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Profielschets 
Leden van de Raad van Advies 
 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 november 2019 
 
 

1. Algemeen 
De Theologische Universiteit Kampen is een dynamische, nationaal en internationaal opererende 
instelling voor de wetenschappelijke beoefening van theologie voor kerk en samenleving. De 
universiteit wil een aantrekkelijke onderwijsinstelling zijn voor jonge mensen die hun geloof in Jezus 
Christus willen delen in kerk en samenleving. 
De universiteit werkt in een nationaal en internationaal netwerk van theologische instellingen en 
verwante wetenschappelijke disciplines. Vanuit een gereformeerde geloofs- en levensovertuiging 
beoefent ze theologie die relevant wil zijn voor kerk en samenleving. In onderzoek, onderwijs en 
kennisuitwisseling zijn 150 studenten aan de universiteit verbonden in drie geaccrediteerde 
opleidingen: de driejarige Bachelor Theologie, de eenjarige Master Theologie Algemeen en de 
driejarige Master Theologie Predikant. Met de predikantenopleiding is de universiteit verantwoordelijk 
voor de opleiding van predikanten voor de Gereformeerde Kerken in Nederland vrijgemaakt (GKv) en 
de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). 
 
De universiteit is een zelfstandig orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland en in de wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek verankerd als levensbeschouwelijke universiteit. 
Aan de universiteit zijn circa zestig medewerkers werkzaam. Het College van Bestuur bestaat uit de 
rector, tevens voorzitter, en een lid die samen een collegiaal bestuur vormen. De Raad van Toezicht is 
belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de Theologische Universiteit en rapporteert 
daarover aan de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. 
 
Vanuit haar geschiedenis, gereformeerde identiteit en doelstellingen is de universiteit nauw 
verbonden met de kerken voor wie zij predikanten opleidt en als centrum voor theologisch onderwijs, 
onderzoek en vorming fungeert. De universiteit hecht eraan haar gereformeerde identiteit in alle 
geledingen en werkzaamheden te borgen en tot uitdrukking te brengen. Relevante 
theologiebeoefening voor de kerken en voor de samenleving in brede zin gaan daarmee hand in hand. 
Zo wil de universiteit bijdragen aan een duurzame presentie van het gereformeerd theologisch 
perspectief in de kerken en in maatschappij en samenleving.  
 
Ter bevordering hiervan laat het College van Bestuur zich in zijn arbeid bijstaan door een Raad van 
Advies, die het bestuur adviseert ten aanzien van de gereformeerde identiteit van de instelling en de 
relevantie voor de kerken, als uitdrukking en borging van de band van de universiteit met de kerken. 
De instelling, samenstelling en taken van de Raad van Advies zijn verankerd in het Statuut van de 
universiteit, dat door de Generale Synode van de kerken wordt vastgesteld. Leden van de Raad van 
Advies worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd door de Generale Synode. De Raad 
van Toezicht stelt een reglement voor de Raad van Advies vast. Voor de samenstelling van de Raad van 
Advies wordt door de Raad van Toezicht een profielschets vastgesteld en openbaar gemaakt.     
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2. Profiel 
 
De Raad van Advies staat het College van Bestuur met raad en daad bij met betrekking tot: 

a. het gereformeerd karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en 
de kennisuitwisseling; 
b. het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de gereformeerde confessie in het 
onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling; 
c. de band tussen de universiteit en de kerken. 

 
Samenstelling 
De Raad van Advies bestaat uit zes leden, waarvan vier predikanten, en twee (emeritus-) hoogleraren 
of universitair (hoofd)docenten van een andere universiteit. De leden worden op voordracht van de 
Raad van Toezicht benoemd door de Generale Synode. 
 
Als voorwaarde voor benoeming geldt dat men belijdend lid moet zijn in volle rechten van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) of van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Bij 
benoeming tekenen leden van de Raad van Advies het ondertekeningsformulier. 
 
Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van drie jaren. Aansluitende 
herbenoeming voor een nieuwe periode is eenmaal mogelijk.  
 
De samenstelling van de Raad van Advies dient zodanig te zijn, dat leden ten opzichte van elkaar en 
ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.  
 
Voorts is de Raad zodanig samengesteld dat daarin leden zitting hebben die gezamenlijk: 
 de breedte van de kerken (GKv en NGK) vertegenwoordigen; 
 deskundig zijn op de verschillende terreinen waarop de predikanten van de kerken werkzaam 

zijn, en zicht hebben op de breedte aan werkvelden waarin afgestudeerde theologen 
werkzaam zijn; 

 vertrouwd zijn met (ontwikkelingen in) de primaire processen van een theologische 
universiteit: onderwijs, onderzoek en valorisatie; 

 affiniteit hebben met de bestuurlijke en wetenschappelijke context van een (theologische) 
universiteit; 

 in staat zijn kerkelijke en theologische, maatschappelijke en academische ontwikkelingen (in 
relatie tot elkaar) te analyseren, te duiden en te vertalen naar praktische adviezen voor het 
bestuur van de Theologische Universiteit;  

 In staat zijn meerwaarde te creëren op het gebied van kerkelijke identiteit en relevantie, te 
midden van reeds bestaande organen en commissies die een eigen wettelijke, statutaire of 
reglementaire toebedeelde taak en verantwoordelijkheid hebben1. Deze meerwaarde dient 
met name gevonden te worden in de representatie van de kerkelijke context waarin de TU 
Kampen opereert.   

 
Taken 
De Raad van Advies adviseert het College van Bestuur in ieder geval bij gelegenheid van: 

                                                           
1 Maatschappelijke adviesraad, Wetenschappelijke adviesraad, Raad van Toezicht, College van Bestuur, 
Universiteitsraad, Senaat, Opleidingscommissie, Examencommissie, Onderzoekprogrammaleidersoverleg.  



 

3 
 

 De werving en selectie van de wetenschappelijke medewerkers voor wiens benoeming 
goedkeuring van de raad van toezicht vereist is. De Raad van Advies neemt daartoe met één 
afgevaardigde deel aan de sollicitatiecommissie die het college van bestuur adviseert; 

 Het strategisch beleid van de universiteit waar het zaken betreft die het instellingsprofiel, de 
relatie met de kerken, de predikantenopleiding en de relevante beroepenvelden aangaan; 

 De ontwikkeling van het instellingsplan; 
 De vaststelling van onderwijsprogramma’s, onderzoeksprogramma’s en het plan voor 

kennisuitwisseling; 
 Een voorgenomen besluit tot instelling van een buitengewone leerstoel; 
 Zaken waarvan het college van bestuur van mening is dat daarvoor een breed draagvlak nodig 

is. 
 
De Raad van Advies staat verder het college van bestuur met raad terzijde door: 
 het geven van inhoudelijke stimulansen om het gereformeerd karakter van het onderwijs, het 

onderzoek en de kennisuitwisseling zo veel mogelijk te bevorderen; 
 het tijdig signaleren van identiteitsgebonden vraagstukken in het onderwijs, het onderzoek en 

de kennisuitwisseling; 
 te adviseren over het omgaan met veranderingen in de kerken en in theologische inzichten en 

de gevolgen daarvan voor het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling. 
 

3. Contact 
Wilt u naar aanleiding van deze profielschets contact opnemen met het College van Bestuur, stuur 
dan uw bericht naar secretariaat@tukampen.nl 
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