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Rapport college van bestuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn
Betreft: Formele Regelingen herzien
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Geachte broeders,
In dit rapport vragen wij uw aandacht voor twee aspecten:
- de bestuurlijke organisatie van de TUA;
- de consequentie van verbreding van de opleiding.
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Zo’n 175 mensen studeren aan de TUA of worden begeleid bij een promotieonderzoek.
Van de 100 voltijdstudenten komt ongeveer de helft vanuit de CGK. Jaarlijks worden 4 tot
5 studenten beroepbaar gesteld binnen de CGK. Op 11 september 2019 bestaat de TUA
125 jaar.
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Klein en kerkelijk
Net als andere universiteiten dient de TUA te voldoen aan de wettelijke eisen conform de
Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voor een kleine
universiteit betekent dit dat de bemensing van de verschillende organen een grote druk legt
op de beperkte staf. In vergelijking met andere universiteiten komt daar nog bij dat de
TUA uitgaat van een kerkgenootschap, wat betekent dat ook de generale synode op
bepaalde aspecten een eigen rol heeft. Concreet betekent dit dat over sommige zaken het
college van hoogleraren, het college van bestuur, de universiteitsraad, de raad van toezicht
en het curatorium moeten spreken, en soms ook nog commissies die uit deze gremia
benoemd worden. Dat betekent een langzame en complexe procesgang, dezelfde mensen
die in meerdere gremia zitten (´dubbele petten´) en de uitdaging voldoende mensen voor
deze organen te krijgen.
Uit een analyse van de Formele Regelingen blijkt dat de TUA op hoofdlijnen weliswaar
voldoet aan de WHW, al is het wel de vraag of het college van bestuur voldoende garant
kan staan voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek omdat een aantal beslissingen
buiten de bevoegdheid van het college van bestuur liggen. Dit wordt veroorzaakt doordat
de advies- en besluitvormingsstructuur onduidelijk en onoverzichtelijk is. Naast de
bestuurlijke lijn vanuit de WHW met een duidelijke verantwoordelijkheid voor het college
van bestuur en de raad van toezicht komt ook de oude managementtraditie van college van
hoogleraren en curatoren nog terug in de Formele Regelingen. Deze traditie heeft ook een
rol gespeeld bij voorbereiding van de besluitvorming over de Gereformeerde Theologische
Universiteit waardoor niet altijd duidelijke was welk orgaan welke bevoegdheid en wie
namens welk gremium sprak, hetgeen voor verwarring ter synode zorgde.
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Deels kan dit opgelost worden met aanpassingen van de Formele Regelingen om intern
slagvaardiger te kunnen besturen waarbij het in ieder geval noodzakelijk is om een
eenduidige begripsomschrijving te hanteren.
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Wens om te verbreden
Maar er speelt meer. Op basis van een interne bespreking heeft het college van bestuur een
nieuw instellingsplan geschreven voor de TUA ‘Theologie met toekomst’ (zie bijlage 1)
Hierin zijn een aantal concrete ambities verwoord. Zo wordt er op verzoek van de generale
synode een plan uitgewerkt om te komen tot een eenjarige master Living Reformed
Theology (zie bijlage 2).
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Hét sterke punt is de eigen gereformeerd confessionele identiteit van de TUA! Vanuit deze
identiteit staat de TUA in het buitenland goed aangeschreven. Uit recente contacten van de
rector is gebleken dat hier kansen liggen voor de door de generale synode gewenste
samenwerking (zie bijlage 3). Consequentie is dat de eenjarige master Engelstalig zal
worden aangeboden.
De toenemende diversiteit in de samenleving roept spanning op. De samenleving heeft dan
ook behoefte aan gekwalificeerde mensen die verstandige dingen kunnen doen. Daar wil
de TUA op inspelen bij het opleiden van promovendi die op maatschappelijke kwesties
kunnen ingaan. Enerzijds door met Driestar Educatief een Graduate Program te
ontwikkelen waardoor de begeleiding van promovendi efficiënter en beter kan worden en
het promotietraject ingekort. Anderzijds is de TUA onlangs gevraagd om als trekker op te
treden voor een PhD programma van buitenlandse studenten bij de Greenwhich School of
Theology. Ook de aan de TUA verbonden bijzondere hoogleraren brengen extra
promovendi mee.
Fondsenwerving noodzakelijk
Het moge duidelijk zijn dat realisering van bovenstaande en andere ambities uit het
instellingsplan extra kosten met zich meebrengt. De ervaring leert dat er regelmatig
onverwachte extra en soms grote giften binnenkomen, maar hier kunnen we niet vast op
rekenen. Uit verkennende gesprekken met enkele CGK-leden die goede contacten in het
bedrijfsleven hebben, is duidelijk geworden dat er best kansen zijn voor financiële steun
vanuit bedrijven die de gereformeerd confessionele benadering van de TUA aanspreekt.
Voorwaarde is dat er dan een aansprekend overall plan met uitgewerkte deelplannen
inclusief een begroting van de kosten ligt. Mogelijkheden zijn er ook wanneer je concrete
projecten kunt definiëren waarbij de gever het idee krijgt dat de TUA hierbij verschil
maakt. Verder zou het qua gevers helpen als de TUA duidelijk kan maken dat zij van
belang is voor een bredere kring aan kerken dan alleen de CGK.
Positiebepaling
Bovengenoemde aspecten vragen om een fundamentele doordenking van de relatie van de
TUA en de CGK. Wat verwacht de overheid en wat verwachten de kerken van de TUA?
De overheid verwacht dat het college van bestuur voldoende garant kan staan voor de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur is 'bij wet' verantwoordelijk
voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur vult dit in door het
benoemen van bekwaam wetenschappelijk personeel en door de performance van het
personeel te monitoren. Middelen om te monitoren zijn outputmetingen,
studenttevredenheid, functioneringsgesprekken, oordeel van vakgenoten, etc. Wat er
binnen de TUA ook verder wordt besloten, komt niet in mindering op de bevoegdheden
van het college van bestuur terzake kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het wordt
problematisch als gremia over hun grenzen gaan en bijvoorbeeld besluiten van het college
van bestuur worden overruled door een ander gremium. Als dat het geval is, is dat een punt
van aandacht.
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Het belang van de CGK bij de TUA is dat er voldoende goed opgeleide predikanten
komen. Dat vraagt enerzijds om gereformeerd-confessionele docenten en anderzijds om
een goede selectie en begeleiding van admissiale studenten. Hier zou het curatorium zich
op dienen te focussen.
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Op korte termijn is een aanpassing van de Formele Regelingen noodzakelijk wil de TUA
de komende jaren enthousiast en doelmatig invulling kunnen geven aan de uitwerking van
de in het instellingsplan uitgezette lijnen. De TUA wil -zoals haar slogan zegt-´denken om
te dienen´, maar om dat te kunnen doen moet ze qua organisatie bij de tijd en bij de pinken
blijven!
Voorstel voor een opdracht
De generale synode herkent de geschetste bestuurlijke problematiek en vraagt het college
van bestuur om te komen tot een herziening van de Formele Regelingen waarin tevens
verdisconteerd wordt de bezinning naar aanleiding van de notitie kerkelijk docent zodat de
generale synode in de vergadering van D.V. maart 2020 de Formele Regelingen opnieuw
kan vaststellen.
Ten slotte
Dit rapport is tot stand gekomen na interne besprekingen met de raad van toezicht, het
curatorium en het college van hoogleraren.
Ir. Wim Hanekamp, voorzitter college van bestuur
Prof. dr. Herman Selderhuis, rector
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Reactie op verzoeken generale synode 2016
De generale synode van 2016 besluit:
- het college van bestuur van de TUA op te dragen nader beleid te ontwikkelen voor de
uitbreiding en/of de optimalisering van de nationale en internationale samenwerking op
het gebied van onderwijs en onderzoek met instituten van gereformeerd belijden’, zie
bijlage 3;
- het college van bestuur van de TUA op te dragen zich te bezinnen op de opzet van
eenjarige masteropleiding(en) en die waar mogelijk in te voeren, zie bijlage 2.
Bijlage 1. Instellingsplan TUA 2018-2023 Theologie met toekomst
Bijlage 2. Een jarige master Living Reformed Theology
Bijlage 3. Samenwerking TUA met anderen
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Bijlage 1. Instellingsplan TUA 2018-2023
Theologie met toekomst
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Vooraf
Wie wij willen zijn en wat we willen doen, is te lezen in de nu volgende pagina´s. De
aanloop naar het jaar waarin de TUA haar 125e verjaardag viert, is een geschikt moment
duidelijk te maken hoe wij verder willen gaan op een stevig fundament van onderwijs en
onderzoek zoals dat in de voorbije jaren is gelegd. De ontwikkeling van school naar
hogeschool naar universiteit is nog lang niet ten einde omdat wij meer willen worden wat
we al heel lang zijn: een duidelijk herkenbaar wetenschappelijk instituut dat aan kerk en
samenleving dienstbaar wil zijn. Daarom hebben we ons intern bezonnen op de koers voor
de komende jaren met bijgaand plan als resultaat. Een plan dat een perspectief schetst met
realistische ambities: concreet en haalbaar qua menskracht en financiën.

15
Bewust beschrijven we in dit instellingsplan de koers op hoofdlijnen. Omstandigheden
kunnen immers veranderen en dat vraagt om flexibiliteit.
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Dit plan is in de meervoudsvorm geschreven, immers als TUA-gemeenschap willen en
dienen we er samen invulling aan te geven en dat gaan we zeker doen!
Ir. W.J.A. Hanekamp, voorzitter college van bestuur
Prof.dr. H.J. Selderhuis, rector
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Plaatsbepaling
Op D.V. 11 september 2019 bestaat de TUA 125 jaar en is het 100 jaar geleden dat de
‘school der kerken’ verhuisde vanuit Den Haag naar de huidige locatie aan het
Wilhelminapark 4 in Apeldoorn. Het gebouw op dat adres vertelt zowel onze geschiedenis
als onze identiteit. Steeds moest er een gedeelte aangebouwd worden zodat de buitenkant
verschillende bouwstijlen vertoont en binnen met ruimte gewoekerd moet worden.
Daarmee is al veel gezegd over de variatie aan studenten, over de variatie in kerkelijke
achtergrond en theologische ‘stijlen’, over de sfeer van ontmoeting en korte lijnen, en over
het woekeren met gereformeerde theologie op beperkte ruimte. En dat alles in de haast
monastieke omgeving van de Apeldoornse parken. Wat we nu na 125 jaar geworden zijn,
willen we graag op dezelfde wijze uitbreiden, en dat kan volgens ons alleen als we onze
identiteit steeds opnieuw vormgeven in een steeds veranderende samenleving.
Profiel
Waar de huidige TUA voor staat en voor wil gaan is samengevat in de tabel op de
volgende pagina.

9.02.03/5
Hoger doel
Waarvoor bestaat
de TUA?
academische
vorming van
theologen
denktank voor
gereformeerde
visie op cultuur en
samenleving

Gewaagd doel
Waarheen gaat de
TUA?
een gereformeerd
theologisch instituut
dat mensen vormt
en toerust om het
hart van het
Evangelie te
verbinden met het
leven vandaag
midden in de
seculiere
werkelijkheid

Kernkwaliteiten
Waarin blinkt de
TUA uit?
Bijbelonderzoek en
kennis van de
Reformatie en haar
geschiedenis met
concentratie op
studie van de
bronteksten
wetenschap en
geloof gaan op een
natuurlijke manier
samen

Kernwaarden
Waarvoor staat de
TUA?
wetenschappelijke
theologie
dienst aan kerk en
samenleving
confessionele
grondslag én
oecumenische
openheid

Kernachtig samengevat: ‘Denken om te dienen’.
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De TUA leidt mensen op tot breed inzetbare theologen (predikant, evangelist, zendeling,
gemeentestichter, kerkelijk werker, godsdienstleraar, bijbelvertaler en wetenschapper) die
theorie en praktijk weten te verbinden, en verricht wetenschappelijk theologisch onderzoek
en draagt de resultaten daarvan actief uit.
Ambities
De TUA ziet een veranderende wereld waarin de positie van kerk en theologie in
Nederland in omvang afneemt, in Europa een wisselend beeld vertoont, maar in andere
delen van de wereld sterker wordt, als een aantrekkelijke uitdaging. De toenemende
aandacht voor ‘global christianity’ en het feit dat kerk en theologie in Europa steeds meer
met de aanwezigheid en rol van andere religies te maken krijgen, stimuleren de TUA tot
een nieuwe manier van denken en werken. Kerkelijk gezien is er naast de blijvende
behoefte aan de traditionele gemeentepredikant steeds meer vraag naar mensen die de
boodschap van het Evangelie naar buiten kunnen uitdragen, die in staat zijn gemeenten te
stichten, die de capaciteiten hebben actief deel te nemen aan wetenschappelijke en
maatschappelijke discussies, en aan mensen die in het publieke domein en bij zowel
commerciële als non-profitorganisaties hun theologische expertise kunnen inzetten. Voor
een instelling van beperkte omvang is het een grote uitdaging zulke mensen op te leiden en
met bovenstaande ontwikkelingen goed om te gaan, maar juist die omvang maakt de TUA
vlot wendbaar en slagvaardig.
Voor de komende jaren willen wij de volgende ambities verwezenlijken:
1. Uitbreiding van het opleidingsaanbod
De TUA kent een 3-jarige bachelor en een 3-jarige masteropleiding Theologie die vooral
gericht is op het predikantschap en dat is voor de huidige tijd een te smal aanbod. Kerken
en organisaties vragen om theologen met ook andere bekwaamheden dan die van predikant
en studenten willen hun studie graag breder invullen zodat zij na afronding meer
mogelijkheden hebben. De hoge scores die de TUA nationaal al enkele jaren haalt op
gebied van de tevredenheid van studenten verplicht en stimuleert die studenten nog beter te
bedienen. Het curriculum van beide opleidingen zal daarom aangepast worden onder
andere door versterkte aandacht voor persoonsvorming, wetenschappelijke attitude en
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internationale oriëntatie en uitbreiding van fte´s voor praktische en systematische
theologie. Het nieuwe curriculum gaat in per 1 september 2019. Voor de masterfase wordt
gewerkt aan een verbreding van het pakket en wordt tevens een eenjarige Engelstalige
master voorbereid die in deeltijd gevolgd kan worden. Deze master wordt zo georganiseerd
dat zij internationaal aantrekkelijk is en met jaarlijks een voldoende instroom financieel
ook rendabel wordt. Met deze master voldoet de TUA aan een reeds langgeuite wens van
eigen studenten die niet de predikantsmaster willen volgen maar zich wel verder willen
bekwamen, maar ook aan de vragen van studenten en partnerinstellingen in het buitenland
die deze master willen laten aansluiten op hun programma. Ook zullen mogelijkheden van
studie in deeltijd of het aanbieden van gerichte minors onderzocht worden. Dat geldt
eveneens voor een programma ‘education on location’, waarbij gebruikgemaakt wordt van
de voor de theologie vele historisch interessante locaties in Europa om daar ter plekke met
studenten uit binnen- en buitenland onderwijs te geven en te ontvangen.
2. Verhogen van de academische output
De TUA heeft op gebied van Bijbelse theologie en kennis van de Reformatie nationaal en
internationaal een reputatie opgebouwd. Het plan is die reputatie van deze vakgebieden
hoog te houden en zo mogelijk nog te vergroten, en tegelijk versterking aan te brengen op
de gebieden Nieuwe Testament, praktische theologie en systematische theologie. Daarvoor
zal uitbreiding van personeel nodig zijn, maar zal ook gezocht worden naar mogelijkheden
de output van de bestaande wetenschappelijke staf te vergroten en daarin meer focus aan te
brengen. De totale omvang die beschikbaar is voor onderzoek is namelijk te klein om
adequaat wetenschappelijk te kunnen presteren, waarbij het ook noodzakelijk is meer focus
in het onderzoek aan te brengen. Het is dus noodzakelijk het aantal fte´s uit te breiden en
na te gaan hoe beschikbare tijd effectiever gebruikt kan worden. Een belangrijk middel
voor de optimalisering van de output is de mogelijkheid samen met Driestar Educatief via
een graduateschool meer promovendi te koppelen aan de TUA. Opzet is om door het
aanbieden van gerichte cursussen en een strak tijdpad een kwaliteitsimpuls te geven en het
aantal jaarlijkse promoties te laten toenemen. Meerdere buitenlandse partners hebben hier
belangstelling voor getoond.
Voor het eerst neemt de TUA ook deel aan een Europees programma: ‘Research
Infrastructure on Religious Studies´ (ReIReS) met deelnemers van twaalf Europese
instellingen. De TUA is verantwoordelijk voor de training op gebied van digitale data van
onderzoekers en zal zich inzetten blijvend in dit programma te participeren en zo de
Europese contacten te versterken. De betrokkenheid van de TUA bij de in 2016 opgerichte
European Academy of Religion biedt de mogelijkheid tot contact met andere
wetenschappers en instellingen en voor het presenteren van eigen output aan een breed
academisch publiek.

40
Tot en met 2017 participeerden hoogleraren en docenten in drie gezamenlijke
onderzoekprogramma’s met de TU Kampen. Besloten is om door te gaan met de
samenwerking tussen Bijbelwetenschappers en systematisch theologen van beide
universiteiten in de onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Theology).
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3. Versterken contact met plaatselijke kerken
Van levensbelang voor de TUA is steeds de band met Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland (CGK) geweest en die band wil de TUA graag bewaren en versterken. De
contacten die deze kerken in de loop van de jaren met andere kerken zijn aangegaan
zouden echter sterker hun neerslag in onderwijs en onderzoek van de TUA kunnen vinden.
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Dat zou ook goed zijn vanwege de variatie aan kerkelijke achtergrond van onze studenten
die de TUA tot een unieke plek van kerkelijke en geestelijke verbondenheid maken in een
tijd waarin kerken worstelen met vragen van kerkelijke eenheid, maar ook met de
specifieke problematiek van sterk groeiende kerken als wel als die van verdwijnende
plaatselijke kerken. Daarom zal in de komende jaren ook ingezet worden op versterking
van banden met andere Nederlandse en buitenlandse kerken.
Van belang is ook steeds geweest dat alle hoogleraren en vele docenten predikantservaring
binnen de CGK hadden. Dat element dat ook door studenten als heel positief gewaardeerd
wordt, kan ook vorm krijgen door andere predikanten en andere werkers in de kerk actief
bij de opleiding te betrekken. Bij deze lijn van de kerken naar de TUA willen wij ook
vanuit de TUA ons meer naar de kerken bewegen door te zien of en hoe Apeldoorn meer
lokaal en regionaal present kan zijn anders dan alleen door preken en lezingen.
4. Internationalisering van onderwijs en onderzoek
De TUA kent een groeiend aantal contacten met buitenlandse instellingen en wil deze
graag uitbreiden. De overeenkomsten die met enkele van deze instellingen zijn afgesloten
– zogeheten MOU´s (Memorandum of Understanding) – zullen geconcretiseerd worden in
een gerichte en permanente uitwisseling van studenten en docenten. Een voorbeeld hiervan
is het Center for Puritan Studies waarin de TUA nauw samenwerkt met PRTS (Grand
Rapids) en Hapdong (Seoul). Voor de studenten en met name de promovendi die in
toenemende mate vanuit het buitenland naar Apeldoorn komen, zullen betere faciliteiten
voor wonen en studeren gezocht worden. Graag wil de TUA eigen onderzoekers
stimuleren actief aan buitenlandse congressen en programma’s deel te nemen onder andere
door hiervoor extra financiële middelen ter beschikking te stellen. In het kader van de
internationalisering zal de Engelstalige website van de TUA meer ingezet worden en zal
ook een Engelstalige digitale nieuwsbrief verschijnen.
5. Doelgerichte valorisatie met hbo
De band met Driestar Educatief die met name tot uitdrukking komt in de bijzondere
leerstoel van de Driestar aan de TUA, zal verder uitgebouwd worden door op gebied van
onderwijs en onderzoek praktijkonderzoek te stimuleren.
Samen met de TU Kampen en Hogeschool VIAA te Zwolle bieden we laagdrempelige,
korte videocolleges aan over thema’s vanuit de theologie die van betekenis zijn voor het
leven en denken van alledag. Hierdoor wordt werk uit het onderwijs en onderzoek aan de
drie instellingen (en uit hun bredere netwerk) geschikt en beschikbaar gemaakt voor
geïnteresseerden uit de brede achterban. Dit gebeurt onder de noemer AKZ+ ‘Weet wat je
gelooft’. De website ‘Weetwatjegelooft.nl’, biedt in dit kader een moderne online
leeromgeving. Het succes van AKZ+ is een stimulans het programma voort te zetten en zo
mogelijk uit te breiden, waarbij dringend een balans tussen kosten en baten moet ontstaan.
Tevens wil de TUA samen met de TU Kampen contact zoeken met de Protestantse
Theologische Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Educatief om
gezamenlijk een valorisatienetwerk op te zetten. De TUA wil juist bij dit thema graag
inspelen op behoeften en vragen van buiten de academie om zo de impact van onderzoek
en onderwijs te vergroten.
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6. Optimaliseren van de organisatiestructuur
Een kleine organisatie als de TUA heeft vele voordelen. De lijnen zijn kort, de mensen
kennen elkaar en het is gemakkelijk elkaar te vinden. Nadeel is wel dat ook een kleine
universiteit een aantal verplichte gremia heeft en dat die alle bemenst moeten worden
zonder dat het gevoel van overorganisatie ontstaat. Hoog op de agenda staat derhalve het
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nadenken over de organisatiestructuur. Zijn de taken en bevoegdheden helder? Kan de
communicatie beter? Kan er effectiever vergaderd worden? Kunnen meer docenten bij
beoordelingen en examina betrokken worden? Het zijn slechts enkele van de vragen
waarop we in de komende tijd antwoord gaan geven.
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7. Huisvesting
Onze universiteit is gevestigd op een prachtige locatie met voor de huidige bezetting
voldoende collegezalen. Wel is er behoefte aan meer goede werkplekken. Voor docenten
met name op dagen dat ze niet aaneengesloten college hoeven te geven, voor studenten om
rustig te studeren en buitenlandse promovendi. Ook rustige plekken voor overleg van
docent met student zijn noodzakelijk. De huidige opstelling in de aula bijvoorbeeld is
behoorlijk statisch. Door de banken te verwijderen ontstaan er meer mogelijkheden voor
een flexibele benutting, bijvoorbeeld voor de invulling van de ochtendwijding en voor
conferenties. Er zijn maar enkele werkplekken voor docenten, het aantal parkeerplaatsen is
aan de krappe kant en de herinrichting van de bibliotheek is noodzakelijk, alleen al
vanwege het nieuwe Puritan Research Center.
8. Bibliotheek
De bibliotheek heeft een beperkte omvang van ruim 55.000 titels. Bij de noodzakelijke
uitbreiding zal de collectievorming meer afgestemd worden op de thema’s binnen de
onderzoeksprogramma’s. Hierbij wordt ook gekeken naar de collecties van andere
theologische bibliotheken zodat de TUA een eigen, onderscheiden collectie kan opbouwen.
De catalogus van de bibliotheek zal komend jaar overgezet worden naar WorldCat, zodat
de collectie van de TUA beter toegankelijk wordt. Voor deze software-migratie is een
subsidie aangevraagd en toegewezen door Stichting Pica.
In 2017 is er een overeenkomst gesloten met het Puritan Reformed Theological Seminary
in Grand Rapids. In dat kader is het de bedoeling om een collectie op het gebied van het
Nederlandse en Duitse puritanisme en de Nadere Reformatie apart in de bibliotheek op te
stellen. Onderzoekers op dit gebied hebben in deze studieruimte, het zogenaamde Puritan
Research Center, het materiaal bij de hand.
9. Actieve fondswerving
Het geld zetten we maar aan het einde en dat doen we bewust. Wij willen niet denken
vanuit de beschikbare middelen maar vanuit noodzakelijke en wenselijke veranderingen.
Niet: hoeveel hebben we en wat kunnen we daarmee doen, maar: wat moet er gebeuren,
wat kost dat en waar gaan we het geld vandaan halen? Deze benadering maakt het er niet
goedkoper op, maar wij weten dat er mensen, instellingen en fondsen zijn die de TUA
graag helpen haar doelen te verwezenlijken. Actieve fondswerving komt dus wel aan het
einde van dit plan, maar is geen sluitpost in ons beleid. We willen hier samen meer werk
van maken om zo te zorgen dat de TUA meer kan worden wat ze moet en wil zijn.
10. Denken om te dienen
Met deze slogan is het specifieke van de TUA kort en helder onder woorden gebracht. Een
universiteit die het denken wil stimuleren, maar die daarbij steeds het dienen van kerk en
samenleving als einddoel voor ogen heeft. Deze combinatie alleen maakt de TUA niet
uniek, maar dat doet de wijze waarop wij die combinatie in Apeldoorn vormgeven wel.
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Bijlage 2. Profiel eenjarige master LRT
Profile Master’s ‘Living Reformed Theology’
Version 24 December 2018
5

10

15

20

25

30

35

40

45

Focus
The Reformed tradition is alive and thriving, even to the extent that it has to be lived out
rather than simply understood cognitively: living Reformed theology should be lived in
concrete human lives. The Theological University Apeldoorn has a long-standing tradition
(125 years) of Reformed theology, and wishes to share this knowledge with a wider
student body than hitherto. The LRT program offers an in-depth immersion in Reformed
theology in 60 EC.
The main focus of LRT is the implementation of the Reformed tradition for the challenges
of the present day, using the expertise of TUA’s established scholars. This leads to a
division of three interdisciplinary tracks.
Program
The program consists of four blocks of 15 EC. It is possible to study all four blocks in a
single year, but it is also possible to study two per year, or even one per year. This
structure guarantees maximum flexibility. The set-up is as follows:
LRT 1: Essentials of Reformed theology. This general course, taken by all students,
includes: (a) definition and demarcation of ‘Reformed’ as an aspect of global Christianity;
(b) methodology; (c) exploration of Reformed themes and communities.
LRT 2 & 3: The student chooses two of the following three tracks.
1. Reading the Bible in the 21st century. Against the background of a growing awareness
of both the violent nature of sacred texts and the peacekeeping potential of religion,
crucial but difficult Biblical texts are read and interpreted in the light of the Reformed
tradition. This implies listening intensively and interpreting contextually against the
horizon of multifaceted Christianity in its variety of local situations. This track
combines Biblical exegesis and systematic theology. (Prof. Eric Peels, Prof. Arnold
Huijgen)
2. Retrieving historical Reformed theology. Delving into the Reformed heritage, with an
emphasis on the experiential tradition in the Netherlands and international contexts,
becomes an act of retrieval when confronted with contemporary ecclesial and societal
issues. This track combines Church history with practical and systematic theology with
a focus on reformed puritanism and reformed orthodoxy. (Prof. Herman Selderhuis,
Prof. Maarten Kater, Prof. Arnold Huijgen)
3. Receiving wisdom in Christian practices. Christian students from various background
face diverse challenges (e.g. pastors in urban contexts, missionaries in a rural areas,
leaders in emerging or diminishing church communities). The Christian tradition
emphasizes ‘wisdom’ as more encompassing than mere rationality. This wisdom is
pursued in ecclesial, missiological, and pedagogical practices, in the engagement with
other traditions in global Christianity. This track combines practical theology and
pedagogical sciences. (Prof. Maarten Kater, Prof. Herman Selderhuis, Prof. Bram de
Muynck)
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LRT 4: Presenting a scholarly thesis. The theme for the thesis is derived from one of the
three tracks, and fits within the research program of one of the professors.
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Distinctiveness
While various other master’s programs in theology exist, the focus on Reformed theology
as a living enterprise is unique. The track record of both the TUA as an institution and its
specialists in Reformed theology guarantees the potential excellence of this master’s
program. The interdisciplinary approach distinguishes LRT from general master’s of
theology, while the modular character facilitates accessibility. The design of the course
ensures that students are part of a learning community. To facilitate international students,
parts of the program will be made available online (blended learning).
Target groups
- Students (international and domestic). The Reformed tradition within christianity is
vital and interest in it is on the rise internationally. Christian students of disciplines
other than theology show an interest in studying a minor in theology, which is
presently not available.
- Professionals with an interest in Reformed theology, particularly those interested in
studying theology part time, e.g. pastors, missionaries, RE teachers, teachers in higher
education.
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Final qualifications
1. Capability to read the Bible contextually and against the background of present-day
sensitivities.
2. Capability to retrieve Reformed historical theology for today.
3. Capability to seek wisdom in a variety of contexts.
4. Capability to theologize in living Reformed contexts.
5. Capability to write and present a scholarly thesis.
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General information
Title:
Degree:
Duration:
European Credits:
Language:
Prior Education:
Starting Date:
Start enrolment
procedure:
Information:
Dean:

Master of Living Reformed theology
Master of Arts (MA)
Two years part-time. Alternatively: four years part-time or one year
fulltime
60 EC
English
Bachelor Degree
September 2020
January 2020
Proceedings will be announced on the TUA-website
Prof. Arnold Huijgen, ahuijgen@tua.nl
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Bijlage 3. Samenwerking TUA met anderen
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Nationaal
In 2018 heeft enkel de samenwerking van onderzoekers van de TUA en de TUK binnen
Biblical Exegesis and Theology (BEST) een vervolg gekregen. Deze groep heeft voor de
komende jaren een nieuw plan gemaakt 'Who Is Like You Among the Gods? The One and
Three in a Pluralistic Context' Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST).
Programmaleider is prof. dr. A. Huijgen.
Voor de vakken kerkgeschiedenis en praktische theologie die los van de TUK verdergaan
zijn nieuwe onderzoeksprojecten geformuleerd dan wel bestaande projecten uitgebouwd.
Praktische theologie zal een programma opzetten waar Driestar Educatief nauw bij
betrokken is.
Begin 2018 is met de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk het contract ondertekend waarin
de vestiging van een bijzondere leerstoel is geregeld. De leerstoel omvat een aanstelling
van 0,6 fte die bijna uitsluitend aan onderzoek besteed zal worden. Leerstoelhouder wordt
dr. M. A. van Willigen.
Driestar Educatief heeft in 2016 ook een bijzondere leerstoel aan de TUA gevestigd die
zich richt op ‘christelijke pedagogiek’ met als bijzonder hoogleraar dr. A. de Muynck.
Internationaal
Met het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS), Grand Rapids, USA, is de TUA
in 2017 een strategisch partnerschap aangegaan dat zich uit in de oprichting van een
‘Puritan Research Center’ en een gezamenlijk double-degree programma (PhD) voor
promoties.
In 2017 zijn samenwerkingsovereenkomsten (Memorandum of Understanding, kortweg
MoU) gerealiseerd met het Evangelical-Reformed Seminary (STTRII) in Jakarta,
Indonesië, en met het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, USA. Eerder werden
al MoU’s gesloten met de North-West University, Zuid-Afrika (2005), en met Westminster
Theological Seminary, Philadelphia, USA (2014) en Chongshin University, Seoul, ZuidKorea (2015).
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In het kader van de zogeheten MOU´s gaven TUA-hoogleraren colleges in Indonesië,
Korea, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. De hoogleraren Benyamin Intan (Reformed
Evangelical Seminary Jakarta) en Chris van der Walt (NWU Potchefstroom) verbleven in
dat verband in 2018 voor onderzoek en onderwijs enkele weken in Apeldoorn.
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Met de Greenwich School of Theology ( London) zijn gesprekken gaande om samen het
promotieonderzoek en de promoties te gaan doen van de aan GST verbonden studenten.
Voor de TUA heeft dit een verhoging van het aantal promovendi en een grotere
internationale bekendheid tot gevolg.
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Sinds begin 2018 is de TUA partner in een Europees onderzoeksprogramma dat onder de
titel ReIReS (Research Infrastructure for Religious Studies) onderzoek en training doet op
het gebied van digital humanities en religiewetenschap. DE TUA is verantwoordelijk voor
de trainingen van jonge onderzoekers en organiseert in dat verband zes schools en drie
workshops aan verschillende Europese universiteiten.
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Al eerder zijn onderstaande afspraken gemaakt over samenwerking:
- Het Seminar für Reformierte Theologie der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster (Duitsland). Jaarlijks wordt in dit verband door beide universiteiten samen met
de Johannes a Lasco Bibliotheek Emden een Sommeruniversität georganiseerd, waarbij
de drie instellingen om beurten gedurende een week als faciliterende instelling
optreden. Namens de TUA zijn prof.dr. A. Huijgen en prof.dr. H.J. Selderhuis
betrokken bij de organisatie.
- De universiteit Tübingen en de Europäische Melanchtonakademie in Bretten
(Duitsland), met het oog op een project dat zich bezighoudt met de wetenschappelijke
uitgave van de werken van Melanchthon. Vanuit de TUA is prof.dr. H.J. Selderhuis
voor dit project verantwoordelijk.
- Het Korea Institute for Calvin Theological Studies (KICTS) ten behoeve van de online
digitale ontsluiting van de ‘Calvini Opera Database’.
- De Johannes a Lasco Bibliotheek Emden vanwege de wetenschappelijke editie van de
Acta van de synode van Dordrecht 1618/1619. De TUA participeert in dit project samen
met enkele andere binnen- en buitenlandse instellingen. Prof.dr. H.J. Selderhuis heeft de
algehele leiding over het project. In dit kader werd eind december 2017 deel 2 in de
serie Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618–1619) gepresenteerd;
- Refo500, een internationaal platform waar rond de honderd (internationale) instellingen
bezig zijn met activiteiten gerelateerd aan het jubileum van 500 jaar Reformatie, dat
plaatsvond in 2017. In deze activiteiten worden (ook na 2017) de thema’s van de 16e
eeuw benaderd vanuit hun relevantie voor vandaag. De directeur van Refo500 is de
Apeldoornse hoogleraar prof.dr. H.J. Selderhuis.
- Verder is de TUA lid van RefoRC (Reformation Research Consortium) als een
internationaal consortium binnen Refo500 waarin een aantal universitaire instellingen
samenwerkt. Medewerkers van de TUA leveren een bijdrage met name op inhoudelijke
bijeenkomsten, bijvoorbeeld aan de jaarlijkse RefoRC Conference. President van de
board van RefoRC is prof.dr. H.J. Selderhuis.

