Jaarverslag 2016 van het curatorium van de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen
Het curatorium van de Theologische Universiteit is belast met de zorg voor het
wetenschappelijk niveau en het gereformeerde gehalte van onderwijs onderzoek en
kennisuitwisseling. Het werk in 2016 stond in belangrijke mate in het teken van de
plannen voor de Gereformeerde Theologische Universiteit. Daarnaast gaven de
curatoren in de cursus 2015-2016 bijzondere aandacht aan het onderwijs en in de
cursus 2016-2017 aan het onderzoek. 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 2016 uit zes leden, te weten prof. dr. C.G. Kruse
(voorzitter), drs. B.C. Buitendijk (secretaris), drs. A.M. de Hullu (assessor), prof. dr.
B.M. Balk, drs. P. van den Berg en drs. A.G. Bruin.
Onderwijs
In de driejarige cyclus waarin de curatoren de drie primaire processen aan bod laten
komen was in de cursus 2015-2016 het onderwijs aan de beurt. Veel aandacht ging
uit naar de opzet van een nieuwe bachelor voor de GTU. Het curatorium nam kennis
van deze opzet en schreef er een notitie over. Deze inbreng werd verwerkt in het
eindrapport van de regiegroep GTU ‘Samen verder, in zijn dienst’.
In het kader van de evaluatie van de predikantsmaster verdiepten de curatoren zich
in deze opleiding en hadden een gesprek met de directeur opleidingen prof. dr.
A.L.Th de Bruijne. Ook de andere mastervarianten hadden de aandacht van het
curatorium. Als afronding werd een ‘Rapport met betrekking tot het onderwijs’
opgesteld wat aan de raad van toezicht en het college van bestuur werd
aangeboden.
GTU
In de loop van 2016 kwamen de plannen voor de GTU tot een afronding. Het
curatorium werd door het college van bestuur regelmatig op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen. In het najaar van 2016 besprak het curatorium het
eindrapport van de regiegroep. Met name de hoofdstukken over identiteit,
onderwijs, onderzoek en valorisatie hadden de aandacht. Opmerkingen vanuit het
curatorium werden verwerkt in de oplegnotitie waarmee de raad van toezicht het
rapport aanbood aan de GS.
Onderzoek
In de cursus 2016-2017 besteden de curatoren aandacht aan het onderzoek. Daarbij
wordt nagegaan wat er van de drie onderzoeksprogramma’s 2012-2017
terechtgekomen is en worden aanbevelingen voor de toekomst gedaan. In dit kader
werden de resultaten (met name publicaties en conferenties) bekeken en werden
gesprekken gevoerd met de drie leiders van de onderzoeksgroepen, prof. dr. E.A. de
Boer, prof. dr. A. Huijgen en prof dr. S. Paas. De curatoren zullen hun bevindingen

weergeven in een rapport dat in de loop van 2017 wordt aangeboden aan de raad
van toezicht en het college van bestuur.
Publicaties
Curatoren houden zich globaal op de hoogte van de publicaties van docenten en
spreken daarover regelmatig met elkaar.
Vergaderingen en contacten
De curatoren hebben vaker vergaderd dan gebruikelijk: acht keer, waarvan drie keer
samen met de raad van toezicht. In de regel was het college van bestuur in de
persoon van de rector een deel van de vergadering aanwezig. Ook buiten deze
vergaderingen was er regelmatig contact met de raad van toezicht en het college van
bestuur.
De curatoren woonden de opening van het academisch jaar, de viering van de dies
natalis en de inauguratie van prof. dr. E.A. de Boer bij. Ze zorgden voor een
vertegenwoordiging bij promoties.
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