-

ing: Interdisciplinary Approaches to the

VGS Nederland, 15 december 2018.

ps://cip.nl/67331-leon-van-den-broeke-regio-

Lord’s Supper and the Eucharist in Christian

■■ Reflecties predikant en spiritualiteit -

naal-kerkzijn-verdient-meer-aandacht

Communities in the Netherlands (NOSTER

het belang van reflectie en spirituele biogra-

■■ Interview door Albert-Jan Regterschot in:

research collaboration group), PThU Amster-

fie. Lezing Predikantencongres 22 mei 2018.

Reformatorisch Dagblad 2 oktober 2018, 14.

dam, 05-02-2018.

■■ ‘Opbrengsten van de catechese. Een

https://www.rd.nl/kerk-religie/boek-vormt-

■■ Presentation ‘De harten omhoog! Avond-

theologische evaluatie’ Bijdrage symposium

eerbetoon-aan-specialist-en-bibliofiel-d-

maalsbeleving anno 2017’, NOSTER Research

Hans Meerveld, 7 december 2018.

deddens-1.1516990

K.S. Tamminga

S. Paas

■■ Paper. ‘Methodology in Progress’, NOS-

■■ Geïnterviewd voor het artikel ‘Religie,

C. van den Broeke

TER Empirical Seminar, Utrecht, 4 april 2018.

wat is dat eigenlijk?’, Trouw 27 oktober 2018.

■■ Lezing “Met ziel en zakelijkheid: Rand-

■■ ‘Kijken naar Vathorst: Voortgangspre-

■■ ‘De nieuwe Theoloog des Vaderlands: Lo-

voorwaarden, (on)mogelijkheden en sugges-

sentatie

yaal maar niet volgzaam’, Trouw 27 oktober

ties voor een verbetering van de positie van

kersoverleg HVV, Amersfoort, 29 mei 2018.

■■ Presentation

‘Interviewdata

Seminar Empirical Research in Religion,
Utrecht University, 07-03-2018.

promotieonderzoek’,

onderzoe-

2018 (interview met Maaike van Houten).
■■ ‘Stefan Paas nieuwe Theoloog des Vader-

de predikant” tijdens het congres van het

lands: ‘Ik bemoei me graag met wat er ge-

Amersfoort Beraad te Nijkerk, 13 april 2018.
■■ Lezing “Van censura morum naar jaar-

3. Popular

beurt in de samenleving’’, Nederlands Dag-

gesprek: De rechtspositie van predikanten”,

Redactie tijdschrift of boek

blad 27 oktober 2018 (interview met Eline

symposium “Statelijk en kerkelijk arbeids-

J.H.F. Schaeffer

Kuijper.

recht”, TU Apeldoorn, 12 oktober 2018.

■■ Lid brede redactie Onderweg.

■■ ‘We raken de taal van de religie kwijt’,
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NRC 29 oktober 2018 (interview met Floor

G.J. Roest

K.S. Tamminga

Rusman).

■■ 15 november 2018. “The Gospel Today

■■ ‘All Inclusive? De inclusieve samenleving,

■■ ‘Theoloog des Vaderlands Stefan Paas:

at the Shelter.” Bezinningsmiddag met het

de kerk en Christelijk geloof’, lezing Ceder-

Wees duidelijk in publieke debat’, Reforma-

personeel van christelijk hostel ‘The Shel-

ring, Zuidhorn, 6 november 2018.

torisch Dagblad 29 oktober 2018 (interview

ter’, Amsterdam, (onderdeel van ‘Tot Heil

■■ ‘Blinde heidenen of onmisbare lichaams-

met Klaas van der Zwaag).

des Volks’). Thema: de communicatie van het

delen? Samenleven met en zonder beperkin-

■■ ‘Theoloog des Vaderlands Stefan Paas:

evangelie en begeleiding van zoekers in de

gen in maatschappij en kerk.’, gastles Ichtus

“religie hoort thuis in het maatschappelijk

huidige cultuur.

College, Kampen, 6 maart 2018.

debat”’, RTV Oost (radio), 1 november 2018.

■■ 31 oktober 2018. City to City conferentie,

■■ ‘‘Twitter is mijn zeepkistje’: Stefan Paas

Krakau, Polen. Workshop over ‘Urban dis-

Prijzen/onderscheidingen

is de nieuwe Theoloog des Vaderlands’, Ad

cipleship: European and Ancient.’

S. Paas

Valvas 21 november 2018 (interview met Pe-

■■ 8 september 2018. ReadIt conferentie

■■ 2018-2019 Theoloog des Vaderlands

ter Breedveld).

IFES studenten, Zelhem. Thema: ‘Leven zon-

■■ ‘Kom binnen en vier feest: Interview met

der druk’.

Externe samenwerking

Stefan Paas’, De Groene Amsterdammer, 19

■■ 6 april 2018. Symposium ‘Om volwas-

K.S. Tamminga

dec. 2018.

sen te worden’, Evangelische Hogeschool,

■■ Gastlessen Gomarus College, Groningen,

■■ Geïnterviewd door Reformatorisch Dag-

Amersfoort. Bijdrage ‘Om volwassen te wor-

22 mei 2018.

blad (Jan van Hul) voor commentaar op dood

den: opdracht voor de kerk.’

zendeling John Allen Chau, 27 november
2018.

J.H.F. Schaeffer

■■ ‘Van Apeldoorn naar de Randstad’, inter-

■■ Gemeenteavond Verschillen uithouden.

view in o.a. De Stentor 16 dec. 2018.

GKv Middelburg 11 januari 2018

■■ ‘Kleiner maar meer bezield’, interview in

■■ Toerusting kerkenraad GKv Putten - 3

o.a. Haarlems Dagblad 21 dec. 2018.

maart 2018

■■ Tv-programma ‘Het vermoeden’ (30 de-

■■ Gemeenteavond Bijbellezen en herme-

cember 2018).

neutiek (samen met prof.dr. P.H.R. van Hou-

■■ 20 december: radioprogramma Spijkers

welingen). GKv Amersfoort-Nieuwland 4 ok-

met Koppen (NPO 2) (Felix Meurders, Dolf

tober 2018

Jansen).

■■ Gemeenteavond De toekomst van het
huwelijk. GKv Harderwijk 11 november 2018

Congressen/lezingen

■■ Gemeenteavond Bijbellezen en herme-

C. van den Broeke

neutiek (samen met prof.dr. P.H.R. van Hou-

■■ Presentatie van het boekje “Geloven in

welingen). GKv Dordrecht 15 november 2018

de classis” tijdens de synode van de Protes-

■■ Gemeenteavond liturgie. GKv Spaken-

tantse Kerk in Nederland, 19 april 2018

burg-Zuid. 15 oktober 2018
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The Neo-Calvinism Research Institute (NRI)

Research Output

pastoor. Reformatie als seksuele revolutie

kerkrecht, ambt. Verzameld Werk, Deel 5B,

bij Cornelis Anthonisz. van Utrecht (c.1541-

bezorgd door id. e.a., (Utrecht: KokBoeken-

1. Academic

1601)’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkge-

centrum, 2018).

Refereed articles in a journal

schiedenis 21/1 (maart 2018), [Congres ‘Ver-

■■ Boer, E.A. de, ‘Christus unicus ille episco-

geten reformaties. Lokale ontwikkelingen

Refereed book chapters

pus universalis. How the Upcoming John Cal-

in de Nederlanden in de lange zestiende

■■ Boer, E.A. de, ‘Calvijn: navolging buiten

vin downgraded the Roman Bishops’, Jour-

eeuw’], 23-28.

het klooster’, in: Anna Dablačova – Rijcklof

nal of Reformed Theology 12 (2018), 40-57.

■■ Harinck, G., ‘Reconstructie van het ont-

Hofman (ed.), De moderne devotie. Spiritua-

■■ Driesenga, J., ‘Bavinck Bibliography 2016-

staan van de verzameling hoogleraarsport-

liteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen

2017’, The Bavinck Review 8 (2018), 143-146.

retten van de Vrije Universiteit Amsterdam’,

(Zwolle: W-Books, 2018), 222-223.

■■ Keulen, D. van, ‘Bavinck op de snijtafel.

Studium. Tijdschrift voor wetenschaps- en

■■ Boer, E.A. de, ‘The Career of the Canones.

Observaties met betrekking tot het gebruik

universiteitsgeschiedenis 10/4 (2017 [2018]),

An Inventory of the Canons of Dordt during

van bronnen door Herman Bavinck’, Kerk en

211-217.

the Seventeeth to Nineteenth Centuries,’ in:

Theologie 69 (2018), 255-271.

■■ Harinck, G., ‘Vluchtelingen en vreemde-

: Frank van der Pol (ed.), The Doctrine of

■■ Harinck, G., ‘The Rise of American (and

lingen. Lokale Nederlandse kerken en de

Election in Reformed Perspective. Histori-

British) Evangelical Publications in Dutch,

Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereld-

cal and Theological Investigations of the

1945-2010’, Trajecta 26/2 (2017 [2018]), 219-

oorlog’, Documentatieblad voor de Neder-

Synod of Dort 1618-1619 (Göttingen: Vanden-

234.

landse

hoeck & Ruprecht, 2018), 235-255.

■■ Hiebsch, S., ‘Le luthéranisme aux Pays-

2018), 3-15.

kerkgeschiedenis na 1800 88 (juli

■■ Boer, E.A. de, ‘Who are the “Predestina-

Bas, XVIe et XVIIe siècles’, Revue du Nord

tores”? The Doctrine of Election in the Early

Book

Dutch

■■ Berkelaar, W., G. Harinck, Domineesfa-

uanus) and Its Sources’, in: Frank van der Pol

briek. Geschiedenis van de Theologische

(ed.), The Doctrine of Election in Reformed

Non-refereed articles in a journal

Universiteit

Perspective. Historical and Theological

■■ Aalders, M.J., ‘Magyar tisztelgés a Kuyper

Bert Bakker, 2018) [683 pp].

Investigations of the Synod of Dort 1618-

Ábrahám legfiatalabb lánya előtt’, Teológiai

■■ Harinck, G., W. Kroese, ‘Men wil toch niet

1619 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,

Fórum 1 (2018), 110-126.

gaarne een masker dragen.’ Brieven van Hen-

2018), 39-63.

■■ Bas, A., ‘Inquisiteur Jacob van Hoogstra-

ry Dosker aan Herman Bavinck, 1873-1921,

■■ Bruijne, A.L.Th. de, ‘Christians fighting

ten (ca. 1460-1527) over het vagevuur’, Tijd-

bezorgd en toegelicht door id. (Amsterdam:

Christians in Just Wars?’, in: id. & Gerard den

schrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Historisch

Hertog, The Present “Just Peace/Just war”

20 (2017), 125-130.

[152pp]

Debate. Two Discussions or one?, Beihefte

■■ Boer, E.A. de, ‘Monnik, minnaar, prior,

■■ Keulen, D. van, A.A. van Ruler. Kerkorde,

zur Okumenischen Rundschau 121, (Leipzig:

tome

99/421 (Juillet/Septembre 2017),

publié mai 2018, 551-565.
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(Amsterdam:

Documentatiecentrum,

2018).

Reformation (John Anastasius Vel-
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Evangelische Verlagsanstalt, 2018), 200-220.

George Harinck (ed.), ‘Nooit meer eene nieu-

Verloren, 2018), 145-169.

■■ Bruijne, A.L.Th. de, ‘Compassion as Public

we hiërarchie!’

De kerkelijke nalaten-

■■ Harinck, G., ‘De Pacificatie van 1917: be-

Virtue’, in: Hans Schaeffer e.a. (eds.), Mercy.

schap van F.L. Rutgers. ADChartareeks 34

gin van een nieuwe agenda voor de confessi-

Theories, Concepts, Practices. Proceedings

(Hilversum:

Vuurbaak, 2018), 157-193.

onele politiek’, in: id. e.a., Een christelijk-libe-

from the International Congress TU Apel-

■■ Broeke, C. van den, George Harinck (ed.),

rale synthese. 100 jaar Pacificatie 1917-2017.

doorn / Kampen, [NL June 2014] Ethics in

‘Mij is ’t om de man, niet om ‘t kunststuk te

Jaarboek voor de geschiedenis van het Ne-

Theological Discourse Band 25, (Zürich: Lit

doen. Kuypers geschenk van Jozef Israëls’

derlands protestantisme na 1800, 26 (Kok-

Verlag, 2018), 73-86.

portret van Frederik Lodewijk Rutgers’, in:

Boekencentrum, Utrecht 2019), 121-136.

■■ Hiebsch, S., ‘Luther’s Family and Home

Leon van den Broeke & George Harinck (ed.),

■■ Kuiper, R., ‘Over vrije kerken en nieuwe

Life’, in: David Whitford (ed.), Martin Luther

‘Nooit meer eene nieuwe hiërarchie!’ D

e

bewegingen’, in: Fred van Lieburg & Joke

in Context (Cambridge: Cambridge Univer-

kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rut-

Roelvink, Ramp of redding? 200 jaar Al-

sity Press, 2018) 14-22.

gers. ADChartareeks 34 (Hilversum:

gemeen Reglement voor het Bestuur der

Vuur-

■■ Kim, H., ‘Singing, Prayer and Sacrifice: The

baak 2018), 16-43

Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Ne-

Neo-platonic Revival of Musica humana in

■■ Bruijne, A.L.Th. de, ‘Anticiperen op Gods

derlanden 1816-2016 (Utrecht: uitgeverij

the Swiss Reformation’, in: D. Burn e.a. (eds.),

toekomst. Enkele opmerkingen over de

Boekencentrum, 2018), 177-187.

Music and Theology in the European Refor-

verhouding tussen eschatologie en ethiek’,
in: A. Huijgen (red.) e.a., Schuld en vrijheid.

Book review

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

■■ Bruijne, A.L.Th. de, Review of Matthew

Non-refereed book chapter

Hertog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2017).

Kaemingk, Christian Hospitality and Muslim

■■ Boer, E.A. de, ‘Actualisering van het Do-

■■ Harinck, G., ‘Abraham Kuyper’s View of

Immigration in an Age of Fear (Grand Rapids:

leantiekerkrecht in de vrijgemaakte ker-

Islam: the Dutch Setting’, in: James D. Bratt &

Eerdmans, 2018), [352pp], Theologia Refor-

ken van de zestiger jaren van de twintigste

Douglas A. Howard (eds.), Abraham Kuyper,

mata 61/2 (juni 2018), 189-191.

eeuw’, in: Leon van den Broeke & George

On Islam, (Bellingham: Lexham Press, 2018),

■■ Driesenga, J., ‘Review of Herman Bavinck

Harinck (ed.), ‘Nooit meer eene nieuwe hië-

xxxiii-xlii.

on Preaching and Preachers’, The Bavinck

rarchie!’ De kerkelijke nalatenschap van F.L.

■■ Harinck, G., ‘Het vergeten protestantse

Review 8 (2018), 139-142.

Rutgers. ADChartareeks 34 (Hilversum: De

aandeel in de eerste feministische golf’, in:

■■ Jong, J.M. de, ‘Review of Craig G. Bar-

Vuurbaak, 2018), 75-85.

Sophie van Bijsterveld & Hillie van de Streek

tholomew, Contours of the Kuyperian Tradi-
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nold van Ruler und Jürgen Moltmann’ (Lezing op de conferentie: ‘Der reformierte

Externe aanstellingen

of Hamburg, University of Turku, University

Protestantismus in den Niederlanden und in

E.A. de Boer

of Helsinki, Theological University Kampen,

Deutschland im 20. Jahrhundert. Signaturen,

■■ Buitengewoon hoogleraar Vrije Universi-

University of Aarhus, University of Latvia).

Beziehungen, Differenzen, Wechselwirkun-

teit Amsterdam

■■ Lid van de Wissenschaftlicher Beirat
(wetenschappelijke raad van advies) Worms

gen’, gehouden te Wuppertal op 22 en 23 november 2018).

R. Kuiper

2021 verantwoordelijk voor de voorberei-

■■ Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

ding van een internationale tentoonstelling

H. Kim

in Worms in 2021 - 500 jaar na Luthers ver-

■■ The Anglican Perspective on Appropri-

Prijzen/onderscheidingen

oordeling – over het thema ‘500 Jahre Gewis-

ateness and Authenticity in Church Music.

E.A. de Boer

sensfreiheit’

19th biennial conference of the Internation-

■■ Hardenberg Stipendium of the Johannes

■■ Vereniging voor Nederlandse Kerkge-

al Society for Religion, Literature and Cul-

a Lasco Bibliothek, Emden, Germany.

schiedenis

ture (University of Uppsala, Sweden, 28–30

■■ Sixteenth Century Society & Conference

September 2018)

■■ Society for Reformation Research

Bijlagen
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■■ American Society for Church History

volgens Herman Bavinck, Apeldoorn 2018

■■ ‘Diepe wortels, brede horizon’, lezing do-

■■ Luther-Gesellschaft

(promotie Protestantse Theologische Uni-

centen GSR. Rotterdam, 16-03-2018.

versiteit, 13 september 2018)

■■ ‘Waarden in christelijk onderwijs’, lezing

Samenwerking

schoolleiders Guido. Doorn, 21-11-2018

E.A. de Boer

R. Kuiper

■■ ‘De toekomst van gereformeerd onder-

■■ Lid van de beoordelingscommissie van

■■ Lid beoordelingscommissie dissertatie

wijs’, lezing voor scholengemeenschap GPO-

de dissertatie van: Antoine Theron, Law and

Hans Meerveld, Opbrengsten van Jongeren-

WN, Capelle aan den IJssel, 16-1-2018.

Religion in Allliance: Guido de Bres and the

catechese (PThU). Promotie: 5 november

Restriction of Religious Liberty (Calvin Theo-

J.M. de Jong

logical University, Grand Rapids MI, 2018).

■■ Seksualiteit en huwelijk” Lezing dispuut
van Navigators Utrecht. (15 mei 2018)

A.L.Th. de Bruijne

2. Professional

■■ “De bijbel tussen gezag en twijfel” Le-

■■ Lid van de beoordelingscommissie van

Boekredactie

zing CSR Delft (20 oktober 2018)

de dissertatie van: C.C. den Hertog, Het

A.L.Th. de Bruijne

spreken van de kerk in de theologie van dr.

■■ Ad de Bruijne (red.) Dick voor elkaar. Ge-

H. Kim

J. Koopmans Promotie Vrije Universiteit 13

dachten bij het afscheid van Dick Mostert

■■ The History of Christian-Music Polemics.

December 2018.

aan de Theologische Universiteit Kampen,

Saemoonan Underwood Memorial Korean

Kampen, Wezep: Theologische Universiteit/

Church Music Educational Institute’s Twen-

Bredewold 2018

tieth anniversary Special Lectures (Seoul,

S. Hiebsch

South Korea, 12–13 March, 2018)

■■ Lid van de beoordelingscommissie van
de dissertatie van: Burkhard Kunkel ‘Mit-

Congressen/lezingen

teldinge. Lutherische Kirchen mit ihren Aus-

A.L.Th. de Bruijne

R. Kuiper

stattungen des 16. Jahrhunderts – eine Ge-

■■ Introductielezing Homoseksualiteit, Stu-

■■ ‘Mensen kunnen bloeien’, lezing iden-

schichte der materiellen Kultur’. Promotie:

diedag Homoseksualiteit en de kerk 14 no-

titeitsdag GPO-West Nederland, Alkmaar, 7

23. November 2018, MF Norwegian School of

vember Nijkerk

februari 2018

Theology, Religion and Society, Oslo.

■■ ‘Christelijke politiek na de ontzuiling’,

S. Hiebsch

Lezing GSVA/CSFR, Amsterdam, 28 februari

D. van Keulen

■■ ‘Op weg naar herstel van volledige kerk-

2018

■■ Lid van de beoordelingscommissie van

gemeenschap: een lutherse visie’, studiedag

■■ ‘Gereformeerde identiteit’, Lezing VGSN-

de dissertatie van: Dong-Yaul Tae, Human

van de Katholieke Vereniging voor Oecume-

TQ, Nijmegen, 22 maart 2018

Freedom and the Invisible Church from the

ne, 9 november 2018 in Den Bosch.

■■ Debat over geloof en wetenschap, Paascongres Gereformeerde Studenten, Helvoirt,

Viewpoint of Bavinck’s Pneumatology (promotie Calvin Theological Seminary, Grand

W. Huttinga

18 april 2018

Rapids).

■■ ‘Identiteit van christelijk onderwijs tus-

■■ ‘Gemeenschap, maatschappij en onder-

■■ Lid van de beoordelingscommissie van

sen moderniteit en postmoderniteit’, bijdra-

wijs’, Lezing christelijke schoolverenigingen

de dissertatie van: Aart Goedvree, Een on-

ge aan reflectiedag schooldirecteuren Via.

in het Groene Hart, Wilnis, 13 juni 2018

doordringbaar

Diepenveen, 26-1-2018.

■■ ‘Identiteit en vorming in het christelijk
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mysterie.

Wedergeboorte

Jaarverslag 2018

over-de-hemel (juli 2018)

Staakt het vuren in Kampen’ van Aluin.

■■ ‘De publieke zeggingskracht van religie.

R. Kuiper

Lidmaatschappen e.a.

Voorbij de scheiding van kerk en staat’, Le-

■■ Item over orgaandonatie in Nieuwsuur,

S. Hiebsch

zing filosofische kring Harderwijk, 12 okto-

26 februari 2018

■■ Theologisch adviseur voor het Luther-

onderwijs’, Lezing jubileumcongres Centraal Nederland, Putten, 12 oktober 2018

ber 2018

Museum in oprichting in Amsterdam.

Congressen/lezingen

■■ Lid van het Netwerk Religieus erfgoed

Lidmaatschappen

E.A. de Boer

Amsterdam (Ons Lieve Heer op Solder, Bij-

D. van Keulen

■■ De modern devotie. Spiritualiteit en cul-

belsmuseum, Amsterdam Museum, Hermi-

■■ Voorzitter van de Werkgroep Eredienst

tuur vanaf de late Middeleeuwen, 30 okto-

tage, De Nieuwe Collectie)

en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in

ber 2018 Historisch Vereniging Deventer.

Nederland.

A.L.Th. de Bruijne
■■ Homoseksualiteit: een urgente uitda-

3. Popular

ging voor de christelijke gemeente, leider-

Televisie- of radio-optreden

schapsteam Parousiegemeente Almere 10

G. Harinck

februari 2018

■■ Bij de dood van Billy Graham, Radio 1 EO

■■ Homoseksualiteit: een urgente uitda-

Langs de lijn en omstreken, 22 februari 2018

ging voor de christelijke gemeente, kerke-

■■ Over protestantisme en de Tachtigjarige

lijke gemeente Parousiegemeente Almere, 4

Oorlog, Radio 5 EO, 13 oktober 2018

en 25 juni 2018

S. Hiebsch
J.M. de Jong

■■ ‘Luthers twee-rijken-leer: ontstaan en

■■ “God is helemaal niet zo almachtig als

doorwerking in de moderne tijd’, Stichting

wij denken, kijk maar naar het lijden in de

Stadstuin Theresia, 28 november 2018, Til-

wereld” Christelijk Informatie Platform htt-

burg.

ps://cip.nl/cip+/68873-3-redenen-om-niet-ingod-te-geloven (juli 2018)

R. Kuiper

■■ “God hoeft helemaal niet de schepper

■■ ‘Over de uitdaging van christelijk onder-

van het heelal te zijn! Dat is evolutie” Chris-

wijs’, Lezing Vriendendag Greijdanus Col-

telijk Informatie Platform https://cip.nl/

lege, Zwolle, 8 november 2018

cip+/69065-marinus-de-jong-bespreekt-3-re■■ “Het geloof van christenen gaat niet alleen

Organisatie of bijdrage aan een
‘event’:

over de hemel” Christelijk Informatie Plat-

E.A. de Boer

form

https://cip.nl/cip+/69068-het-geloof-

■■ Het Twaalfjarig Bestand, 15-10-2018 in

gaat-volgens-marinus-de-jong-niet-alleen-

Stadsgehoorzaal bij het toneelstuk ‘1609

denen-om-niet-te-geloven (juli 2018)
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Overige output
Research output

Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie.

■■ Geertsema, H., “Een lamp voor mijn voet.

Supplement Serie 16 (Bergambacht: Uitge-

Kleine kroniek van bijbelverstaan”. in: Hans

1. Academic

verij 2VM, 2018), 227–37. https://www.acade-

Schaeffer & Geranne Tamminga-van Dijk

Non-refereed articles in a journal

mia.edu/35783550

(eds.), Verhalen om te delen. bij het afscheid
van Peter van de Kamp. TU bezinningsreeks 21

■■ Veen, P. van, ‘An alternative Pentateuchal
View of Matthew’, Calvin Theologicial Jour-

2. Professional

(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2018).

nal 53/1 (Grand Rapids, 2018) p. 65-98

Article in a journal

■■ Rose, W.H., “Bij elk gebod klinkt het mee:

■■ Brink, E., ‘Face au traumatisme’, in: La

Het Verhaal van het Eerste Woord.” in Hans

Refereed book chapter

Revue Reformée (jan. 2018), https://www.

Schaeffer & Geranne Tamminga-van Dijk

■■ Kamp, P.W. van de, ‘The Solidary Samari-

clcfrance.com/la-revue-reformee-n-285_ref_

(eds.), Verhalen om te delen. bij het afscheid

tan? Mercy from the Perspective of Solidar-

LRR285.html

van Peter van de Kamp. TU bezinningsreeks

ity’, in: Hans Schaeffer, Gerard den Hertog,

■■ Brink, E., ‘Une approche pastorale du

21 (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn,

Stefan Paas (eds.), Mercy. Theories, Con-

divorce’, in: La Revue Reformée (nov. 2018),

2018), 157–65

cepts, Practices. Proceedings from the Inter-

https://www.clcfrance.com/la-revue-refor-

national Congress TU Apeldoorn / Kampen,

mee-n-288_ref_LRR288.html

3. Popular

NL June 2014. Ethik im Theologischen Dis-

■■ Veen, P. van, ‘Kwetsbaarheid maakt onze-

Article in a journal

kurs / Ethics in Theological Discourse Bd. 25

ker. Waarom?’ in Loopbaanvisie 2018-2 (Neer:

■■ Brink, E., ‘Botsende emoties’, in: Nader

(Zürich: LIT Verlag, 2018), 195-209

Kloosterhof BV) pag. 18-22

Bekeken, jrg. 25, nr. 3 (mrt. 2018)

on Teaching Hebrew in the Theology Curricu-

Book chapter

Bekeken, jrg. 25, nr. 7/8 (jul./aug. 2018)

lum.” , in: Koert van Bekkum, Gert Kwakkel et

■■ Brink, E., ‘Toegang tot Niemandsland’,

■■ Brink, E., ‘Naaste worden? Maar wat was

al. (eds), Biblical Hebrew in Context: Essays in

in: Hans Schaeffer & GeranneTamminga-

de vraag?!’, in: Nader Bekeken, jrg. 25, nr. 12

Semitics and Old Testament Texts in Honour

van Dijk (eds.), Verhalen om te delen. bij het

(dec. 2018)

of Professor Jan P. Lettinga, Oudtestamenti-

afscheid van Peter van de Kamp. TU bezin-

■■ Brink-Blijdorp, W.A.E., Dagelijkse medita-

sche Studiën 75 (Leiden: Brill, 2018), 54–66.

ningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten & Schip-

tieve rubriek Stilgezet voor het Nederlands

https://doi.org/10.1163/9789004380851_007.

perheijn, 2018).

Dagblad.

■■ Rose, W.H., - “Witnessing Superlative

■■ Dusseldorp, C. van, “Met een goed ver-

■■ Dusseldorp, C. van, ‘De predikant als li-

Character: What Seeing God’s Glory (Also)

haal op de kansel. Over bijbelverhalen in de

turg’. Dienst. Toerusting van werkers in de

Means.” in: Jaap Dekker, Gert Kwakkel (eds),

preek”. in: Hans Schaeffer & Geranne Tam-

kerk. 2018 (1) 25-27.

Reading and Listening: Meeting One God

minga-van Dijk (eds.), Verhalen om te delen.

■■ Dusseldorp, C. van, ‘Variatie in pastoraal

in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on

bij het afscheid van Peter van de Kamp. TU

bezoekers’. Dienst. Toerusting van werkers

the Occasion of his 25th Jubilee as Profes-

bezinningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten &

in de kerk. 2018 (2), pag. 17-21.

sor of Old Testament Studies. Amsterdamse

Schipperheijn, 2018), 57-64.

■■ Dusseldorp, C. van, ‘Ik heb hier nog nooit

■■ Rose, W.H., “A Paradigm Shift: Reflections

130

■■ Brink, E., ‘Volledig omgeven’, in: Nader

Jaarverslag 2018

over nagedacht!’ Dienst. Toerusting van wer-

mythen herverteld. (Amsterdam: Thomas

integrated Governance’, lecture Pasadena,

kers in de kerk. 2018 (2), pag. 22-24.

Rap, 2018), Inger N.I. Kuin, Leven met de go-

International Conference of Governance

■■ Dusseldorp, C. van, ‘Kerk van het dorp’.

den. Religie in de oudheid (Amsterdam: Am-

■■ Lezing in USA: ‘Practicing Androgogy in

Dienst. Toerusting van werkers in de kerk.

sterdam University Press, 2018), Cicero, Het

the context of university classes’, lecture Pa-

2018 (4), pag. 31-34.

bestaan van de goden vertaald door Vincent

sadena, William Carey University

■■ Geertsema, H., Jezus confronteert je met

Hunink en ingeleid door Rogier van der Wal

jezelf. Christelijk Weekblad, 2018/6 23 maart

(Eindhoven: Damon, 2018), Diederik Bur-

M. Janssens

2018, 8,9.

gersdijk, De sluipwesp en de leliën. Geloof

■■ ‘De actualiteit van Roelof Jan Dam.’ Lus-

■■ Geertsema, H., Henk Geertsema. Gerefor-

en ongeloof in de klassieken (Amsterdam:

trumlezing voor studentenvereniging Fides

meerde hippie voor gerechtigheid en barm-

Athenaeum Polak & Van Gennep, 2018) Ne-

Quaerit Intellectum in Kampen op 3 decem-

hartigheid. (Interview door Aart Deddens)

derlands Dagblad 24 augustus 2018

ber 2018

Soφie, 8e jaargang nr.2 – april 2018, p. 36-41.

P.W. van de Kamp

■■ Geertsema, H., ‘Ik vind woede een goede
emotie’. (Interview door Geranne Tamminga)
OnderWeg. Inspiratie voor reisgenoten. 22/8

■■ Levensverhaal als bouwsteen van je pro-

Research activities

december 2018, 10,11.

fessionele profiel (Workshop bij afscheid Willem van der Horst, Viaa-Zwolle, 12-04-2018)

■■ Kamp, P.W. van de, Wat is pastorale zorg?

1. Academic

God ter sprake brengen, Dienst, 66/2 (2018) 4-9

Redactie tijdschrift of boek

P.A. Strating

■■ Strating, P.A., Op de vlucht met onwrik-

W.H. Rose

■■ Mag iedereen erbij? De grenzen zijn ver-

bare hoop, Onderweg 20 (2018) 38-40

■■ Bekkum, K. van, G. Kwakkel, and W.H. Rose,

legd, lezing gehouden op het symposium

eds. Biblical Hebrew in Context: Essays in Se-

‘Missie en Heil’ ter gelegenheid van het af-

Book chapter

mitics and Old Testament Texts in Honour of

scheid van Sake Stoppels aan de VU, Amster-

■■ Rose, W.H., “Woord vooraf.” In: W. Hill,

Professor Jan P. Lettinga. Oudtestamentische

dam 30 november 2018

Hoopvol leven: Gedachten over christelijke

Studiën 74. Leiden; Boston: Brill, 2018

trouw en homoseksualiteit (Franeker: Van

Congressen/lezingen

3. Popular

P.W. van der Kamp

Congressen/lezingen

Book review

■■ Duurzaam diaconaat. Pleidooi voor een

P.W. van de Kamp

■■ Janssens, Marc, ‘De christenen sloegen

spiritueel-diaconale levensstijl [Afscheids-

■■ Pastoraat en homoseksualiteit. Toe-

ook tempels in puin’. Boekbespreking van

college op 6 december 2018] (Kampen: Theo-

spraak voor ‘pastoraal betrokkenen’ van

Catherine Nixey,

logische Universiteit, 2018)

GKv-Bedum, op donderdagavond 01-02-2018

Wijnen, 2018) 9-10.

Eeuwen van duisternis.

De christelijke vernietiging van de klassieke

(Martyriakerk, Bedum)

cultuur (Amsterdam: Hollands Diep, 2017)

■■ Studentenpastoraat als trendsetter. Bij-

Nederlands Dagblad 11 januari 2018

2. Professional

drage aan symposium ter gelegenheid van

■■ Janssens, Marc, ‘Geloofden de Grieken

Congressen/lezingen

het afscheid van Ton Huttenga als studen-

hun godenverhalen eigenlijk zelf?’ Bespre-

E. Brink

tenpastor (op donderdag 28-06-2018 in Bo-

king van Mythos. Stephen Fry, De Griekse

■■ Lezing in USA: ‘Principles of Wisdom for

venkamer van Groningen)
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Bijlage V
Kennisuitwisseling en Permanente Educatie Predikanten 2018
In deze bijlage is een afzonderlijk overzicht opgenomen van activiteiten die in het kader van
kennisuitwisseling zijn uitgevoerd.

AKZ+ / Weet wat je gelooft
De 3 nieuwe online cursussen, gelanceerd in 2018:  

■■ Het congres ‘The Collegial Bishop Revisited: The

■■ ‘Dogmatiek voor iedereen’ (1 videocollege, cursus

Classis and Presbytery at Issue’ (22 en 23 mei) had 5

loopt door in 2019; 12 video’s in totaal);

deelnemers vanuit AKZ+ Weet wat je gelooft. Hoofd-

■■ ‘Mijn God geneest’ (8 videocolleges);

sprekers: Leon van den Broeke, Allan J. Janssen, René

■■ ‘Evolutie. Stel dat het waar is …’ (13 videocolleges).

de Reuver, Joseph Small, Kathy Smith, Roel Kuiper,
Hilbrand van Eeken, Hans Schaeffer, Klaas-Willem de

132

Daarnaast werden 13 videolessen toegevoegd aan

Jong, Adam Csukás en John Chalmers. Dagvoorzitters:

drie reeds bestaande cursussen:

Leon van den Broeke en Allan J. Janssen. Partners: Theo-

■■ ‘Sterven in Bijbels licht’, ‘Reformatie Nu’ en ‘Gelo-

logische Universiteit Kampen, New Brunswick Theo-

ven in God zonder bewijs’.

logical Seminary, het Deddens Kerkrecht Centrum en

■■ De studiedag ‘Israël en de kerk: visie en perspectief’

Permanente Educatie van Predikanten.

(21 maart), werd, via aanmelding AKZ+, bezocht door 42

■■ ‘Education, Formation, and the Church’ (30 en 31 au-

personen. Hoofdprekers: Mark S. Kinzer, Bart Wallet,

gustus), dit congres werd vanuit AKZ+ bijgewoond door

Hans Burger, Jacco Overeem en Aart Brons. Dagvoor-

51 deelnemers. Hoofdsprekers: David Smith, Trevor

zitter: Michael Mulder. Partners: Theologische Univer-

Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten

siteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn,

Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck en Hans Schaeffer.

Permanente Educatie van Predikanten, Centrum voor

Dagvoorzitter: Bram de Muynck. Partners: Theologi-

Israëlstudies, Jules Isaac Stichting en Yachad.

sche Universiteit Kampen, Theologische Universiteit

■■ Het congres ‘Israël as a Hermeneutical Challange’ (22

Apeldoorn, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool

en 23 maart) werd bezocht door 36 AKZ+-deelnemers.

Viaa, Driestar Christian University for Teacher Educa-

Hoofdsprekers: Mark S. Kinzer, Faydra L. Shapiro, Arnold

tion en Permanente Educatie van Predikanten.

Huijgen, Kees van der Kooi, Gert Kwakkel, Hans Burger

■■ Op 13 september en 4 oktober werd de cursus ‘De

en Michael Mulder. Dagvoorzitters: Michael Mulder,

Pastor als Tolk en Gids’ georganiseerd. Een live vervolg

Arnold Huijgen en Koert van Bekkum. Partners: Theolo-

op de AKZ+ Weet wat je gelooft online basiscursus

gische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit

pastoraat. Aanmelding voor de cursus verliep via Per-

Apeldoorn en Permanente Educatie van Predikanten.

manente Educatie van Predikanten; partner in deze

Jaarverslag 2018

activiteit. Docenten: Willem van der Horst en Peter van

(16 november) kon AKZ+ rekenen op ruim 400 deel-

de Kamp.

nemers. Sprekers en panelleden: Ad de Bruijne, Wim

■■ Op 19 en 26 september, 3 en 10 oktober namen elke

Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Maarten Kater,

keer zo’n 70 leerlingen en docent-begeleiders uit de bo-

Jan Mudde, Robert Plomp, Margriet Kinderman, John

venbouw van HAVO en VWO van het Greijdanus college

Lapré, Kristi Satjadibrata, Herman van Wijngaarden en

te Zwolle en de Pieter Zandt Scholengemeenschap te

Ine Wildschut. Dagvoorzitters: Ad de Boer en Elsbeth

Kampen deel aan een serie van vier collegemiddagen,

Gruteke. Partners: Permanente Educatie van Predikan-

onder de noemer ‘Geloven met hart en ziel’. De colle-

ten, Praktijkcentrum en Buijten & Schipperheijn.

ges werden georganiseerd vanuit AKZ+ en gegeven

■■ ‘Opbrengsten van jongerencatechese’ (7 december)

door Dolf te Velde (‘Uitverkiezing, wat is dat?’), Wim

telde 26 AKZ+-deelnemers. Sprekers: Hans Meerveld,

van Vlastuin (‘Het eigene van gereformeerde spiritua-

Hans Schaeffer, Berber Vreugdenhil, Anko Oussoren en

liteit’), Hans Burger (‘Leven in Christus’) en Jos Douma

Frank van den Bos. Dagvoorzitter: Annemiek de Jonge.

(‘Persoonlijke vorming en spiritualiteit’). Een van de

Partners: Theologische Universiteit Kampen, Hoge-

hoogtepunten in het programma van AKZ+.

school Viaa, Praktijkcentrum en Permanente Educatie

■■ Tijdens de studiedag ‘Homoseksualiteit en de kerk’

van Predikanten.

Permanente Educatie Predikanten
Meerdaagse cursussen en trainingen in 2018 (9 in to-

meneutiek’, cursus gegeven door Jos Douma (2 EC, 7

taal, 70 deelnemers)

deelnemers).

■■ Individuele training ‘Overtuigend spreken’, Nynke

■■ Tweemaal de cursus ‘Dementie: een pastorale en

Duijzer-Algra (0,5 EC, 3 deelnemers).

theologische uitdaging’, met docenten Tim van Iersel,

■■ Groepstraining ‘Overtuigend spreken’, Nynke Duij-

Marije Stegenga en Cor van den Berg (5 EC, 19 deelne-

zer-Algra (0,75 EC, 4 deelnemers).

mers en 15 deelnemers). Partner: De Meij Consultancy.

■■ Individuele training ‘Grip op je werk’, Inez Petter (4

In samenwerking met: WoonZorgcentra Haaglanden.

of 12 uur, 2 deelnemers).

■■ Op verzoek van enkele predikanten is de cursus ‘Dy-

■■ ‘Genieten van verscheidenheid’, communicatietrai-

namisch preken’ ontworpen, met docenten Kees van

ning voor predikanten gegeven door Koos Geerds (1,5

Dusseldorp en Kees de Ruijter (1,5 EC, 5 deelnemers).

EC, 4 deelnemers).
■■ ‘De pastor als tolk en gids’, training verzorgd door

Conferenties, symposia en studiedagen in 2018 (6 in

Peter van de Kamp en Willem van der Horst (2 EC, 11

totaal, 105 deelnemers)

deelnemers).

■■ De studiedag ‘Israël en de kerk: visie en perspec-

■■ ‘Ontdek Lectio Divina - Inleiding in spirituele her-

tief’ (0,25 EC, 21 maart), werd, via aanmelding PEP, be-
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zocht door 4 personen. Hoofdprekers: Mark S. Kinzer,

■■ Naar het congres ‘Education, Formation, and the

Bart Wallet, Hans Burger, Jacco Overeem en Aart Brons.

Church’ (1,5 EC, 30 en 31 augustus) kwamen geen deel-

Dagvoorzitter: Michael Mulder. Partners: Theologische

nemers vanuit PEP. Hoofdsprekers: David Smith, Trevor

Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apel-

Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten

doorn, AKZ+ Weet wat je gelooft, Centrum voor Israël-

Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck en Hans Schaeffer.

studies, Jules Isaac Stichting en Yachad.

Dagvoorzitter: Bram de Muynck. Partners: Theologi-

■■ Het congres ‘Israël as a Hermeneutical Challange’

sche Universiteit Kampen, Theologische Universiteit

(2,5 EC, 22 en 23 maart) werd bezocht door 2 PEP-

Apeldoorn, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool

deelnemers. Hoofdsprekers: Mark S. Kinzer, Faydra L.

Viaa, Driestar Christian University for Teacher Educa-

Shapiro, Arnold Huijgen, Kees van der Kooi, Gert Kwak-

tion en AKZ+ Weet wat je gelooft.

kel, Hans Burger en Michael Mulder. Dagvoorzitters:

■■ Tijdens de studiedag ‘Homoseksualiteit en de kerk’

Michael Mulder, Arnold Huijgen en Koert van Bekkum.

(0,25 EC, 16 november) kon PEP rekenen op 89 deelne-

Partners: Theologische Universiteit Kampen, Theo-

mende predikanten. Sprekers en panelleden: Ad de

logische Universiteit Apeldoorn en AKZ+ Weet wat je

Bruijne, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek,

gelooft.

Maarten Kater, Jan Mudde, Robert Plomp, Margriet

■■ Het congres ‘The Collegial Bishop Revisited: The

Kinderman, John Lapré, Kristi Satjadibrata, Herman

Classis and Presbytery at Issue’ (1,5 EC, 22 en 23 mei)

van Wijngaarden en Ine Wildschut. Dagvoorzitters: Ad

had 3 deelnemers vanuit Permanente Educatie van

de Boer en Elsbeth Gruteke. Partners: AKZ+ Weet wat

Predikanten. Hoofdsprekers: Leon van den Broeke,

je gelooft, Praktijkcentrum en Buijten & Schipperheijn.

Allan J. Janssen, René de Reuver, Joseph Small, Kathy

■■ ‘Opbrengsten van jongerencatechese’ (geen studie-

Smith, Roel Kuiper, Hilbrand van Eeken, Hans Schaef-

punten, 7 december) telde 7 PEP-deelnemers. Sprekers:

fer, Klaas-Willem de Jong, Adam Csukás en John Chal-

Hans Meerveld, Hans Schaeffer, Berber Vreugdenhil,

mers. Dagvoorzitters: Leon van den Broeke en Allan J.

Anko Oussoren en Frank van den Bos. Dagvoorzitter:

Janssen. Partners: Theologische Universiteit Kampen,

Annemiek de Jonge. Partners: Theologische Univer-

New Brunswick Theological Seminary, het Deddens

siteit Kampen, Hogeschool Viaa, Praktijkcentrum en

Kerkrecht Centrum en AKZ+ Weet wat je gelooft.

AKZ+ Weet wat je gelooft.
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Bijlage VI
Internationale uitwisseling 2018
Deze bijlage biedt een afzonderlijk overzicht van de meeste internationale uitwisseling en
activiteiten die door medewerkers in het kader van internationalisering zijn ontplooid.

Dr. K. van Bekkum

J.A.G. Bosman MA

■■ Visiting Research Scholar aan het Department of

■■ Presentatie paper “The Lord’s Supper in Reformed

Ancient Near Eastern and Old Testament Studies, Trini-

Churches: Self-examination, Reconciliation, and Com-

ty Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, april

munity as Contested Concepts?”, Ecclesiology & Eth-

t/m juni 2018.

nography Conference, Durham (UK), 11-13 september

■■ Paper en bijdrage aan paneldiscussie op de Kuyper

2018.

Conference 2018, Grand Rapids, MI, 30 april en 1 mei

■■ Webmaster van The Network for Ecclesiology & Eth-

2018.

nography:

■■ Deelname aan Dabar Conference ‘Reclaiming

■■ https://www.ecclesiologyandethnography.net/.

Theological Anthropology in an Age of Science’ in het
Creation Project van het Carl F.H. Henry Center for

Dr. J.M. Burger

Theological Understanding, Deerfield, Illinois, 13-16

■■ Paper ‘“Theirs are the covenants”. Israel and the so-

juni 2018.

called “covenant of grace”’, International BEST-confe-

■■ Organisator Joint Meeting OTW (Nederland en Bel-

rence ‘Israel as hermeneutical challenge’, Kampen, 23

gië) / SOTS (Groot-Brittannië en Ierland) / OTWSA (Zuid-

maart 2018.

Afrika) ‘Violence in the Hebrew Bible: Text and Recep-

■■ Paper ‘Discernment in the light of an authoritative

tion’, Groningen, 22-24 augustus 2018.

revelation? Rethinking the authority of Scripture’, Comenius-conference ‘Theology in a World of Ideologies:

D. Bintsarovskyi

Authorization or Critique?’, Kampen, 19 april 2018.

■■ Public Lecture “Union with the Unknown: John
Meyendorff on the Essence-Energy Distinction”, Re-

Dr. C. van den Broeke

gent college, Vancouver, Canada, 25 oktober 2018.

■■ Organisatie van het internationale congres The Collegial Bishop Revisited: Classis and Presbytery at Issue,

Prof. dr. E.A. de Boer

TU Kampen, 22-23 Mei 2018.

■■ Erasmusuitwisseling colleges, ETF Leuven, mei 2018.

■■ Expertmeeting Panel of Experts Principles of Chris-

■■ Verblijf van zes weken met Hardenberg Stipendium

tian Law (sinds 2013) in Oxford, Engeland, 25-26 Mei

in de Johannes a Lasco Bibliothek, Emden, Germany.

2018, en Rome, Italië, 28-29 November 2018 met diner
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bij Engelse ambassadeur bij de Heilige Stoel.

■■ Presentatie paper ‘“Open the Gates that the Rig-

■■ Lezing H.P. Scholte: Polity and Politics, internatio-

theous Nation May Enter”: the Concept of the People

nal conference Pella IO, USA, 15-17 augustus 2018.

of God in the Book of Isaiah’, EABS (= European Associ-

■■ Gastcollege Einführung in das Religionsrecht: The

ation of Biblical Studies) Conference, Helsinki 30 juli - 3

Relationship between Religion and State, Rechtswis-

augustus 2018.

senschaftliche Fakultät, Universität Fribourg, Zwitser-

■■ Deelname Joint Meeting van Het Oudtestamen-

land, 26 oktober 2018.

tisch Werkgezelschap in Nederland en België, The So-

■■ Organisatie komst visiting professor prof. Dr. Johan-

ciety for Old Testament Study (United Kingdom) en Die

nes Smit, Zuid-Afrika, naar Kampen, november 2018.

Ou-Testamentische Werkgemeenskap van Suid Afrika:

■■ Lezing “The Benefit of the Divine Appointment of

‘Violence in the Hebrew Bible: Between Text and Re-

the State: Religion, Law and Politics,” internationaal

ception’, Groningen 22-24 augustus 2018.

congres Der reformierte Protestantismus in den Nie-

■■ Deelname SBL Annual Meeting, Denver 17-20 no-

derlanden und in Deutschland im 20. Jahrhundert,

vember 2018.

Wuppertal, 22-23 november 2018

Prof. dr. G. Harinck
Drs. J.J.A. Colijn

■■ Colleges Nederlandse religiegeschiedenis aan bui-

■■ Bezoek aan Josaphat Mwale Theological Institute,

tenlandse studenten, VIAA, Zwolle, januari-april.

Malawi, 11-27 februari.

■■ Organisatie conferentie, ETF Leuven, België, 27-28

■■ Organisatie Comenius Conference, Kampen, 18-21

februari.

april.

■■ Overleg met internationale contacten voor NRI, Eu-

■■ Organisatie ATSF in Kampen, 28 mei-22 juni.

ropean Academy of Religion, Bologna, Italië, 5-8 maart.

■■ Bezoek aan Josaphat Mwale Theological Institute,

■■ Voorzitter en lezing ‘Ties that bind. Scholte and the

Malawi, 12-25 juli.

Netherlands’, H.P. Scholte Sesquicentennial Conferen-

■■ Bezoek (met R. Kuiper) aan Pápa en Debrecen, Hon-

ce, Pella, Iowa, USA, 15-17 augustus.

garije, 25-28 september.

■■ Voorzitter en lezing ‘Neo-Calvinism and internatio-

■■ Bezoek delegatie Malawi aan Kampen, 13-15 no-

nalism’, 4th European Neo-Calvinism Conference, ETF

vember.

Leuven, België, 29-31 augustus.
■■ Bijwonen intreerede Hans-Georg Ulrichs, over A.
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Prof. Dr. J. Dekker

Kuyper in Duitsland, als Privatdozent aan de Universi-

■■ Gastcolleges ‘Théologie du Livre d’Ésaie’ en ‘Archéo-

teit van Osnabrück, Osnabrück, Duitsland, 25 oktober.

logie biblique’ vanwege Stichting EvTA aan de Faculté

■■ Overleg met internationale contacten voor NRI,

de Théologie Evangélique ‘Shalom’, N’Djamena, Tsjaad,

diner op Nederlandse ambassade in Hongarije, Boeda-

22 januari - 2 februari 2018.

pest, Hongarije, 7 november.

■■ Presentatie paper ‘The Restoration of Zion/Jerusa-

■■ Overleg met internationale contacten voor NRI,

lem: Reading Isaiah 60-62 as Part of Christian Scripture’,

conferentie Migratie, cultuur, literatuur en identiteit:

BEST International Conference ‘Israel as Hermeneuti-

Culturele betrekkingen tussen Hongarije, Nederland

cal Challenge’, Kampen 22-23 maart 2018.

en Vlaanderen in de twintigste eeuw van vakgroepen
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Neerlandistiek van de ELTE en de Universiteit van De-

■■ Bijdragen aan de Wissenschaftlicher Beirat voor de

brecen, ELTE Universiteit Boedapest, Hongarije.

voorbereiding van de internationale tentoonstelling

■■ Organisator en spreker over ‘Abraham Kuyper and

‘500 Jahre Gewissensfreiheit’, Worms 2021.

Neocalvinism’ en ’De geschiedenis van De Hongaar-

■■ Paper ‘What is Dutch Lutheranism?’, 1st European

sche Heraut’, conferentie ’No square inch’. Abraham

Academy for Religion Conference, Bologna, 5-8 maart.

Kuyper, Politics and Religion in Modern Society, Gaspar

■■ Paper ‘Challenges of a religious minority: educating

Karoli Universiteit, Boedapest, Hongarije, 9 november.

Lutherans in the Dutch Republic’, en deelname RefoRC

■■ Lezing ‘Dutch Churches and WWI’, Workshop The

members’ meeting, 8th RefoRC Conference, Warsaw,

Effects of World War I on the Christian Churches in Eu-

24-26 mei.

rope 1918-1925, Rome, 12-14 november.

■■ Paper ‘Early Modern Poor Relief and the Conse-

■■ Voorzitter en lezing ‘Bonhoeffer in den Niederlan-

quences for Hospitality: The Amsterdam Lutherans as

den’, conferentie Der reformierte Protestantismus in

a case study’, The Toronto Renaissance & Reformation

den Niederlanden und in Deutschland im 20. Jahrhun-

■■ Colloquium, Early Modern Cultures of Hospitality,

dert – Signaturen, Beziehungen, Differenzen, Wechsel-

26-27 oktober.

wirkungen, Wuppertal, Duitsland, 22-23 november 2018.

■■ Organisator sessie ‘Lutheran Confessional Culture:
A comparison within the Early Modern North’ en pre-

A.J. den Heijer MA

sentatie paper ‘Lutheran confessional culture within

■■ Congresbezoek, Facharbeitsgruppe Neues Testa-

the minority context of the Dutch Republic’, Sixteenth

ment (Afet), Marburg, Duitsland, 12-13 maart 2018.

Century Society & Conference, Albuquerque, 1-4 no-

■■ Presentatie in doctoral colloquium, ETF Leuven, 5

vember.

september 2018, Leuven, België.

■■ Gastcolleges, lezingen en consultaties over het the-

■■ Verblijf in buitenland voor PhD onderzoek, Tyndale

ma ‘The role of the Nordic Countries in Understanding

House, Cambridge, Verenigd Koninkrijk, 1 november

Dutch Lutheranism’ in het kader van mijn Erasmus+

2018 – 1 maart 2019.

bezoek aan de MF Norwegian School of Theology, Religion and Society in Oslo, 16-19 september.

Prof. dr. S. Hiebsch

■■ Seminar en master class over ‘Ecclesiology of a Lu-

■■ Organisatie contract in het kader van het Euro-

theran minority in the Dutch Golden Age: A closer look

pese Erasmusprogramma (uitwisseling wetenschap-

at the sources’ voor promovendi aan de University of

pelijk personeel en studenten) met de MF Norwegian

Aarhus, LUMEN Center, in het kader van het netwerk

School of Theology in Oslo, een van oudsher lutherse

‘EPCOT’ – Eucharistic, political and cultural organiza-

universiteit.

tional transformations before, under and after the Re-

■■ Lid van de promotiecommissie en opponent van

formation, 20 – 21 november.

Burkhard Kunkel ‘Mitteldinge. Lutherische Kirchen mit
ihren Ausstattungen des 16. Jahrhunderts – eine Ge-

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

schichte der materiellen Kultur’. Promotie: 23. Novem-

■■ Deelname conferentie over De theologie van het

ber 2018, MF Norwegian School of Theology, Religion

Nieuwe Testament, FAGNT, Marburg,12-13 maart 2018.

and Society, Oslo.

■■ Paper ‘Pella as a Place of Refuge’, H.P. Scholte Con-
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ferentie te Pella (Iowa), 16 augustus 2018.

Deutschland im 20. Jahrhundert. Signaturen, Beziehun-

■■ Paper ‘The meaning of ἐπιφάνεια in the Pastoral

gen, Differenzen, Wechselwirkungen’, Wuppertal, 22

Epistles’, expert meeting The Pastoral Epistles – Com-

en 23 november 2018.

mon Themes, Individual Compositions?, Leuven, 30 november 2018.

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

■■ Bezoek aan NT-collega’s Calvin Seminary, Grand Ra-

■■ Deelname Facharbeitsgruppe Neues Testament

pids, 10 augustus 2018.

(FAGNT), Marburg, Duitsland, 12-13 maart 2018.

■■ Ontmoeting met Benyamin Intan om een week

■■ Organisatie met dr. J. van Nes van het Noster The-

gastcolleges aan de STTRII in Jakarta voor te bereiden,

matic Seminar The Pastoral Epistles: Common Themes,

Kampen, 4 juli 2018.

Individual Compositions?, Evangelische Theologische

■■ Research Fellow aan de faculteit Nieuwe Testa-

Faculteit Leuven, België, 30 November 2018.

ment van de Universiteit in Pretoria en in Potchefstroom (RSA).

Prof. dr. G. Kwakkel
■■ Lezing ‘Was bereut Hiob in Hiob 42,6?’, Seminar van

J.M. de Jong MA

de Facharbeitsgruppe Altes Testament, Arbeitskreis für

■■ Paper ‘If they fall, they lie on the street, the broad

evangelikale Theologie, Braunfels, Duitsland, 18-20 fe-

street of the big city’: Klaas Schilder on the Church’s

bruari 2018.

Cultural Engagement in the Last Days, Kuyper confe-

■■ Congresdeelname, Schriftoverdenking over ‘Que

rentie, Grand Rapids, USA, 1 mei.

ton règne vienne: Que demandons-nous?’ en leiding

■■ Panel Discussion: Common Grace: History, Contro-

workshop over ‘Dieu voulait-il que son peuple soit

versy, and Legacy, Kuyper Conferentie, Grand Rapids,

sauvé par un roi? Perspectives de l’Ancien Testament’,

USA, 30 april.

Carrefour théologique FJC, Aix-en-Provence, Frankrijk,

■■ The Catholicity of the Church and Europe’s Increa-

16-17 maart 2018.

sing Diversity, 4th European Neo-Calvinism Conferen-

■■ Lezing ‘Le Pentateuque : une source fiable pour

ce, ETF Leuven, 30 augustus.

l’Église moderne ?’, Studiedag van Unio Reformata (ver-

■■ The Church as the Answer to Ideology: Klaas Schil-

eniging van leden van de Verenigde Protestantse Kerk

der’s theological Resistance to National-Socialism, Co-

in België), Marcinelle (Charleroi), België, 28 april 2018.

menius Conference, Kampen, 20 april.

■■ Lezing ‘The Prophets and Economics: Did the Prophets Consider Business to Be a Canaanite Affair?’, Nor-
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Dr. D. van Keulen

wegian Summer Academy for Biblical Studies 2018 ‘The

■■ Werkbezoek in verband met de Engelse vertaling

Bible and Money – Money in the Bible’, Kristiansand,

van de Gereformeerde Ethiek van Herman Bavinck, Cal-

Noorwegen, 8-10 augustus 2018.

vin Theological Seminary, Grand Rapids, USA, 30 juni

■■ Voorzitter Business Meeting van de Executive Com-

tot en met 13 juli 2018.

mittee, voorzitter congres en meditatie over Jesaja 42

■■ Lezing ‘Wie zwei Hände auf einem Bauch? Arnold

tijdens de Biennial Conference van de Fellowship of

van Ruler und Jürgen Moltmann’, conferentie ‘Der re-

European Evangelical Theologians over ‘Christian Iden-

formierte Protestantismus in den Niederlanden und in

tity and Mission in a Divided Europe’, Praag, Tsjechië,
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24-28 augustus 2018.

■■ Paper, Eclessiology and Ethnography Conference,

■■ Colleges aan de Faculté Jean Calvin, Aix-en-Proven-

Durham, Verenigd Koninkrijk, 11-13 september.

ce, 30 april tot 6 juli en 10 september tot 9 november.

Dr. R.T. te Velde
Prof. dr. S. Paas

■■ Deelname aan conferentie van de Society for the

■■ ‘Church Planting’, lezing bij Stellenbosch Univer-

Study of Theology, Nottingham, Groot-Brittannië, 9-11

sity, Stellenbosch, 22 augustus 2018.

april 2018.

■■ ‘Missional Leadership’, lezing voor symposium NGK

■■ Paper “The Reformed and the War on Educa-

i.s.m. University of Pretoria, Pretoria, 9 augustus 2018.

tion: Bartholomaeus Keckermann on the Debate

■■ ‘Missional Leadership’, twee lezingen voor confe-

between Aristotle and Ramus”, op conferentie van Re-

rentie van Urban Expression en Incarnate Network,

foRC, Warschau, Polen, 24-26 mei 2018.

Luton (UK), 23 juni 2018.

■■ Paper “Effective and Divine: The Role of the Holy

■■ Drie lezingen over missionair leiderschap t.g.v.

Spirit in the Canons of Dordt (1619)”, op de conferentie

predikantenconferentie in Porojd (Roemenië), 6-8 juni

van de Evangelical Theological Society, Denver USA, 13-

2018.

15 november 2018.
■■ Deelname aan conferentie van de American Acade-

K.S. Tamminga MA

my of Religion, Denver USA, 16-19 november 2018.

■■ Bijdrage aan PhD Seminar, Summer Institute on

■■ Gastcolleges in het kader van Erasmus-uitwisseling

Theology and Disability, Raleigh, North Carolina, Ver-

aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven,

enigde Staten, 11-14 juni.

België, 10-12 december 2018.
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