De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.

het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ en de aanvullende notitie van de regiegroep Gereformeerde
Theologische Universiteit van 8 februari 2017;

2.

de opleggers van de raad van toezicht, het curatorium, het college van hoogleraren en de universiteitsraad;

3.

het rapport van haar commissie;

4.

het verslag van het interne overleg van de TUA-gremia d.d. 18 augustus 2017;

5.

de besprekingen ter synode;

constateert
1.

dat voldaan is aan de opdracht om een preambule en een breed gedragen voorstel voor het onderwijs in de
gezamenlijke bachelor te ontwerpen;

2.

dat er echter niet is voldaan aan het besluit van de synode van 2013 voor het verder uitwerken van de
plannen voor de vorming van een GTU op basis van een coöperatief model;

3.

dat er ook niet is voldaan aan de door de synode van 2013 gestelde conditio sine qua non dat de GB en/of
HHK een substantiële bijdrage dienden te leveren aan de te vormen GTU;

4.

dat met de voorgestelde verenigingsvorm de verantwoordelijkheid die de kerken door middel van
curatorium en synode voor de opleiding willen dragen, beduidend minder vormgegeven wordt dan zoals nu
ten aanzien van de TUA het geval is;

5.

dat er geen zekerheid is gegeven dat binnen de voorgestelde verenigingsvorm de gewenste borging van de
kerkelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid alsnog gerealiseerd kan worden, nadat dit in het
voortraject door de regiegroep is afgewezen en het besturenoverleg ondanks het uitdrukkelijke verzoek van
de synode het niet verantwoord achtte om tijd en geld te investeren in het uitwerken van conceptstatuten;

6.

dat de regiegroep een finale beslissing vraagt van het voorliggende voorstel;

7.

dat het van overheidswege borgen van een eigen predikantsmaster niet is gerealiseerd;

8.

dat alleen de leden van de regiegroep en de raad van toezicht zich achter de voorstellen scharen, terwijl de
meerderheid van het curatorium, het college van hoogleraren en de universiteitsraad een negatief oordeel
geeft, terwijl het tussentijds overleg van de TUA-gremia de noodzakelijke eensgezindheid niet dichterbij
heeft gebracht;

9.

dat er een grote verdeeldheid en onzekerheid is over het vervolgtraject, zowel binnen de meeste gremia van
de TUA als bij de gremia onderling;

10. vervolgens dat er ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn, onder meer het
openstellen van alle ambten voor de vrouw, die niet dienstig zijn voor het versterken van het onderlinge
vertrouwen dat noodzakelijk is voor de totstandkoming van een GTU;

11. dat het onvoldoende duidelijk is wat de kosten op de middellange termijn zullen zijn, waardoor de
financiële bijdrage van de kerken ongewis is en een aanzienlijke verhoging te verwachten is;
12. dat de huidige samenwerking op diverse gebieden met de TUK goed functioneert;

is van oordeel
1.

dat voor een ingrijpend besluit om de eigen opleiding op te heffen en over te dragen aan de rechtsopvolger
er grote eensgezindheid dient te zijn zowel binnen de gremia van de TUA als bij de gremia onderling en de
afgevaardigden van de synode, terwijl deze eensgezindheid bij herhaling niet is gebleken;

2.

dat de bestaande TUA veel vertrouwen en waardering geniet binnen de breedte van onze kerken en de TUA
in onze kerken een samenbindende factor is;

3.

dat het coöperatiemodel waarop eerdere synodebesluiten waren gebaseerd een wezenlijk andere juridische
vorm is dan het nu voorgestelde verenigingsmodel, omdat een coöperatie een samenwerkingsverband regelt
en een vereniging een fusie als gevolg heeft;

4.

dat de noodzakelijk geachte breedte van de te vormen GTU niet is bereikt door slechts de individuele
deelname van leden die lid zijn van de GB, zonder deelname van de GB zelf;

5.

dat de relatie tussen de universiteit en de kerken gewaarborgd dient te zijn op een wijze die minimaal
vergelijkbaar is met de huidige opzet, terwijl dit in de huidige voorstellen onvoldoende gewaarborgd is;

6.

dat de gezamenlijke bachelor een integraal onderdeel is van de predikantsopleiding en dat daarom
kerkelijke inbreng in de benoemingen voor alle theologische vakken in de bachelor gewenst is;

7.

dat er te veel onzekerheden en opengebleven vragen zijn, onder andere ten aanzien van de kerkelijke
betrokkenheid, meerdere masters, financiële lasten, personeelsformatie, vestigingsplaats;

en besluit
1.

de regiegroep hartelijk te bedanken voor het vele werk dat zij heeft verricht;

2.

het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ en de aanvullende notitie niet te aanvaarden en derhalve dit
traject om te komen tot een gereformeerde theologische universiteit te beëindigen;

3.

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’;

4.

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.

5.

het college van bestuur op te dragen over de uitvoering van besluit 3 en 4 te rapporteren aan de volgende
generale synode.

