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De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) schreef in 
zijn Pensées (fragment 188): “De laatste stap van het 
verstandelijke denken is de erkenning dat er oneindig veel 
dingen zijn die het te boven gaan. Als het aan dat inzicht 
niet toekomt, is het maar zwak.” Onder deze dingen valt 
het menselijke “hart” dat “redenen” heeft “die het verstand 
niet kent” (fragment 423). En ook religie gaat het verstan-
delijke denken te boven. Toch was Pascal geen pleitbe-
zorger voor irrationaliteit. In tegendeel, als briljant wis- en 
natuurkundige was hij actief betrokken bij de ontwikkeling 
van de moderne wetenschappen.

De vraag naar de verhouding van religie en rationaliteit 
is niet zomaar een relikwie uit vervlogen tijden. Hetzelfde 
geldt voor de vraag naar de rol van religieuze zingeving 
in de samenleving. Dergelijke vragen leven ook in onze 
moderne multiculturele samenleving, zoals de Vlaamse 
Wetenschapsagenda 2018, een mooi inspiratiedocu-
ment, laat zien. De toenemende migratie zal dit alleen 
maar versterken. Het zijn belangrijke vragen voor een 
theologische faculteit als de onze, waar de academische 
bestudering van de bronnen, geschiedenis en praktijk 
van religie centraal staat. Hiervan getuigt ook dit jaarver-
slag. Wij blikken terug en berichten hoe wij in het jaar 
2018 als instelling voor hoger onderwijs onze drieledige 
academische opdracht van onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening hebben uitgevoerd. Voor de oplettende 
lezer zal niet verborgen blijven dat wij met overtuiging aan 
deze opdracht hebben gewerkt vanuit onze specifieke 
protestants-evangelische invalshoek.

2018 was een bewogen jaar voor onze kleine faculteit. 
Een nieuwe oudtestamenticus kwam ons team verster-
ken, twee hoogleraren hielden hun inaugurele rede en drie 

promovendi hebben met succes hun doctoraatsproef-
schrift verdedigd. Er waren ook droevige gebeurtenissen 
zoals het overlijden van een langjarige medewerker en van 
gezinsleden van personeelsleden. Aan de andere kant 
mochten wij een mooi aantal nieuwe studenten begroe-
ten; aan het eind van het verslagjaar stond de teller van 
het totaal aantal studenten op 215. Ook kijken wij met 
genoegen terug op geslaagde conferenties, studiedagen 
en expertmeetings. Een bijzonder hoogtepunt was de 
jaarlijkse doctoraatsweek in september. Naast alle weten-
schappelijke bedrijvigheid bood deze week de gepaste 
gelegenheid om aftredend rector Patrick Nullens harte-
lijk te danken voor de enthousiaste en inspirerende wijze 
waarop hij gedurende meer dan tien jaar aan het hoofd 
stond van onze faculteit. 

Het thema van de doctoraatsweek was dit jaar “Building 
Bridges: Past and Present”, een slogan die uitstekend 
past bij de missie van de ETF Leuven. Ook in de toekomst 
willen wij de brug slaan van het verleden naar het heden: 
wij bestuderen de bronnen van vooral de christelijke 
godsdienst en reflecteren over hun actuele betekenis. 
Daarbij willen wij bruggen bouwen over de grenzen van 
kerkmuren en denominaties heen: wij zijn interkerkelijk, 
evenals de wereldwijde evangelische beweging. Belang-
rijk zijn voor ons ook de interculturele bruggen over de 
grenzen van landen en naties heen: aan de ETF stude-
ren en werken mensen uit vele naties. Ten slotte bouwen 
wij bruggen met partnerinstellingen en universiteiten 
in binnen- en buitenland. De samenwerking met deze 
partners, die soms duidelijk van ons verschillen, ervaren 
wij als verrijkend.

Prof. dr. Andreas Beck 
Rector ETF Leuven

Inleiding01 01
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The French philosopher Blaise Pascal (1623-1662) wrote 
in his Pensées (fragment 188): “Reason’s last step is the 
recognition that there are an infinite number of things which 
are beyond it. It is merely feeble if it does not go as far as 
to realize that”. One of these things is the human “heart” 
which “has its reasons of which reason knows nothing” 
(fragment 423). Religion also goes beyond reason. Yet 
Pascal was by no means an advocate for irrationality. On 
the contrary, as a brilliant mathematician and physicist, 
he was actively involved in the development of modern 
sciences.

The question of the relationship between religion and 
rationality is not just a relic from a bygone era. The same 
applies to the question of the role of religious meaning in 
society. Such questions are also present in our modern 
multicultural society, as the Flemish Science Agenda 2018, 
a beautifully inspiring document, shows. Increasing migra-
tion will only reinforce this. These are important questions 
for a theological faculty like ours, where academic study 
of the sources, history and practice of religion is central. 
This annual report also bears witness to this. We look back 
on 2018 and report on how we, as an institution of higher 
education, carried out our three-fold academic assign-
ment of education, research and services. The attentive 
reader will not fail to notice how we have worked on this 

assignment with conviction from our specific Protestant 
Evangelical point of view.

2018 was an eventful year for our small faculty. A new 
Old Testament scholar joined our team, two professors 
gave their inaugural lectures and three doctoral students 
successfully defended their doctoral dissertations. Sad 
events also occurred such as the death of a long-term 
volunteer and of family members of staff. On the other 
hand, we welcomed a good number of new students; at 
the end of 2018, the total number of students was 215. We 
also look back with pleasure on successful conferences, 
study days and expert meetings. A special highlight was 
the annual doctoral colloquium in September. In addition 
to all the academic activity, this week offered an appropri-
ate opportunity to warmly thank outgoing Rector Patrick 
Nullens for the enthusiastic and inspiring way in which he 
headed our faculty for more than ten years. 

The theme of this year's doctoral colloquium was "Building 
Bridges: Past and Present", a slogan that perfectly fits with 
the mission of ETF Leuven. We want to continue to build a 
bridge from the past to the present: we study the sources 
of the Christian religion in particular and reflect on their 
current significance. In doing so we want to build bridges 
across the boundaries of church walls and denominations: 
we are interdenominational, as is the worldwide evange-
lical movement. Intercultural bridges across borders of 
countries and nations are also important to us: people 
from numerous countries study and work at ETF. We also 
build bridges with partner institutions and universities at 
home and abroad. Cooperation with these partners, who 
sometimes clearly differ from us, is an enriching experience.

Prof. Dr. Andreas Beck 
Rector ETF Leuven

Introduction01





02
Bestuur

Governance



JAARVERSLAG 201812

2.1  Structuur 

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) is 
een instelling voor hoger onderwijs en is gevestigd aan 
de Sint-Jansbergsesteenweg 97 in Heverlee (Leuven). 
De faculteit is georganiseerd als een vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw), wat betekent dat er twee bestuurlijke 
organen zijn.

Ten eerste is dat de algemene vergadering. Deze benoemt 
bestuurders, kan statuten aanpassen en keurt de begro-
ting goed. De algemene vergadering komt één keer per jaar 
samen. In het verslagjaar was dat op 12 april.

Het tweede orgaan is de raad van bestuur. Deze raad is 
onder meer bevoegd om de directie en het academisch 
personeel te benoemen en om het huishoudelijk reglement 
en het onderwijs- en examenreglement te wijzigen. In de 
raad van bestuur zijn ook de studenten vertegenwoordigd. 
De raad van bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. 
In het verslagjaar vergaderde de raad van bestuur op 14 
februari, 12 april, 13 juni en 8 november. 

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
bestaat uit de rector, de decaan en de administratief direc-
teur. In het academiejaar 2018-2019 bestaat de directie 

echter uitzonderlijk uit de rector/decaan, de vicedecaan 
onderwijs, de vicedecaan onderzoek en de administra-
tief directeur. De directie is aanwezig bij de vergaderingen 
van de algemene vergadering en de raad van bestuur met 
adviserende stem. 

De faculteit heeft zes vakgroepen. Naast de indeling in 
vakgroepen zijn er nog drie belangrijke organen te onder-
scheiden: de onderwijscommissie, de onderzoekscommis-
sie en de faculteitsraad. De onderwijscommissie bestaat 
uit de vakgroepvoorzitters, de beleidsmedewerker onder-
wijs (tot 23 september), de vicedecaan onderwijs (vanaf 
24 september), de decaan en de rector (zie § 6.4). Deze 
commissie coördineert alle activiteiten die betrekking 
hebben op de ontwikkeling van het onderwijs. Analoog 
aan deze onderwijscommissie is er een onderzoekscom-
missie waarin de vakgroepvoorzitters, de beleidsmede-
werker onderzoek (tot 23 september), de vicedecaan 
onderzoek (vanaf 24 september), de decaan en de rector 
zitting hebben. Zij coördineren alle activiteiten die betrek-
king hebben op de ontwikkeling van het onderzoek. Zowel 
de onderwijs- als onderzoekscommissie kunnen studenten 
uitnodigen voor agendapunten die hen direct aangaan. 

De faculteitsraad bestaat uit al het residentieel acade-
misch personeel dat minimaal een halftijdse opdracht aan 
de ETF heeft, een vertegenwoordiging van het administra-
tief en technisch personeel en een of meerdere vertegen-
woordigers vanuit de studenten (ten minste 10% van de 

Bestuur02 02 Omdat de ETF de 
belangen van de studenten 

hoogacht, hanteert zij het 
medebestuursmodel.   
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2.1 Structure

The Evangelische Theologische Faculteit, Leuven 
(ETF) is an institution of higher education, located at 
Sint-Jansbergse steenweg 97 in Heverlee, Leuven. The 
faculty is organized as a non-profit organization with two 
governing bodies.

The first is the General Assembly. This body appoints 
trustees, amends statutes, and approves the budget. The 
General Assembly meets once a year. For this reporting 
year they met on April 12.

The second is the Board of Trustees. Alongside other 
responsibilities, this board is authorized to appoint 
academic staff and the Executive Administration. It also 
has the authority to amend the Internal Regulations and 
the Education and Examination Regulations. Students also 
have representation on this board. The board meets four 
times a year. In the reporting year, the Board of Trustees 
met on February 14, April 12, June 13 and November 8. 

The Executive Administration is responsible for the daily 
administration and consists of the Rector, the Academic 
Dean, and the Administrative Director. For the 2018-2019 
academic year, however, the Executive Administration 
consists of the Rector/Academic Dean, the Academic 

Vice-Dean of Education, the Academic Vice-Dean of 
Research and the Administrative Director. The Executive 
Administration is present at the meetings of the General 
Assembly and the Board of Trustees to offer advice. 

The faculty has six departments. In addition to these 
departments, there are three important organs: the Educa-
tion Committee, the Research Committee, and the Faculty 
Council. The Education Committee consists of the chair-
men of the six departments, the policy advisor education 
(until September 23), the Academic Vice-Dean of Educa-
tion (since September 24), the Academic Dean, and the 
Rector (see § 6.4). This committee coordinates all activi-
ties regarding development of the educational programs. 
The Research Committee, like the Education Committee, 
consists of the chairmen of the six departments along 
with the policy advisor research (until September 23), 
the Academic Vice-Dean of Research (since September 
24), the Academic Dean, and the Rector. This committee 
coordinates all activities related to the development of 
research. Both the Education and Research Committees 
can invite students for agenda items that directly concern 
them. 

The Faculty Council consists of all resident academic 
personnel who have at least a half-time assignment at ETF, 
representatives of the administrative and technical staff, 
and one or more student representatives (at least 10% of 
the Faculty Council). All important decisions at ETF need 
to be agreed on by this council.Governance02

  Since ETF highly values 
interests of students, it applies 
the co-management model.   
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faculteitsraad). Deze raad moet zijn instemming geven bij 
alle belangrijke besluiten die aan de ETF genomen worden. 

Een uitgebreide omschrijving van de samenstelling en 
bevoegdheden van de verschillende organen is te vinden 
in het huishoudelijk reglement van de ETF. Omdat de ETF 
de belangen van de studenten hoogacht, hanteert zij het 
medebestuursmodel. Dit betekent dat er studentenparti-
cipatie is op het hoogste bestuursniveau, in de raad van 
bestuur. Daarnaast zijn de studenten ook vertegenwoordigd 
in de faculteitsraad en, bij relevante agendapunten, in de 
onderwijscommissie.

Sinds 18 januari reflecteert een nieuwe werkgroep ‘visie 
& strategie’ over de visie en positionering van de ETF met 
als doel een duidelijke strategie voor de komende jaren te 
formuleren. 

2.2  Samenstelling

Raad van bestuur
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, Filip De Cavel (voorzitter), 
prof. dr. Henk Jochemsen (vicevoorzitter), Sarah Morton, 
Jef Saenen, Chris Sebrechts, dr. Richard Toes (vanaf 13 
juni) en studentenvertegenwoordiger(s).
De directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering 
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, Filip De Cavel (voorzit-
ter), Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk Jochemsen (vice- 
voorzitter), Henk Koppelaar (tot 12 april), Michael Künne-
mann, Hans Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, 
Jef Saenen, Chris Sebrechts, dr. Richard Toes (vanaf 12 
april), Henk Van Acker (tot 12 april), Kees van Velzen en 
studentenvertegenwoordiger(s). 
De directie participeert met adviserende stem. 

Regeringscommissaris
In 2014 heeft de Vlaamse Regering een regeringscommis-
saris aangewezen om toe te zien op de besteding van de 
overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving 
van de overheidsopdrachten, dr. Jozef De Cuyper. De 
regeringscommissaris woont de vergaderingen van de raad 
van bestuur en de algemene vergadering bij. 

Directie 
Prof. dr. Patrick Nullens (tot 23 september als rector), prof. 
dr. Andreas Beck (tot 23 september als decaan, rector/
decaan vanaf 24 september), dr. Jelle Creemers (vicede-
caan onderwijs vanaf 24 september), dr. Maria Verhoeff 
(vicedecaan onderzoek vanaf 24 september) en Gerson 
Veldhuizen (administratief directeur).

Onderwijs- en onderzoekscommissies
Prof. dr. Jack Barentsen, prof. dr. Andreas Beck (voorzitter 
tot 23 september), prof. dr. Pieter Boersema (tot 31 
augustus), dr. Jelle Creemers (als vicedecaan onderwijs 
voorzitter van de onderwijscommissie vanaf 24 september),  
prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok, prof. dr. Ronald Michener, 
prof. dr. Patrick Nullens (tot 23 september), dr. Koert 
van Bekkum (vanaf 24 september, vertegenwoordigt  
prof. dr. Mart-Jan Paul), dr. Maria Verhoeff (als vicedecaan 
onderzoek voorzitter van de onderzoekscommissie vanaf  
24 september) en prof. dr. Markus Zehnder (tot 23 
september).

Faculteitsraad
Prof. dr. Jack Barentsen, prof. dr. Andreas Beck (voorzit-
ter vanaf 24 september), prof. dr. Pieter Boersema (tot 31 
augustus), dr. David Courey, dr. Jelle Creemers, dr. Philip 
Fisk, prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok, Matthias Mangold, 
dr. Creighton Marlowe, prof. dr. Ronald Michener,  
prof. dr. Patrick Nullens (voorzitter tot 23 september),  
dr. Jeremy Otten (vanaf 24 september), dr. Koert van 

Bekkum (vanaf 24 september), dr. Steven van den Heuvel, 
prof. dr. Evert van de Poll (tot 31 augustus), dr. Jermo van 
Nes (vanaf 1 juli), Bernard Vantieghem, Gerson Veldhuizen, 
dr. Maria Verhoeff, prof. dr. Martin Webber, Elsie Wilms, 
en tot 23 september drie en sinds 24 september twee 
studentenvertegenwoordigers.

Werkgroep ‘visie en strategie’
De werkgroep bestaat uit prof. dr. Henk Jochemsen 
(namens de raad van bestuur), prof. dr. Andreas Beck,  
dr. Jelle Creemers, Gerson Veldhuizen en dr. Maria Verhoeff.
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More complete information regarding the composition and 
powers of the different bodies can be found in the Inter-
nal Regulations of ETF. Since ETF highly values interests 
of students, it applies the co-management model. This 
means student participation at the highest level of gover-
nance, the Board of Trustees. In addition, students are 
also represented in the Faculty Council and, for relevant 
agenda items, in the Education Committee.

Since January 18 a new working group 'vision & strategy' 
has been reflecting on the vision and positioning of ETF in 
order to formulate a clear strategy for the coming years.

2.2  Composition

Board of Trustees
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, Filip De Cavel (chair), 
Prof. Dr. Henk Jochemsen (vice-chair), Sarah Morton, Jef 
Saenen, Chris Sebrechts, Dr. Richard Toes (since June 
13), and student representative(s).
The Executive Administration participates in an advisory 
capacity.

General Assembly
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, Filip De Cavel (chair), 
Diederick Eikelboom, Prof. Dr. Henk Jochemsen, Henk 
Koppelaar (until April 12), Michael Künnemann, Hans 
Maat, Sarah Morton, Prof. Dr. Phil Roberts, Jef Saenen, 
Chris Sebrechts, Dr. Richard Toes (since April 12), Henk 
Van Acker (until April 12), Kees van Velzen, and student 
representative(s).
The Executive Administration participates in an advisory 
capacity.

Government Commissioner
In 2014 the Flemish government appointed a govern-
ment commissioner to oversee spending of government 
funds and compliance with the regulations of govern-
ment procurement, Dr. Jozef De Cuyper. The government 
commissioner attends the meetings of the Board of Trust-
ees and the General Assembly.

Executive Administration
Prof. Dr. Patrick Nullens (until September 23 as Rector), 
Prof. Dr. Andreas Beck (until September 23 as Academic 
Dean, Rector/Academic Dean since September 24),  
Dr. Jelle Creemers (Academic Vice-Dean of Educa-
tion since September 24), Dr. Maria Verhoeff (Academic 
Vice-Dean of Research since September 24) and Gerson 
Veldhuizen (Administrative Director).

Education and Research Committees
Prof. Dr. Jack Barentsen, Prof. Dr. Andreas Beck (chair until 
September 23), Prof. Dr. Pieter Boersema (until August 
31), Dr. Jelle Creemers (chair of the Education Commit-
tee as Academic Vice-Dean of Education since Septem-
ber 24), Prof. Dr. Jacobus (Kobus) Kok, Prof. Dr. Ronald 
Michener, Prof. Dr. Patrick Nullens (until September 23), 
Dr. Maria Verhoeff (chair of the Research Committee as 
Academic Vice-Dean of Research since September 24) 
and Prof. Dr. Markus Zehnder (until September 23).

Faculty Council
Prof. Dr. Jack Barentsen, Prof. Dr. Andreas Beck (chair since 
September 24), Prof. Dr. Pieter Boersema (until August 31), 
Dr. David Courey, Dr. Jelle Creemers, Dr. Philip Fisk, 
Prof. Dr. Jacobus (Kobus) Kok, Matthias Mangold,  
Dr. Creighton Marlowe, Prof. Dr. Ronald Michener,  
Prof. Dr. Patrick Nullens (chair until September 23),  
Dr. Jeremy Otten (since September 24), Dr. Koert van Bekkum  
(since September 24), Dr. Steven van den Heuvel,  
Prof. Dr. Evert van de Poll (until August 31), Dr. Jermo van Nes  
(since July 1), Bernard Vantieghem, Gerson Veldhuizen, 
Dr. Maria Verhoeff, Prof. Dr. Martin Webber, Elsie Wilms as 
well as until September 23 three and since September 24 
two student representatives.

Working group ‘vision and strategy’
The working group consists of Prof. Dr. Henk Jochemsen  
(on behalf of the Board of Trustees), Prof. Dr. Andreas 
Beck, Dr. Jelle Creemers, Gerson Veldhuizen and Dr. Maria 
Verhoeff.
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3.1 Inleiding 

De ETF biedt academisch onderwijs aan op drie niveaus: 
bachelor, master en doctoraat. De programma’s zijn 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Codex Hoger 
Onderwijs (CHO), art. II.105, en geaccrediteerd door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

De ETF biedt haar opleidingen niet aan als een zuiver 
theoretische wetenschap in een neutraal vacuüm, maar 
zoekt steeds naar de verbinding met de (beroeps)praktijk.

Dit gebeurt onder meer doordat in de colleges op vakspe-
cifieke kennis wordt gereflecteerd vanuit hedendaagse 
maatschappelijke vraagstukken die vanuit de docent, 
student en het werkveld worden aangeleverd. 

De gebruikte leervormen en onderwijsmiddelen willen 
aansluiten bij de drie kernwaarden van het onderwijscon-
cept: (1) gradueel leerproces, (2) belang van diversiteit 
en (3) leren in dialoog. Daarbij wordt er niet enkel naar 
gestreefd studenten breed over de disciplines van de 
godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen te infor-
meren, maar ook een exemplarische en methodische 
benadering aan te leren met aandacht voor inzicht en 
mogelijke toepassingen. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de globale beleids-
lijnen met betrekking tot het onderwijs (§ 3.2), het oplei-
dingsaanbod (§ 3.3), de kwaliteitszorg in het onderwijs (§ 
3.4), de onderwijs- en examenregeling (§ 3.5), de studen-
ten (§ 3.6) en de samenwerking met andere opleidingen en 
internationalisering (§ 3.7). 

3.2  Globale beleidslijnen 

3.2.1  Opdracht en algemene doelstelling 

De Vlaamse Gemeenschap erkent de ETF om in het studie-
gebied godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid als 
ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs 
de graden van bachelor, master en doctor te verlenen 
(CHO, art. II.105). De opleidingen zijn opgenomen in het 
Hogeronderwijsregister (www.hogeronderwijsregister.be).

Naast het verlenen van hoger onderwijs wordt weten-
schappelijk onderzoek verricht en maatschappelijke en 
wetenschappelijke dienstverlening verzorgd, zoals dit ook 
geldt voor de universiteiten. De ETF wil studenten theolo-
gisch bekwamen tot dienst in kerk en samenleving, onder 
meer predikanten of voorgangers, met name van kerken 
aangesloten bij de Federale Synode van Protestantse 
en Evangelische Kerken in België, en leraren Protes-
tants-Evangelisch godsdienstonderwijs, met name voor 
scholen ingericht door de Vlaamse overheid. 

De ETF heeft de bevoegdheid om in haar studiegebied een 
specifieke lerarenopleiding aan te bieden onder dezelfde 
voorwaarden als de universiteiten en, na het behalen van 
de mastergraad, het diploma van leraar uit te reiken (CHO, 
art. II.112 § 4).

3.2.2  Specifieke doelstellingen van de opleidingen 

De specifieke doelstellingen van de verschillende oplei-
dingen worden vermeld in het onderwijsreglement (art. 
12 bis, 13 bis, 13 quater en 15 bis) en in de studiegids. 
In 2013 vond een onderwijsvisitatie plaats, waarbij de 
recentelijk herziene opleidingsspecifieke leerresultaten 
(OLR) van de ETF-opleidingen werden getoetst aan de 
domeinspecifieke leerresultaten bachelor en master in de 
godgeleerdheid die in 2012 op Vlaams niveau zijn vastge-
legd. De OLR’s werden daarbij als ‘goed’ beoordeeld. 
Herziene OLR’s zijn van kracht sinds het academiejaar 
2013-2014.

De doelstellingen van de specifieke lerarenopleiding zijn 
in 2012 door de visitatiecommissie positief beoordeeld. In 
de loop van het academiejaar 2015-2016 is een beperkte 
herziening doorgevoerd, waardoor de specifieke doelstel-
lingen de algemene basiscompetenties van de leraar beter 
aanvullen.

Onderwijs03 03
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3.1 Introduction 

ETF offers academic education on three different levels: 
Bachelor, Master and Doctor. These programs are recog-
nized by the Flemish Community, Codex Higher Education 
(Codex), Art. II.105, and accredited by the Accreditation 
Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO).

ETF does not offer its programs as purely theoretical 
scholarship in a neutral context, but rather strives for a 
connection between theory and (vocational) practice.

One way this occurs is through reflection in a classroom 
setting on subject-specific knowledge related to current 
societal issues raised by the lecturers, students and those 
in the field.

The methods used in teaching and the educational 
resources are intended to connect with the three core 
values of the educational concept: (1) gradual learn-
ing process, (2) importance of diversity, and (3) learning 
in dialogue. The aim thereby is not only widely to inform 
students about the disciplines of theology and religious 
studies but also to teach an exemplary and methodical 
approach with attention to understanding and potential 
applications.

The following sections will expand more on the general 
policy (§ 3.2), educational offerings (§ 3.3), quality control 
(§ 3.4), Education and Examination Regulations (§ 3.5), 
students (§ 3.6) and cooperation with other educational 
institutions and internationalization (§ 3.7).

3.2  General Policy

3.2.1  Assignment and General Objective

The Flemish Community recognizes ETF as an officially 
registered institution of higher education, able to award 
the degrees of Bachelor, Master and Doctor in the field of 
Theology and Religious Studies (Codex Art. II.105). The 
programs are included in the Higher Education Register 
(www.hogeronderwijsregister.be).

In addition to providing higher education, academic 
research is carried out and academic services are provided, 
which is also true for other institutions of higher educa-
tion. ETF wants to train students theologically to qualify for 
ministry in church and society, such as becoming minis-
ters, particularly in denominations connected to the Feder-
ale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in 
België [Federal Synod of Protestant and Evangelical 
Churches in Belgium] and teachers of Protestant Evangel-
ical Religious Education, particularly for schools organized 
by the Flemish government.

ETF is authorized to offer a specific teacher training 
program in its field of study under the same conditions as 
universities. After obtaining the Master’s degree, students 
can acquire a Teacher’s degree (Codex, Art. II.112 § 4).

3.2.2  Specific Objectives of the Programs

The specific objectives of each program are mentioned in 
the education regulations (art. 12 bis, 13 bis, 13 quater 
and 15 bis) and in the Study Guide. In 2013 an educa-
tional assessment took place, during which the recently 
revised program learning outcomes (OLR) of the ETF 
programs were tested against domain specific learning 
outcomes (DLR) for Bachelor’s and Master’s in Theol-
ogy and Religious Studies as established by Flanders 
in 2012. The OLRs were thereby evaluated as ‘good’. 
Revised OLRs have been in force since the 2013-2014 
academic year.

In 2012 the objectives of the teacher training program were 
assessed positively by the external assessment panel. 
During the 2015-2016 academic year a limited revision in 
the program was implemented, as a result of which the 
specific objectives better complement the general core 
competencies of the teacher.

Education03
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3.2.3  Onderwijsvisie

Het onderwijsconcept verwoordt de visie van de ETF op 
onderwijs in functie van de ontwikkeling van een acade-
misch werk- en denkniveau van de student. Het concept 
vertaalt zich door naar verschillende niveaus, van de 
organisatie van de gehele opleiding tot en met de vormge-
ving van individuele colleges. Het onderwijsconcept van 
de ETF is te raadplegen in de studiegids.

De ETF hecht veel belang aan leren in een context van 
diversiteit. Een internationaal team van vakexperts met 
aandacht voor interdisciplinaire input zorgt voor de 
begeleiding van de studenten. Didactische modellen die 
in kern- en hulpdisciplines worden aangereikt, dragen 
ertoe bij dat het kritisch denken op verschillende wijzen 
en niveaus wordt gestimuleerd en dat de student genuan-
ceerd eigen standpunten leert bepalen.

De zes vakgroepen op het terrein van theologie en 
godsdienstwetenschappen beogen niet in eerste instan-
tie de diverse disciplines zo volledig mogelijk af te dekken 
(“kennis als doel”), maar veeleer een exemplarische 
en methodische benadering met de nodige aandacht 
voor inzicht en mogelijke toepassingen (“kennis als 
gereedschap”).

Als academische opleiding verbindt de ETF het onderwijs 
rechtstreeks aan voortgaande ontwikkelingen in weten-
schappelijk onderzoek. Er wordt hierbij zowel gebruik 
gemaakt van eigen ETF-onderzoek als van ander onder-
zoek dat relevant is voor religiestudie en voor de protes-
tants-evangelische beweging in Vlaanderen, Nederland en 
Europa.

Studenten worden gestimuleerd om in het onderzoek te 
participeren, waarbij ze in de latere jaren van de studie een 

zelfstandige onderzoekersrol kunnen krijgen in een team 
met de docent als coach.

3.2.4 Onderwijscommissie

De onderwijscommissie ontwikkelt de curricula van de 
opleidingsprogramma’s, aanvaardt studenten, stelt de 
programma’s van de individuele studenten vast, hierbij 
inbegrepen het verlenen van vrijstellingen en van goedkeu-
ringen om een vak of semester aan een andere instel-
ling te volgen en evalueert de onderwijsactiviteiten van 
het academisch personeel. In het verslagjaar werden er 
overeenkomstig het huishoudelijk reglement vier vergade-
ringen gehouden. 

Zoals gebruikelijk heeft de commissie de werkzaamhe-
den die individuele studenten betreffen uitbesteed aan 
de subcommissie bachelor en master (‘administratieve 
commissie’). 

3.3  Aanbod opleidingen

3.3.1  Opleidingen en toelatingsvoorwaarden 

Bacheloropleiding
Gedurende het academiejaar 2017-2018 bood de ETF, 
conform de accreditatie van de NVAO, de driejarige acade-
misch gerichte bacheloropleiding aan met de volgende 
drie afstudeerrichtingen: ‘Bijbel en Theologie’, ‘Kerk en 
Pastoraat’ en ‘Godsdienst en Onderwijs’.

Het bachelorprogramma, met onderwijs in het Nederlands, 
omvat 180 studiepunten en leidt tot een academische 
Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienst-
wetenschappen. Een uitgebreide omschrijving van het 
programma is te vinden in de studiegids.

   Studenten worden 
gestimuleerd om in het onderzoek 

te participeren, waarbij ze in de 
latere jaren van de studie een 
zelfstandige onderzoekersrol 

kunnen krijgen in een team met 
de docent als coach.   
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3.2.3  Vision on Education

The educational concept articulates the vision of ETF on 
education as it relates to the development of academic 
thinking and work of students. The concept is applied at 
various levels, from the organization of the overall program 
to the design of individual courses. The educational 
concept of ETF can be consulted in the Study Guide. 

ETF greatly values learning in a context of diversity. An 
international team of specialists in their own fields with 
attention for interdisciplinary input gives the students 
guidance. Didactic models offered in core and auxiliary 

disciplines help ensure that critical thinking is stimulated in 
different ways and levels and that students learn to define 
their own positions in a nuanced way.

The six departments in the field of Theology and Religious 
Studies do not primarily attempt to cover their respective 
subject areas comprehensively (‘knowledge as goal’), but 
rather to provide an exemplary and methodical approach 
with the necessary emphasis on insight and possible 
application (‘knowledge as tool’).

As an academic institution, ETF directly links education to 
continuing developments in academic research. For this, 
use is made of ETF’s own research, as well as external 
research relevant to the study of religion and to the Protes-
tant Evangelical movement in Flanders, the Netherlands 
and Europe.

Students are encouraged to participate in research 
projects. During the later years of their studies they can 
get an independent researcher’s role in a team, coached 
by a professor. 

3.2.4 Education Committee

The Education Committee develops the curricula of the 
educational programs, accepts students, establishes 
the programs for individual students, including granting 
exemptions and approval to follow a course or semester 
at a different institution, and evaluates the educational 
activities of academic personnel. In the reporting year, 
four meetings were held in accordance with the internal 
regulations.

As usual, the committee delegated activities that concern 
individual students to the Bachelor’s and Master’s subcom-
mittee (‘administrative committee’).

3.3  Educational Offerings

3.3.1  Programs and Conditions of Admission

Bachelor
During the 2017-2018 academic year, ETF offered a three-
year academic Bachelor’s program accredited by the 
NVAO. The Bachelor’s program has three specializations: 
Bible and Theology, Church and Pastoral Ministries, and 
Religion and Education.

The Bachelor’s program, with lectures presented in Dutch, 
consists of 180 credits and leads to an academic Bache-
lor of Arts in Theology and Religious Studies. A complete 
description of the program can be found in the Study Guide.

New students, along with those continuing or joining the 
Master’s program, meet the conditions of the Codex Art. 
II.178-II.183. The conditions of admission can be found in 
the Education Regulations of ETF available in the Study 
Guide and on the ETF Virtual Campus. 

Part of the Bachelor’s program is offered in a more flexible 
format via the ETF Open University (see § 3.3.3).

 Students are encouraged to 
participate in research projects. 

During the later years of 
their studies they can get an 

independent researcher’s role in a 
team, coached by a professor.   
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De instromende studenten, evenals de door- en instro-
mende cohorten van de masteropleidingen, voldoen aan 
de criteria van CHO, art. II.178-II.183. De toelatingseisen 
staan ook beschreven in het onderwijsreglement van de 
ETF, dat beschikbaar is in de studiegids en op de ETF 
Virtual Campus.

Een deel van de bacheloropleiding wordt meer flexibel 
aangeboden via ‘ETF Open University’ (zie § 3.3.3).

Masteropleiding 
Gedurende het academiejaar 2017-2018 bood de ETF, 
conform de accreditatie van de NVAO, de tweejarige 
masteropleiding met de volgende drie afstudeerrichtingen 
aan: ‘Bible and Theology’, ‘Church and Pastoral Ministries’ 
en ‘Religious Studies and Education’. Deze afstudeerrich-
tingen sluiten aan op de Nederlandstalige equivalenten 
van de hierboven genoemde bacheloropleiding. 

Het masterprogramma, met onderwijs in het Engels en met 
de mogelijkheid om de examens in het Nederlands af te 
leggen, omvat 120 studiepunten en leidt tot een Master of 
Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschap-
pen. Een uitgebreide omschrijving van het programma is 
te vinden in de studiegids. 

Een groot deel van het masterprogramma wordt meer flexi-
bel aangeboden via de ‘ETF Open University’ (zie § 3.3.3). 

Doctoraatsopleiding
Het doctoraatsprogramma van de ETF duurt in de regel 
drie à vier jaar bij voltijdse studie. Het doctoraatspro-
gramma bestaat uit twee fasen. In de examenfase worden 
onderzoeksvaardigheden aangescherpt en wordt een 
specifiek onderzoeksvoorstel uitgeschreven. In de disser-
tatiefase wordt het proefschrift geschreven op basis van 
origineel onderzoek. Een aantal doctoraatsstudenten is 

residentieel aan de ETF verbonden als assisterend acade-
misch personeel (AAP) of met een onderzoeksbeurs.

De toelatingseisen en andere relevante informatie staan 
beschreven in het PhD Handbook. Dit is te vinden op de 
www.etf.edu.

Academische lerarenopleiding 
Gedurende het academiejaar 2017-2018 bood de ETF 
een academische lerarenopleiding aan voor studen-
ten die willen werken in het protestants-evangelisch 
godsdienstonderwijs. Deze Nederlandstalige specifieke 
lerarenopleiding (60 stp) wordt aangeboden in het studie-
gebied godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. 

Het theoretische gedeelte (30 stp) kan, conform CHO, 
art. II.112 § 3, als afstudeerrichting volledig geïntegreerd 
worden in het masterprogramma; de praktijkcomponent 
(30 stp) staat hier los van. Meer informatie is te vinden in 
de studiegids. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, kondigde 
enige tijd geleden een hervorming van de lerarenoplei-
dingen aan in het Vlaamse onderwijslandschap. De ETF 
mag voorlopig de huidige lerarenopleiding blijven aanbie-
den, maar verkent momenteel de mogelijkheden of er 
een educatieve master ingericht kan worden, eventueel in 
samenwerking met een partnerinstelling. 

3.3.2  Permanente vorming 

De ETF biedt verschillende soorten permanente vorming 
aan. In het kader van levenslang leren kan iedere geïnte-
resseerde die aan de toelatingsvereisten voldoet, zich 
aanmelden om opleidingsonderdelen te volgen onder 
creditcontract. 

De ETF Summer Colloquia zijn uitermate geschikt voor 
permanente educatie: studenten en docenten van diverse 
achtergronden ontmoeten er elkaar voor een intensieve 
studieweek (zie § 3.3.3). 

In 2017 is in overleg met de inrichtende instantie voor het 
Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs in Vlaande-
ren, comité PEGO, een basispakket ‘academische theolo-
gische vorming (PEGO)’ uitgewerkt. Dit pakket bevat 
zeven bachelorvakken. (Aspirant)-leerkrachten PEGO, die 
geen erkend diploma in theologie en/of godsdienstweten-
schappen bezitten, kunnen op basis van dit pakket van 
het comité PEGO een ‘certificaat PEGO’ ontvangen, dat 
voor de ontvanger geldt als bewijs van een vakinhoudelijke 
vorming.
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Master
During the 2017-2018 academic year ETF offered a 
two-year Master’s program in accordance with its accred-
itation by the NVAO. The Master’s program has three 
specializations: Bible and Theology, Church and Pastoral 
Ministries, and Religion and Education. These specializa-
tions correspond to the Dutch language equivalents in the 
Bachelor’s program mentioned above.

The Master’s program, with lectures presented in English 
and the option of taking examinations in Dutch, consists 
of 120 credits and leads to a Master of Arts in Theology 
and Religious Studies. An exhaustive description of the 
program can be found in the Study Guide. 

A large part of the Master’s program is offered in a more 
flexible format via the ETF Open University (see § 3.3.3).

Doctorate (PhD) 
The doctoral program of ETF usually takes between three 
and four years of full time study. The program consists of 
two phases. In the examination phase research skills are 
sharpened and a specific research proposal is worked out. 
In the dissertation phase the dissertation is written based 
on original research. A number of doctoral students are 
residential and connected to ETF as assistant academic 
personnel (AAP) or through a research grant. 

Conditions of admission and other relevant information can 
be found in the PhD Handbook. This can be downloaded 
from www.etf.edu.

Teacher Training
During the 2017-2018 academic year, ETF offered an 
academic teacher training program for students wanting 

to pursue a career in Protestant Evangelical Religious 
Education. This program, with lectures presented in Dutch, 
consists of 60 credits and is specifically adapted for the 
field of Theology and Religious Studies. The theoretical 
aspect (30 credits) can, In accordance with Codex, Art. 
II.112 § 3, be fully integrated into the Master’s program; 
however, the practical component (30 credits) can only 
be done as an addition to the Master’s program. Further 
information concerning this program can be found in the 
Study Guide. 

Some time ago, Hilde Crevits, Flemish Minister of Educa-
tion, announced a reform of teacher education programs 
in the Flemish educational landscape. For the time being, 
ETF may continue to offer its current teacher training, but 
is currently exploring possibilities of setting up an Educa-
tional Master’s program, possibly in cooperation with a 
partner institution.

3.3.2  Continuing Education

ETF offers continuing education in different forms. In the 
context of ‘lifelong learning’ anyone who is interested and 
meets the requirements may register to follow courses 
under a credit contract. 

The ETF Summer Colloquia are particularly well suited for 
continuing education: students and teachers from various 
backgrounds meet for an intensive study week (see 
§  3.3.3).

In 2017 in consultation with the governing body for Protes-
tant Evangelical Religious Education in Flanders, the 
PEGO committee, a Basic Package Academic Theological 
Education (PEGO) was developed. This package contains 
seven Bachelor’s courses. (Prospective) teachers PEGO 
who do not have a recognized degree in theology and/
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Jaarlijks worden verschillende professionele studiedagen 
georganiseerd. De meeste studiedagen aan de ETF staan 
open voor geïnteresseerden, die zich willen professionali-
seren in de werk- en/of kerkpraktijk. Op 21 april vond er 
een studiedag plaats over de plaats van lijden in de litur-
gie, inhoudelijk verzorgd door Léon van Ommen. Op 8 
december organiseerde de vakgroep Nieuwe Testament 
een studiedag over Paulus’ brief aan Filemon (zie § 5.2 
Studiedagen). Speciaal voor onze studenten werd op 22 
november door de studentenraad in samenwerking met 
de vakgroep Praktische Theologie een pastorale trainings-
dag georganiseerd over echtscheiding, met medewerking 
van relatietherapeut Gerrit Houtman (Bethesda). Ook ETF 
Open University studenten namen hieraan deel. De ETF 
organiseert ook samen met de verschillende kerkelijke 
denominaties studienamiddagen voor hun leiders over 
actuele onderwerpen (zie § 5.2). 

Ook organiseerde de ETF in het kader van zowel kennis-
making als nascholing in het verslagjaar drie studiedagen 
over katholicisme in België voor docenten protestantse 
godsdienst uit Nederland (zie § 5.2 Overig) . Deze werden 
positief beoordeeld. 

Tot slot werden er evenementen georganiseerd door het 
Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE). Dit insti-
tuut stelt zich als doel om professionals, academici en 
studenten samen te brengen voor gezamenlijke reflectie. 
Haar activiteiten staan beschreven in § 4.3.2.

3.3.3  Onderwijsvernieuwing 

Curriculumherzieningen
De huidige bachelor- en mastercurricula zijn in het 
academiejaar 2009-2010 geïmplementeerd en in 
2014-2015 lichtelijk herzien. Conform het kwali-
teitshandboek wordt in de komende academiejaren 

het onderwijsprogramma opnieuw geëvalueerd en een 
bijkomende herziening overwogen, voorafgaand aan de 
volgende onderwijsvisitatie.

ETF Open University
De ETF Open University biedt een flexibele variant van 
een groot deel van het residentiële bachelor- en master-
programma aan. De ETF Open University richt zich op 
studenten die reeds een andere studie hebben afgerond 
en al een baan hebben. Bij het onderwijs wordt gebruik 
gemaakt van blended learning, waarbij elektronische 
hulpmiddelen op het gebied van online opleiden via de 
ETF Virtual Campus worden gecombineerd met traditio-
nele onderwijsvormen.

Van het bachelorprogramma wordt de afstudeerrichting 
‘Bijbel en Theologie’ volledig via ETF Open University 
aangeboden. Van de masteropleiding wordt naast deze 
afstudeerrichting ook de afstudeerrichting ‘Church and 
Pastoral Ministries’ via ETF Open University aangeboden.

Tijdens het academiejaar 2017-2018 werden vier trainings-
dagen ingericht voor de deeltijdse masteropleiding; voor 
de deeltijdse bachelorvariant werden acht trainingsdagen 
georganiseerd. Voor de studenten van beide opleidingen 
vond van 20 tot en met 25 augustus het ETF Summer Collo-
quium plaats, een intensieve studieweek met een divers 
aanbod aan keuzevakken, gedoceerd door interne en 
externe specialisten. Dit jaar werden er opnieuw 3 cursus-
sen aangeboden. Christoph Stenschke (Biblisch-Theologi-
sche Akademie Bergneustadt) verzorgde een collegereeks 
getiteld ”Engaging with Acts” en David Courey verzorgde 
de cursus “Integrating Theology and Spirituality”. Een 
derde reeks werd verzorgd door Ciska Stark (Protes-
tantse Theologische Universiteit) en Filip De Cavel, getiteld 
“Voorgaan, vieren en verkondigen”. In totaal waren er 44 
deelnemers, onder wie zeven gasten. 

Elektronische leeromgeving
Naast de traditionele onderwijsvormen wordt door staf 
en studenten gebruik gemaakt van een elektronische 
leeromgeving: ETF Virtual Campus. De functie van dit 
leerplatform is niet enkel ondersteunend als mogelijkheid 
om documenten te verspreiden, papers in te leveren en 
aankondigingen naar studenten te sturen. Docenten 
maken eveneens gebruik van leerpaden, video’s, video-
conferenties en fora, in het bijzonder voor de ETF Open 
University. 

Taalonderwijs
In 2017 is onder leiding van Jermo van Nes een revisie 
van het onderwijsmodel van de talen Hebreeuws en Grieks 
voorgesteld. Alle lesgevers van de taalvakken zijn hierbij 
betrokken. Er worden onder andere nieuwe onderwijsmo-
dules ontwikkeld en online video’s gemaakt. Het project 
vordert en een eerste pilot tijdens het verslagjaar heeft 
uitgewezen dat studenten positief zijn over de vernieu-
wende onderwijsmethode.
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or religious studies can receive a 'PEGO certificate' from 
the PEGO committee on the basis of this package, which 
serves as proof of professional training for the recipient.

Every year various professional study days are organized. 
Most study days at ETF are open to interested parties 
who wish to further develop in their work and/or church 
practice. On April 21 a study day was held on the place of 
suffering in liturgy, led by Léon van Ommen. On Decem-
ber 8 the New Testament Department organized a study 
day on Paul’s letter to Philemon (see § 5.2 Study Days). 
Specifically for our students, on November 22 the Student 
Council in cooperation with the Department of Practical 
Theology organized a pastoral training day on divorce, 
involving relational therapist Gerrit Houtman (Bethesda). 
ETF Open University students also took part. Together 

with various denominations, ETF also organized study 
afternoons for their leaders on current issues (see § 5.2). 

In 2018 ETF also organized three study days on Catholi-
cism in Belgium for teachers of Protestant religion from the 
Netherlands in the context of getting acquainted with ETF 
as well as continuing education (see § 5.2 Other). These 
study days were positively assessed.

Additional events were organized by the Institute of Leader-
ship and Social Ethics (ILSE). The aim of this institute is to 
bring together professionals, academics, and students for 
joint reflection. Its activities are described in § 4.3.2.

3.3.3  Educational Renewal

Curricular Revisions
The current curricula of the Bachelor’s and Master’s 
programs were implemented in the 2009-2010 academic 
year and slightly revised in 2014-2015. In accordance 
with the Quality Manual, the educational programs will 
be re-evaluated in the coming academic years and an 
additional revision will be considered prior to the next 
educational assessment. 

ETF Open University
The ETF Open University offers a flexible variant of a large 
part of the residential Bachelor’s and Master’s programs. 
The ETF Open University focusses on students who 
have already completed another degree and have a job. 
The education is organized as blended learning, using 
electronic aids for online training via the ETF Virtual 
Campus combined with traditional teaching methods.

In the Bachelor’s program the specialization Bible and 
Theology is offered entirely via ETF Open University. In 
the Master’s program this specialization as well as the 

specialization Church and Pastoral Ministries is offered 
through ETF Open University. 

During the 2017-2018 academic year four training days 
were held for the part-time Master’s program; eight train-
ing days were held for the part-time Bachelor’s variant. For 
students of both programs a Summer Colloquium was held 
from August 20 to 25. This is an intensive study week with 
a diverse range of elective courses, taught by internal and 
external specialists. This year once again three courses 
were offered. Christoph Stenschke (Biblisch-Theologische 
Akademie Bergneustadt) presented a series of lectures 
entitled “Engaging with Acts” and David Courey provided 
the course “Integrating Theology and Spirituality.” A third 
series was given by Ciska Stark (Protestant Theological 
University) and Filip De Cavel, entitled “Voorgaan, vieren en 
verkondigen.” In total there were 44 participants, including 
seven guests.

Electronic Learning (e-learning) Environment
In addition to traditional forms of education, staff and 
students use an electronic learning environment: ETF 
Virtual Campus. This learning environment is not merely 
used as a possibility to distribute documents, submit 
assignments and post announcements. Teachers also use 
learning paths, videos, videoconferencing and forums, 
especially for the ETF Open University.

Language Education
In 2017, under the leadership of Jermo van Nes, a 
revision of the educational approach to Hebrew and Greek 
languages was proposed. All teachers of these language 
courses are involved. Among other things, new teaching 
modules are being developed and online videos are being 
produced. The project is progressing. A first pilot test 
during 2018 showed that students are positive about the 
innovative teaching method.
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Transferable skills
Om studenten naast de studie theologie ook te helpen in 
het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden werd het 
concept van crash courses ontwikkeld. Op 7 maart gaf 
Jasmijn Deforche, klinisch psychologe en coach, de eerste 
cursus over persoonlijkheid en stress. Er waren veertien 
deelnemers. De bedoeling is om studenten meer van 
dergelijke cursussen over marketing, financiën, manage-
ment, leiderschap, etc. kosteloos aan te bieden ten bate 
van hun algemene vaardigheden.

Internationalisering
De ETF vindt het belangrijk om de leerprocessen in 
dialoog met anderen te laten plaatsvinden en niet alleen 
vanuit de eigen context. ETF participeert daarom ook in 
het "Brains on the Move"-programma (waaronder het 
Europese Erasmus+) van de Vlaamse overheid om inter-
nationale studentenmobiliteit te bevorderen. Ook docen-
tenuitwisseling vindt plaats, met name via het Erasmus+  
uitwisselingsprogramma (zie § 3.7).

3.4  Onderwijskwaliteitszorg 

3.4.1  Interne kwaliteitszorg 

Beleid en kwaliteitshandboek 
De kwaliteitsbewaking van het onderwijs aan de ETF vindt 
plaats binnen geijkte kaders en steunt op de evaluatie van 
de resultaten van het onderwijsproces. Voor deze evalua-
tie bevraagt de ETF alle betrokken partijen. Uit deze evalu-
atie volgt eventueel bijsturing en hernieuwde planvorming. 

Het draagvlak van de verschillende betrokkenen, zoals 
de studenten, het werkveld, de docenten, het adminis-
tratief en technisch personeel en deskundigen op het 
gebied van onderwijs en theologie, is belangrijk. Zij zijn 

dan ook betrokken bij het kwaliteitssysteem. Het is van 
belang dat het systeem op adequate en efficiënte wijze 
informatie oplevert, zodat sturing en optimalisatie vloei-
end plaatsvindt. In het academiejaar 2015-2016 zijn door 
de onderwijscommissie en in overleg met de studenten-
raad de cursusevaluaties kritisch geëvalueerd. Enkele 
aanpassingen, voornamelijk vereenvoudigingen, werden in 
2016-2017 in een proefproject geïmplementeerd en zijn in 
het verslagjaar verder uitgewerkt.

De procedures rond de interne kwaliteitszorg zijn beschre-
ven in het kwaliteitshandboek van de ETF. Deze is voor alle 
personeelsleden te raadplegen via de ETF Virtual Campus. 

In het kader van de interne kwaliteitszorg participeert de 
ETF ook in netwerken die bijdragen aan de kwaliteitsbe-
wustwording en de organisatie van kwaliteitssystemen.

Inbreng studentenraad
De studentenraad heeft een belangrijke rol in de kwaliteits-
zorg binnen de ETF. Zo wordt de curriculumbewaking voor 
een groot deel door de studentenraad gedaan, in samen-
werking met de onderwijsadministratie. In het verslagjaar 
heeft de studentenraad opnieuw de studielast van alle 
vakken gecontroleerd. De cursusevaluaties zijn besproken 
tijdens een brugoverleg met een afvaardiging van de directie 
en de administratie. Samen met de onderwijscommissie zijn 
de cursusevaluaties ook kritisch geëvalueerd en aangepast.

Vier keer per jaar vindt een brugoverleg plaats waarin de 
bevindingen van de studentenraad worden besproken 
met de directie en de onderwijsadministratie. Belang-
rijke onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn 
gekomen zijn burn-outpreventie en de interne werking van 
de studentenraad. De studentenraad is in de faculteitsraad 
gerepresenteerd en participeert actief in de onderwijs- en 
onderzoekscommissies (zie § 2.1).
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Transferable skills 
The concept of crash courses was introduced to help 
students develop leadership skills in addition to studying 
theology. On March 7 Jasmijn Deforche, a clinical psychol-
ogist and coach, presented the first course on personality 
and stress. There were fourteen participants. The inten-
tion is to offer students additional courses free of charge 
on marketing, finance, management, leadership, etc. to 
improve their general skills.

Internationalization
ETF believes in the importance of learning processes 
taking place in dialogue with others, outside its own 
context. Therefore, ETF also participates in the "Brains on 
the Move" program (including the European Erasmus+) of 
the Flemish government to promote international student 
mobility. Staff mobility also takes place, in particular 
through the Erasmus+ exchange program (see § 3.7).

3.4  Quality Control

3.4.1  Internal Quality Control

Policy and Quality Manual
The quality control of education at ETF takes place within 
traditional frameworks and is based on an evaluation of 
the results of the learning process. For this evaluation, ETF 
questions all parties involved. Changes are implemented 
and plans adjusted following the results of this evaluation. 

The support base of various stakeholders - such as 
students, representatives of Christian organizations, lectur-
ers, administrative and technical staff and experts in the 
field of education and theology - is important. They are all 
involved in the process of maintaining quality. It is import-
ant that this process delivers information adequately and 

efficiently so that the information gained can be optimized 
and respective adjustments can be made smoothly. In 
the 2015-2016 academic year the course evaluations 
were critically evaluated by the Education Committee in 
consultation with the Student Council. Some adjustments, 
mostly simplifications, were implemented in a pilot project 
in 2016-2017 and were further developed in the reporting 
year.

Procedures used to maintain quality are described in the 
Quality Manual of ETF. All staff can consult this manual via 
the ETF Virtual Campus.

In the context of the internal quality assurance, ETF also 
participates in networks that contribute to quality aware-
ness and organization of quality systems. 

Student Council Contribution
The Student Council plays an important role in quality 
assurance at ETF. Monitoring of the curriculum is done 
mainly by the Student Council in collaboration with the 
Academic Secretariat. During the reporting year the 
Student Council once again checked the study load of 
each course. Course evaluations were discussed in a 
meeting with the Academic Secretariat and delegates of 
the Executive Administration. Together with the Education 
Committee the course evaluations were critically evaluated 
and adjusted.

A joint meeting takes place four times a year in which any 
concerns raised by the Student Council are discussed with 
the Executive Administration and the Academic Secre-
tariat. Important issues discussed in the reporting year 
included burnout prevention and the internal functioning of 
the Student Council. The Student Council is represented in 
the Faculty Council and participates actively in the Educa-
tion and Research Committees (see § 2.1).
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Onderwijskundige vorming voor academisch 
personeel 
Op 27 juni gaf Jack Barentsen een workshop voor het 
onderwijzend personeel over de verschillende manieren 
waarop volwassenen kunnen leren. In het verslagjaar werd 
tevens een subcommissie van de onderwijscommissie 
opgericht, bestaande uit Jack Barentsen, Jelle Creemers 
en Jacobus (Kobus) Kok die zich specifiek bezighoudt met 
de vraag naar verbetering van de didactische kwaliteiten 
van het onderwijzend personeel. 

Overleg werkveld Vlaanderen en Nederland
Om de paar jaar vindt er werkveldoverleg plaats, afwisse-
lend in Vlaanderen en Nederland. Op 11 september vond 
een kleinschalig overleg plaats met enkele vertegenwoor-
digers van lokale christelijke organisaties in Vlaanderen. 
In 2019 zal een werkveldoverleg met vertegenwoordigers 
van denominaties en christelijke organisaties in Vlaanderen 
plaatsvinden waarin nagedacht zal worden over de ontwik-
kelingen in het theologisch en onderwijslandschap en over 
de sterktes, zwaktes, uitdagingen en mogelijkheden van 
de ETF inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

3.4.2  Externe kwaliteitszorg 

Onderwijsvisitaties en accreditaties
De drie afstudeerrichtingen van de bachelor- en master-
opleiding van de ETF zijn geaccrediteerd door de Neder-
lands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het accre-
ditatierapport van oktober 2014 plaatst de ETF op basis 
van een nauwgezette screening aan de top van de acade-
mische theologieopleidingen in het Nederlands taalgebied, 
samen met de theologieopleidingen van de KU Leuven. De 
visitatiecommissie beoordeelde elke kwaliteitswaarborg met 
‘goed’ en gaf de ETF ook de algemene beoordeling ‘goed’. 
De huidige accreditatie voor de bachelor- en masteropleiding 
geldt voor de periode 2015-2016 tot en met 2022-2023.

De specifieke lerarenopleiding van de ETF heeft in het 
rapport van december 2015 na een hervisitatie een positief 
eindoordeel gekregen. Aan deze visitatie was geen accre-
ditatie gekoppeld. 

De ETF blijft in gesprek met de NVAO en het Vlaams Minis-
terie van Onderwijs en Vorming met het oog op de huidige 
ontwikkelingen in het kwaliteitszorgstelsel voor Vlaamse 
instellingen van hoger onderwijs en de nakende omvor-
ming van de lerarenopleidingen in Vlaanderen.

3.5  Onderwijs- en examenregeling 

3.5.1  Onderwijsregeling 

Studiegelden 
De studiegelden die de ETF vraagt, staan vermeld in de 
studiegids. Er wordt bij voltijds onderwijs een onder-
scheid gemaakt tussen residentiële en ETF Open Univer-
sity studenten en tussen studenten afkomstig uit België, 
Nederland en andere EER-landen. 

Voor het academiejaar 2017-2018 werden de tarieven als 
volgt gehanteerd:

BE  
student 
betaalt

NL  
student 
betaalt

EER  
student  

(incl. CH) 
betaalt

Niet-EER  
student  
betaalt

BA/MA 
residentieel € 922,30 € 1.630 € 2.320 € 6.160

BA/MA 
ETF Open 
University

€ 238,30 + 
€ 11,40/stp

€ 238,30 + 
€ 23,20/stp

€ 238,30 + 
€ 23,20/stp

€ 238,30 + 
€ 23,20/stp

Doctoraat € 1.530 € 1.530 € 2.250 € 5.050

 
De ETF ontvangt een beperkte subsidie voor haar onderwijs- 
en onderzoeksactiviteiten. Ze ontvangt geen investerings-
subsidies voor huisvesting of bijdragen voor de studenten-
infrastructuur. Om toch een sluitende begroting te krijgen, 
worden voor buitenlandse EER-studenten nog steeds 
iets hogere studiegelden dan gebruikelijk gehanteerd. De 
directie en het bestuur van de ETF vinden deze situatie 
ongewenst, maar zien vooralsnog geen andere mogelijk-
heid om de exploitatie sluitend te maken. Voor Belgische 
beurs- en bijna-beursstudenten geldt een wettelijk bepaald 
verlaagd tarief. Middels particuliere giften aan het George en 
Dora Winstonfonds wordt dit mogelijk gemaakt. 
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Didactic Formation of the Academic Personnel
On June 27 Jack Barentsen gave a workshop for 
academic personnel about the different ways adults can 
learn. During the reporting year, a subcommittee of the 
Education Committee was set up, consisting of Jack 
Barentsen, Jelle Creemers and Jacobus (Kobus) Kok, to 
specifically address the question of improving the didactic 
skills of academic personnel.

Field Consultation Flanders and the Netherlands
Every other year a field consultation is organized, alter-
nately in Flanders and the Netherlands. On September 11 
a small-scale consultation took place with some represen-
tatives of local Christian organizations in Flanders. In 2019 
a field consultation with representatives of denominations 
and Christian organizations in Flanders will take place to 
discuss developments in the theological and educational 
landscape as well as strengths, weaknesses, challenges 
and opportunities of ETF in education, research and 
services.

3.4.2  External Quality Control

Educational Assessments and Accreditations
The three specializations offered in the Bachelor’s and 
Master’s Programs of ETF are accredited by the Accred-
itation Organization of the Netherlands and Flanders 
(NVAO). The accreditation report of October 2014, based 
on a rigorous screening, puts ETF at the top of academic 
theology programs in the Dutch language area, together 
with the programs of Theology and Religious Studies at 
KU Leuven. The external assessment panel judged every 
quality guarantee as “good” and also assessed ETF overall 
as “good”. The current accreditation of the Bachelor’s 
and Master’s program covers the period 2015-2016 to 
2022-2023.

The teacher training program of ETF received a positive 
assessment in the report of December 2015, following 
a reevaluation. No accreditation was attached to this 
assessment. 

ETF remains in contact with the NVAO and the Flemish 
Ministry of Education and Training concerning current 
developments in the quality assurance system for higher 
education in Flanders and the imminent transformation of 
teacher education in Flanders.

3.5  Education and Examination 
Regulations

3.5.1  Education Regulations

Tuition Fees
ETF’s tuition fees are listed in the Study Guide. With full-time 
education, a distinction is made between residential and 
ETF Open University students and between students from 
Belgium, the Netherlands and other EEA countries.

For the 2017-2018 academic year, the following rates 
applied:

Belgian 
Student 

Rate

Dutch 
Student  

Rate 

EEA  
Student 

Rate  
(incl. CH)

Non EEA- 
Student 

Rate

Fulltime 
BA/MA €922.30 €1,630 €2,320 €6,160

BA/MA 
ETF Open 
University

€238.30 
+ €11.40/

credit

€238.30 
+ €23.20/

credit

€238.30 
+ €23.20/

credit

€238.30 
+ €23.20/

credit

Doctorate 
(PhD) €1,530 €1,530 €2,250 €5,050

 
ETF receives a limited subsidy for its educational and 
research activities but receives no investment subsidies 
for housing or contributions for student infrastructure. To 
achieve a balanced budget, slightly higher tuition fees than 
usual are still applied for foreign EEA students. The Execu-
tive Administration and the Board of Trustees of ETF are 
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Toelatingsvoorwaarden 
De toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in het onder-
wijs- en examenreglement, § 2.1, artikel 7, 8, 9 en 9bis. 
In lijn met CHO, art. II. 177 kunnen afwijkende toelatings-
voorwaarden gelden in specifieke situaties.

Studentenwerving 
In het academiejaar 2017-2018 hebben er drie open 
dagen plaatsgevonden voor potentiële residentiële studen-
ten, telkens op een woensdag. Deze open dagen stonden 
vastgelegd in de academische kalender en werden bekend 
gemaakt via de website, sociale media en de nieuwsbrief. 
Voor de ETF Open University variant werden er doorheen 
het academiejaar vijf open dagen gehouden, waarvan één 
tijdens het Summer Colloquium in augustus. 

Studiegids en PhD Handbook 
In de studiegids is informatie beschikbaar over de werking 
van ETF als instelling voor hoger academisch onderwijs en 
worden niet alleen alle opleidingen, maar ook alle oplei-
dingsonderdelen gedetailleerd beschreven. De studie-
gids is beschikbaar in twee talen, het Nederlands en het 
Engels. Het PhD Handbook wordt apart uitgegeven. Zowel 
de studiegids als het PhD Handbook zijn beschikbaar op 
de website en de ETF Virtual Campus. 

Studiebegeleiding 
De ETF hecht grote waarde aan een adequate studiebege-
leiding. Meer informatie over studiebegeleiding is te vinden 
in § 7.3. 

Stagejaar 
Vanuit het werkveld is de wens geuit om een stage- of 
seminariejaar in te richten als voorbereiding op de kerke-
lijke praktijk zoals gebruikelijk is in de protestantse oplei-
dingen tot predikant. Na gesprekken met verschillende 
vrije kerken en met gevestigde kerken is een aanbod van 

stage- of seminariejaren na de master uitgewerkt voor 
studenten die in de gemeentepraktijk aan de slag willen 
gaan. Studenten kunnen ook in het buitenland een stage 
na hun bachelor of master doen met steun van Erasmus+.

Studievoortgangbewaking 
Het onderwijssecretariaat draagt zorg voor de bewaking 
van de studievoortgang. Zij maakt daarbij gebruik van het 
administratiesysteem BaMaFlex. Dit systeem bevordert 
een eenduidige administratieve vastlegging. De voortgang 
en de meeste vragen van studenten kunnen efficiënt en via 
vaste protocollen worden gecontroleerd en afgehandeld. 

Flexibele jaarprogramma’s
In lijn met de CHO biedt de ETF aan studenten de mogelijk-
heid om een diplomacontract met deeltijds studietraject af 
te sluiten. Naast de voltijdse en deeltijdse modeltrajecten 
van een diplomacontract kunnen studenten in overeen-
stemming met het flexibiliseringsdecreet ook kiezen voor 
een credit- of examencontract. In het verslagjaar is door 
studenten van nagenoeg alle contractvormen en model-
trajecten gebruik gemaakt, met uitzondering van de 
examencontracten (zie § 3.6.1).

3.5.2  Examenregeling 

Onderwijs- en examenreglement
Het onderwijs- en examenreglement is opgenomen in de 
studiegids en is voor zowel studenten als personeel via de 
ETF Virtual Campus te raadplegen. 

 De voortgang en de meeste 
vragen van studenten kunnen 

efficient en via vaste protocollen 
worden gecontroleerd en 

afgehandeld.   
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not pleased with this situation, but up to now they see 
no other possibility to finance operations. A legally deter-
mined reduced rate applies to Belgian scholarship and 
near-scholarship students. This is made possible through 
private donations to the George and Dora Winston Fund.

Entry Requirements
Entry requirements are described in the Education Regula-
tions (Study Guide, Education and Examination Regula-
tions § 2.1, art. 7, 8, 9 and 9bis). In line with the Codex, 
Art. II.177 different admission requirements may apply in 
specific situations.

Student Recruitment
ETF held three “Open Days”, each on a Wednesday, 
during the 2017-2018 academic year for potential residen-
tial students. These open days were recorded in the 
Academic Calendar and announced through the website, 
social media and newsletters. For the ETF Open University 
variant, five open days were held throughout the academic 
year, including one during the Summer Colloquium in 
August.

Study Guide and PhD Handbook
The Study Guide contains information regarding the 
work of ETF as an academic institution of higher educa-
tion and a detailed description of the programs as well 
as each course offered. The Study Guide is available in 
two languages, Dutch and English. The PhD Handbook is 
published separately. Both the Study Guide and the PhD 
Handbook are available on the website and the ETF Virtual 
Campus. 

Study Guidance
ETF places a high value on adequate study guidance. 
More information regarding study guidance can be found 
in § 7.3.

Internship Year
From the field a wish was expressed to arrange an intern-
ship or seminar year as preparation for church practice, 
as is customary in protestant training programs for minis-
ters. Following discussions with various free churches and 
established churches, the possibility of an internship or 
seminary year after the Master’s program was developed 
for students wanting to work in churches. Students can 
also do an internship abroad after completing their Bache-
lor’s or Master’s degrees with the support of Erasmus+.

Evaluation of Study Progress
The Academic Secretariat is responsible for monitoring 
student progress through use of the software program 
BaMaFlex. This system promotes unequivocal administra-
tion. Student progress and most issues can be monitored 
and dealt with more efficiently based on set protocols.

Flexible Programs
In line with the Codex, ETF offers students the option 
to agree to a diploma contract with a part-time study 
plan. In addition to the set full-time and part-time degree 
courses, students can also opt for a credit or examination 
contract (in conformity with the Flexibility Decree). Almost 

all possible contracts or model trajectories were used by 
various students during the reporting year with the excep-
tion of examination contracts (see also § 3.6.1).

3.5.2  Examination Regulations

Education and Examination Regulations
The Education and Examination Regulations can be found 
in the Study Guide, and can also be consulted by all staff 
and students via the ETF Virtual Campus. 

 Student progress and most 
issues can be monitored and 

dealt with more efficiently 
based on set protocols.   
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3.6  Studenten

3.6.1  Input 

Aantallen
Het totaal aantal studenten (215) aan het begin van het nieuwe 
academiejaar 2018-2019 (15 oktober) is als volgt verdeeld: 
 
 

2018-2019 vgl. 2017-2018

Bachelor 98 (66 m / 32 v) 79 (49 m / 30 v)

Master 79* (62 m / 17 v) 69** (59 m / 10 v)

Lerarenopleiding 5*** (4 m / 1 v) 3**** (2 m / 1 v)

Doctoraat 36 (31 m / 5 v) 35 (30 m / 5 v)

* 35 volgen (deels) een schakel- of voorbereidingsprogramma

** 16 volgden (deels) een schakel- of voorbereidingsprogramma

*** 3 niet-hoofdinschrijvingen

**** 2 niet-hoofdinschrijvingen

Het aantal studenten is in 2018-2019 gestegen, in zowel 
het bachelor- als het masterprogramma. Het aantal 
studenten dat doorstroomde van het bachelor- naar het 
masterprogramma blijft beperkt. Met name Nederlandse 
studenten kiezen er om persoonlijke redenen voor om na 
de bacheloropleiding terug te keren naar hun thuisland. 
Het aantal doctoraatstudenten was aan het einde van het 
verslagjaar 35, omdat één student vroegtijdig de studie 
moest staken. 

Op 31 december van het verslagjaar was een op de vier 
studenten een vrouw. In totaal participeren er studenten 
van 19 nationaliteiten uit vijf continenten in de verschil-
lende programma's.

Contracten
De meeste studenten stonden tijdens het academiejaar 
2017-2018 ingeschreven met een diplomacontract. Deze 
contractvorm past dan ook het beste bij het normtraject 
(de voltijdse bachelor- en masteropleiding). Een aantal 
studenten koos voor meer flexibele creditcontracten, die 

later kunnen worden omgezet in een diplomacontract. Er 
waren in het academiejaar 2017-2018 geen studenten 
ingeschreven met een examencontract. 

Fondsen voor Belgische studenten 
Het George en Dora Winstonfonds is opgericht in 2008 om 
Belgische studenten een steuntje in de rug te geven. Het 
wordt met name gebruikt om Belgische beurstariefstuden-
ten en bijna-beursstudenten van de wettelijke verminde-
ring van studiegelden te voorzien. Daarnaast kunnen ook 
voor andere doelen Belgische studenten aanvragen tot 
steun bij het fonds indienen. In 2018 hebben drie studen-
ten van het fonds gebruik kunnen maken. 

3.6.2  Output

Diploma’s
Op zaterdag 17 november vond de jaarlijkse diploma- 
uitreiking plaats van de bachelor- en masterdiploma’s en de 
diploma’s van leraar die zijn behaald in het academiejaar 
2017-2018. Daarnaast werden er in het verslagjaar docto-
raatsdiploma's uitgereikt op de verschillende promoties (zie 
§ 4.4.2). Achttien afgestudeerden ontvingen een diploma:

Bachelor of Arts in de godgeleerdheid 
en de godsdienstwetenschappen 5

Master of Arts in de godgeleerdheid en 
de godsdienstwetenschappen 9

Diploma van leraar (SLO) 1

Doctor in de godgeleerdheid en de 
godsdienstwetenschappen 3

Opvolging alumni en tewerkstelling
Oud-studenten van de ETF worden via e-mail en sociale 
media op de hoogte gehouden van conferenties, studie-
dagen en de oud-studentendag die door de faculteit 
worden georganiseerd. 
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3.6  Students

3.6.1  Input

Numbers
The total number of students (215) for the new 2018-2019 
academic year is divided as follows (as of October 15):

2018-2019 2017-2018

Bachelor 98 (66 m / 32 f) 79 (49 m / 30 f)

Master 79* (62 m / 17 f) 69** (59 m / 10 f)

Teacher Training 5*** (4 m/1 f) 3**** (2 m/1 f)

PhD 36 (31 m / 5 f) 35 (30 m / 5 f)

* 35 are (partly) following the Linking or Preparatory Program

** 16 were (partly) following the Linking or Preparatory Program

*** 3 non-primary enrollments

**** 2 non-primary enrollments

The number of students has increased in 2018-2019, in 
both the Bachelor's and Master's programs. The number 
of students who continue from the Bachelor's to the 
Master's program remains limited. Dutch students in 
particular, for personal reasons, choose to return to the 
Netherlands after completing their Bachelor’s studies. The 
number of doctoral students at the end of the reporting 
year was 35, because one student had to withdraw early. 

On December 31 one in four students was female. In total, 
students of 19 nationalities from five continents participate 
in the various programs.

Contracts
Most students in the 2017-2018 academic year were 
enrolled with a diploma contract. This form of contract 
best suits the norm (fulltime Bachelor’s and Master’s 

students). A number of students opted for more flexible 
credit contracts, which can later be converted to a diploma 
contract. In the 2017-2018 academic year there were no 
students with examination contracts.

Funds for Belgian Students
The George and Dora Winston Fund was established 
in 2008 to help support Belgian students. This fund is 
mainly used to provide Belgian scholarship students and 
near-scholarship students with a statutory reduction in 
tuition fees. In addition, Belgian students can also apply 
for support from this fund for other purposes. In 2018, 
three students were able to use the fund.

3.6.2  Output

Graduation
The annual graduation ceremony took place on Satur-
day, November 17 for students who had completed 
their Bachelor's, Master's or teacher training programs 
in 2017-2018 academic year. Doctoral diplomas were 
presented during several promotion ceremonies through-
out the reporting year (see § 4.4.2). Eighteen graduates 
received a diploma: 

Bachelor of Arts in Theology and 
Religious Studies 5

Master of Arts in Theology and 
Religious Studies 9

Teacher Trainings 1

Doctor in Theology and Religious 
Studies 3

Follow up of Alumni and Employment
ETF alumni are informed by e-mail and social media of 
conferences, seminars and the alumni day organized by 
the faculty.

ETF issues a questionnaire every two years for alumni to 
gain further insight into prospective work opportunities. 
This information is important for current students. Alumni 
generally work as pastors, church leaders, lecturers at 
an institution for higher education, teachers of religion 
(PEGO), youth-workers, care givers, pastoral workers and 
development aid workers (NGO). During the reporting year, 
the biennial alumni survey (in accordance with the Quality 
Manual) was refreshed and slightly revised in order, inter 
alia, to better adapt continuing training activities to the 
wishes of graduates.
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De ETF houdt tweejaarlijks een enquête onder haar alumni 
en blijft zo onder meer op de hoogte van de perspectieven 
op werk die de studie biedt. Deze informatie is belangrijk 
voor de huidige studenten. De oud-studenten zijn onder 
andere werkzaam als predikant of voorganger van een 
kerkelijke gemeente, docent aan een instelling voor hoger 
onderwijs, godsdienstleerkracht (PEGO), jongerenwerker, 
hulpverlener, pastoraal medewerker en ontwikkelingswer-
ker (NGO). In het verslagjaar werd de tweejaarlijkse alumni 
enquête (conform het kwaliteitshandboek) opgefrist en 
beperkt herzien om daarmee onder andere de nascho-
lingsactiviteiten beter af te stemmen op de wensen van 
afgestudeerden. 

3.7  Samenwerking en 
internationalisering 

Gedurende de verslagperiode was er vanuit de ETF een 
interuniversitaire samenwerking met zowel Vlaamse als 
buitenlandse universiteiten en hogescholen. 

(Inter)nationale samenwerking
De ETF heeft momenteel overeenkomsten met de 
volgende erkende instellingen voor hoger onderwijs: 

• Asia Center for Theological Studies and Mission 
(Zuid-Korea)

• Aurel Vlaicu University of Arad (Roemenië)
• Christelijke Hogeschool Ede (Nederland)
• Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland)

• Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna (Polen)
• Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (België)
• Freie Theologische Hochschule Giessen (Duitsland)
• Handong Global University (Zuid-Korea)
• Highland Theological College at the University of the 

Highlands and Islands (Schotland, VK)
• Institut Protestant de Théologie – Faculté de Montpellier 

(Frankrijk)
• Institutul Teologic Baptist din Bucuresti (Roemenië)
• Korea Theological Seminary (Zuid-Korea)
• Kosin University (Zuid-Korea)
• KU Leuven (België)
• MF Det Teologiske Menighetsfakultet (Noorwegen)
• National Pedagogical Dragomanov University (Oekraïne)
• Noordwes-Universiteit (Zuid-Afrika)
• Protestantse Theologische Universiteit (Nederland)
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Duitsland)
• Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel 

(Zwitserland)
• Theologische Universiteit Kampen (Nederland)
• Universitatea din Bucuresti (Roemenië)
• Université Catholique de Lyon (Frankrijk)
• University of Edinburgh (Schotland, VK)
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polen)
• Univerzita Mateja Bela (Slowakije)
• Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland)
• Yale University (Verenigde Staten)

Samenwerking KU Leuven
De bestaande contacten met de KU Leuven werden gecon-
tinueerd en geïntensiveerd. Er is opnieuw overleg geweest 

tussen de directie van de ETF en het (nieuwe) rectoraat 
van de KU Leuven over meer vormen van samenwerking, 
alsook met de (nieuwe) decaan van de faculteit theologie 
en religiewetenschappen. Er is regelmatig contact tussen 
hoogleraren van beide instellingen en collega’s nodigen 
elkaar uit voor gastcolleges. In het verslagjaar volgden alle 
eerstejaarsstudenten opnieuw ten minste één vak aan de 
KU Leuven, namelijk Godsdienstige Ontwikkelingspsycho-
logie. Studenten uit de overige bachelorjaren en masterstu-
denten hebben eveneens gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden om keuzevakken te volgen aan de KU Leuven. 
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3.7  Cooperation and 
Internationalization

In the reporting year, ETF was involved in inter-university 
collaboration with other Flemish and international universi-
ties and institutions for higher education.

(International) Cooperation
At this moment, ETF has agreements with the following 
accredited institutions of higher education:

•  Asia Center for Theological Studies and Mission 
(South-Korea)

•  Aurel Vlaicu University of Arad (Romania)
•  Christelijke Hogeschool Ede [Christian University of 

Applied Sciences] (The Netherlands)
•  Erasmus University Rotterdam (The Netherlands)
•  Evangelical School of Theology (Poland)
•  Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (Belgium)
•  Giessen School of Theology (Germany)
•  Handong Global University (South Korea)
•  Heidelberg University (Germany)
•  Highland Theological College at the University of the 

Highlands and Islands (Scotland, UK)
•  Institut Protestant de Théologie – Faculté de Montpellier 

(France)
•  Institutul Teologic Baptist din Bucuresti (Romania)
•  Korea Theological Seminary (South-Korea)
•  Kosin University (South-Korea)
•  KU Leuven (Belgium)
•  Lyon Catholic University (France) 
•  Matej Bel University (Slovakia)
•  MF Norwegian School of Theology (Norway)

•  National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine)
•  North-West University (South Africa)
•  Protestant Theological University (The Netherlands)
•  Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel 

(Switzerland)
•  Theological University in Kampen (The Netherlands)
• University of Bucharest (Romania)
•  University of Cardinal Stefan Wyszyńskiego (Poland)
•  University of Edinburgh (Scotland, UK)
•  VU University Amsterdam (The Netherlands)
•  Yale University (USA)

Cooperation KU Leuven
Existing contacts with KU Leuven were continued and 
intensified. Another consultation took place between the 
Executive Administration of ETF and the (new) Rectorial 
Offices of KU Leuven about more forms of cooperation, 
as well as with the (new) Academic Dean of the Faculty of 
Theology and Religious Studies. There is regular contact 
between professors from both institutions and colleagues 
invite each other for guest lectures.

In the reporting year all of the first-year Bachelor’s students 
again took at least one module at KU Leuven, namely 
Godsdienstige Ontwikkelingspsychologie [Developmental 
Psychology of Religion]. Other Bachelor’s and Master’s 
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Samenwerking TU Kampen
De samenwerking met de TU Kampen bestaat al geruime 
tijd op het gebied van docentenuitwisseling. Ook in het 
verslagjaar zijn er over en weer bijdragen geweest op studie-
conferenties en in colleges en participeerden docenten 
van de TU Kampen aan de jaarlijkse doctoraatsweek aan 
de ETF. Ook binnen het gezamenlijk opgerichte Center of 
Excellence for Reformed and Evangelical Theology (CERET) 
vonden verschillende activiteiten plaats (zie § 4.7.2). 
 
Samenwerking Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
De samenwerking tussen de ETF en de VU richt zich 
enerzijds op het faciliteren van gezamenlijke doctoraats-
projecten. Anderzijds is er samenwerking op het gebied 
van onderzoeksprojecten, in het bijzonder in het kader van 
het Jonathan Edwards Center Benelux. 

Samenwerking Protestantse Theologische Univer-
siteit (PThU)
Bestaande contacten met de PThU, de predikantsoplei-
ding van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn sinds 2016 
geïntensiveerd. Verschillende overlegmomenten van direc-
tie/college van bestuur en beleidsmedewerkers vonden dit 
jaar plaats. Aan de ETF afgestudeerde bachelors (Bijbel 
en Theologie) kunnen sinds het academiejaar 2017-2018 
rechtstreeks beginnen aan de PThU-predikantsmaster, en 
studenten met een masterdiploma (Bijbel en Theologie) 
van de ETF kunnen flexibel instromen in de PThU-predi-
kantsmaster. In dit kader is ook besloten om vanaf 2018 
jaarlijks een ETF Summer Colloquium door een PThU-do-
cent te laten verzorgen (zie § 3.3.3 ETF Open University). 

Mobiliteitsprogramma’s
De ETF participeert in het Erasmus+ programma, zowel 
voor studie als voor stage. Studenten en staf worden 
aangemoedigd om van dergelijke uitwisselingsprogram-
ma’s gebruik te maken. In het tweede en derde jaar van de 
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students have also used the possibility of taking elective 
modules at KU Leuven.

Cooperation Theological University in Kampen 
(TU Kampen)
Collaboration with TU Kampen has existed for some time, 
mainly in the area of lecturer exchange. In the reporting 
year there were reciprocal exchanges at conferences and 
in course lectures and professors of TU Kampen partici-
pated in the doctoral colloquium at ETF. Various activities 
also took place within the co-founded Center of Excel-
lence for Reformed and Evangelical Theology (CERET) 
(see § 4.7.2).

Cooperation VU University Amsterdam (VU 
University)
On the one hand cooperation between ETF and VU Univer-
sity focuses on facilitating joint doctoral projects. On the 
other hand, there is cooperation in research projects, in 
particular within the framework of the Jonathan Edwards 
Center Benelux.

Cooperation Protestant Theological University 
(PThU)
Existing contacts with PThU, the official institution for 
the education and training of ministers of the Protes-
tant Church in the Netherlands, have been intensified 
since 2016. Several consultations between the Executive 
Administration/Executive Board and the policy advisors 
took place this year. Since the 2017-2018 academic year, 
ETF Bachelor graduates (Bible and Theology) can start 
the ‘PThU-predikantsmaster’ directly and students with 
an ETF Master’s degree (Bible and Theology) have more 
flexibility entering the ‘PThU-predikantsmaster’. In this 
context, it was also decided to invite a PThU professor to 
give one of the annual ETF Summer Colloquium courses 
starting in 2018. (see § 3.3.3 ETF Open University). 

Mobility Programs
ETF participates in the Erasmus+ program, both for study 
and for internships. Students and staff are encouraged to 
make use of such exchange programs. In the second and 
third years of the Bachelor’s program and the first year 
of the Master’s program there are opportunities to study 
abroad for (part of) the academic year.

During the 2017-2018 academic year, four ETF students 
made use of this exchange opportunity. Two students 
studied abroad and two mobilities involved an internship. 
There were no incoming Erasmus+ students. In terms of 
staff mobility eight cases of outgoing mobility were realized, 
including to Austria, Poland, Romania, Spain and Sweden. 
Five of these mobilities involved training. Four academic 
staff from partner institutions visited ETF for guest lectures 
through Erasmus+. Funding for a new KA107 exchange 
project was awarded. In the first phase of this project five 
doctoral students from the National Pedagogical Drago-
manov University were selected for a five-month research 
stay at ETF in 2019.

Other Exchanges and Contacts
During the reporting year, there was participation in various 
seminars and colloquiums on the theme of inter-university 
cooperation or exchange. Specific institutional collabora-
tions were discussed and/or intensified, such as:

• From February 26 until March 2, Martin Webber was 
at the Faculté de Théologie Evangélique de l'Alliance 
Chrétienne (FATEAC) in Abidjan, Ivory Coast, to give 
guest lectures in the Master's program and advise on 
organization of a future doctoral program.

• On April 10 Andreas Beck was a panel member in the 
context of a mid-term review of a future educational 
assessment of the Research Master in Theology and 
Religious Studies at VU University.

• In the first half of April, Aaldert Prins taught archiving to 
students from Nkhoma University, Mzuzu University and 
Livingstonia University in Malawi. 

• On April 25 Andreas Beck chaired the scientific advisory 
board (Hochschulrat) of FTH Giessen.

• In April and May Jacobus (Kobus) Kok gave guest lectu-
res on the exegesis of the gospel of John at the invitation 
of the New Testament Department at Radboud Univer-
sity Nijmegen. 

• From June 5 to 21 David Courey gave the course ‘Chris-
tian Worldview and Ethics’ at McMaster Divinity College 
in Hamilton, Ontario, Canada.

• From June 11 to 22 six ordinals of Cranmer Hall, Durham 
University, participated in a Mission Study Bloc at ETF.

• On June 18 and 19 Chang Kyoon Jung, rector of 
Hapdong Theological Seminary, South Korea, visited 
ETF to discuss forms of educational cooperation and 
exchange of doctoral students.

• From July 22 until August 30 Jacobus (Kobus) Kok gave 
guest lectures at the University of Pretoria, South Africa. 

• On August 27 Ferdi Kruger and Alfred Brunsdon of 
North-West University, South Africa, visited ETF to sign a 
new Memorandum of Understanding. 

• During the annual doctoral colloquium at ETF (Septem-
ber 3-7), discussions were held on educational coopera-
tion for a doctoral program with a delegation from various 
theological educational institutions in the Middle East, 
including Bethlehem Bible College, Israel, Arab Baptist 
Theological Seminary Beirut, Lebanon, and Evangelical 
Theological Seminary in Cairo, Egypt.

Students from Developing Economies
In the 2017-2018 academic year there were five students 
from five different countries with emerging and develop-
ing economies (IMF) at ETF. A number of these students 
received a scholarship from or via ETF while others 
provided their own fees. 



JAARVERSLAG 201838

bacheloropleiding en in het eerste jaar van de masterop-
leiding zijn er mogelijkheden om een (deel van het) acade-
miejaar in het buitenland te studeren. In het academiejaar 
2017-2018 hebben vier studenten gebruik gemaakt van 
deze uitwisselingsmogelijkheid. Twee studenten volgden 
een studieperiode in het buitenland en twee mobiliteiten 
betroffen een stage. Er waren geen inkomende Erasmus+ 
studenten. Op het gebied van stafmobiliteit zijn acht 
uitgaande mobiliteiten gerealiseerd, onder andere naar 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden. Vijf 
van deze mobiliteiten betrof een training. Vier docenten 
uit partnerinstellingen hebben middels Erasmus+ de ETF 
bezocht voor gastcolleges. Een nieuw KA107-uitwis-
selingsproject werd toegekend. In de eerste fase van dit 
project werden vijf doctoraatsstudenten van de National 
Pedagogical Dragomanov University geselecteerd voor een 
onderzoeksverblijf van vijf maanden aan de ETF in 2019.

Andere uitwisselingen en contacten 
In het verslagjaar werd deelgenomen aan diverse studiedagen 
en colloquia die interuniversitaire samenwerking of uitwis-
seling als thema hadden. Specifieke institutionele samen-
werkingen werden besproken en/of geïntensiveerd, zoals: 

• Van 26 februari tot 2 maart was Martin Webber 
aan de Faculté de Théologie Evangélique de l’Alli-
ance Chrétienne (FATEAC) te Abidjan, Ivoorkust, om 
gastcolleges in het masterprogramma te verzorgen en 
advies te geven bij de organisatie van een toekomstig 
doctoraatsprogramma.

• Op 10 april was Andreas Beck panellid in het kader van 
een tussentijdse evaluaite van een toekomstige onder-
wijsvisitatie van de onderzoeksmaster Theology and 
Religious Studies aan de VU.

• In de eerste helft van april gaf Aaldert Prins onderwijs over 
archivering aan studenten van de Nkhoma University, 
Mzuzu University en Livingstonia University in Malawi. 

• Op 25 april zat Andreas Beck de wetenschappelijke 
adviesraad (Hochschulrat) van de FTH Giessen voor.

• In april en mei gaf Jacobus (Kobus) Kok gastcollege 
over de exegese van het evangelie van Johannes op 
uitnodiging van de vakgroep Nieuwe Testament aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 

• Van 5 tot 21 juni gaf David Courey de cursus “Chris-
tian Worldview and Ethics” aan het McMaster Divinity 
College in Hamilton, Ontario, Canada.

• Van 11 tot 22 juni hebben zes wijdelingen (ordinands) 
van Cranmer Hall, Durham University, deelgenomen aan 
een ‘Mission Study Bloc’ aan de ETF.

• Op 18 en 19 juni bezocht Chang Kyoon Jung, rector van 
Hapdong Theological Seminary, Zuid-Korea, de ETF om 
te praten over vormen van onderwijssamenwerking en 
uitwisseling van doctoraatsstudenten.

• Van 22 juli tot 30 augustus gaf Jacobus (Kobus) Kok 
gastcollege aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika. 

• Op 27 augustus bezochten Ferdi Kruger en Alfred Bruns-
don van Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika, de ETF om 
een nieuw Memorandum of Understanding te tekenen. 

• Tijdens de jaarlijkse doctoraatsweek aan de ETF (3-7 
september) werd overleg gevoerd over onderwijssa-
menwerking op het gebied van doctoraten met een 
delegatie van verschillende theologische onderwijsin-
stellingen in het Midden-Oosten, waaronder Bethlehem 
Bible College, Israël, Arab Baptist Theological Seminary 
Beiroet, Libanon, en Evangelical Theological Seminary in 
Caïro, Egypte. 

Studenten uit ontwikkelende economieën
In het academiejaar 2017-2018 studeerden vijf studenten 
afkomstig uit vijf verschillende landen met ontwikkelende 
economieën (IMF) aan de ETF. Een aantal studenten kreeg 
hiervoor een beurs van of middels de ETF terwijl anderen 
zelf in hun onderhoud voorzagen. 

Het Johannes Husfonds is een fonds van de ETF 
voor talentvolle studenten en docenten uit Oost- en 
Centraal-Europa, zodat zij de mogelijkheid hebben hun 
studie theologie voort te zetten aan de ETF. Naast het 
Johannes Husfonds kent de ETF ook het Augustinusfonds 
voor studenten uit de regio Midden-Oosten en Afrika. De 
studiebeurscommissie kent de beurzen toe en volgt de 
beursstudenten op. 

In 2017-2018 hebben zes studenten een studiebeurs 
ontvangen vanuit het Augustinusfonds. Vijf studenten 
hebben beurzen ontvangen uit andere fondsen. 

De ETF heeft ruime ervaring in het opleiden van studenten 
uit Oost- en Centraal-Europa, mede omdat een aantal van 
haar docenten daar regelmatig lesgeeft. Alle studenten zijn 
na afloop van hun studie teruggekeerd naar hun land van 
herkomst om daar een carrière als theoloog te beginnen of 
voort te zetten. Drie Oost-Europese studenten zijn in het 
verslagjaar na het behalen van hun masterdiploma toege-
laten tot het doctoraatsprogramma. 

Financiële bijdragen aan studiefondsen worden volledig 
aan de beurzen besteed. De bedrijfsrevisor controleert 
jaarlijks de boekhouding van deze fondsen. Donateurs 
en relaties van een fonds worden via de ETF-nieuwsbrief 
geïnformeerd. 

De ETF heeft strategische samenwerkingen met onder 
andere Overseas Council International (OCI) en Langham 
Partnership. Zij zien de ETF als een belangrijke partner 
voor leiderschapsontwikkeling in Europa en de wereld 
en bevelen de programma’s van de ETF aan bij hun 
partnerinstellingen. 
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The John Hus Fund is a special fund of ETF for gifted 
students and lecturers from Eastern and Central Europe, 
in order that they have the opportunity to continue their 
study of theology at ETF. Besides the John Hus Fund, ETF 
also has the Augustine Fund for students from the Middle 
East and Africa. The scholarship committee grants schol-
arships and monitors the scholarship students.

In the 2017-2018 academic year six students received 
scholarships through the Augustine Fund. Five students 
received a scholarship through other funds. 

ETF has much experience in training and educating 
students from Eastern and Central Europe, partially 
because a number of ETF’s lecturers teach regularly in the 
area. Upon completion of their studies all these students 
returned to their home countries and started or resumed 
their careers as theologians. In the reporting year three 
Eastern European students were admitted to the doctoral 
program after obtaining their Master’s degree.

Financial donations to study funds are entirely used 
for scholarships. The auditor annually examines these 
accounts. Donors (both financial and otherwise) of the 
funds are informed through the ETF newsletter.

ETF has strategic collaborations with, among other 
organizations, Overseas Council International (OCI) and 
Langham Partnership. They see ETF as an important 
partner for leadership development in Europe and around 
the world, and recommend ETF programs to their partner 
institutions.





04
Onderzoek

Research
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4.1 Inleiding 

Met haar onderzoek wil de ETF een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van de theologische wetenschap. Een 
instelling voor hoger academisch onderwijs kan haar 
opdracht immers niet vervullen zonder degelijk onderzoek. 
Het onderzoek gebeurt in voortdurende wisselwerking 
met onderwijs en dienstverlening: het onderzoek geeft 
hiervoor de nodige expertise, maar wordt hierdoor ook 
gestimuleerd. In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de 
globale beleidslijnen (§ 4.2), de onderzoeksprogramma’s 
met inbegrip van de drie onderzoeksinstituten van de ETF 
(§ 4.3), het doctoraatsprogramma (§ 4.4), een overzicht 
van de onderzoeksoutput in het verslagjaar (§ 4.5), extern 
gefinancierd onderzoek (§ 4.6) en samenwerking en inter-
nationalisering (§ 4.7) aan de orde komen. 

4.2  Globale beleidslijnen 

4.2.1  Onderzoeksopdracht academisch personeel 

De vakgroepvoorzitters leveren jaarlijks een beschrijving 
in van de verschillende vakgroepen en het beschikbare 
academisch personeel. Op basis van de jaarplanning stelt 
de directie samen met de betreffende vakgroepvoorzitter 
een ontwikkelingsplan op voor de vakgroep. Hieruit vloeien 

de individuele jaaropdrachten voort. Het academisch 
personeel heeft een onderzoeksopdracht, in de meeste 
gevallen omvat dit dertig à veertig procent van de totale 
werktijd. De ETF streeft ernaar de onderzoekstijd in grotere 
mate aan onderzoeksprestaties te koppelen, te meten aan 
kwaliteit, kwantiteit en met name de onderzoeksoutput. 

Het academisch personeel wordt gestimuleerd om op 
internationaal niveau samen te werken met onderzoekers 
van andere instellingen voor hoger academisch onder-
wijs. Het personeel krijgt de mogelijkheid om een gehele 
of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van bezoek 
van wetenschappelijke conferenties aan te vragen. Deze 
verzoeken worden zoveel mogelijk gehonoreerd als eigen 
onderzoek wordt gepresenteerd dat later ook wordt 
gepubliceerd. 

4.2.2  Kwaliteitsbeleid onderzoek 

De jaarlijkse evaluatiegesprekken met het academisch 
personeel worden gevoerd aan de hand van de individuele 
jaaropdrachten en vormen een onderdeel van het integraal 
kwaliteitsbeleid. Bij die gelegenheid bespreken de decaan 
en desgevallend de vakgroepvoorzitter met de perso-
neelsleden de prestaties op het gebied van onderzoek, 
onderwijs, en academische dienstverlening. Vaak biedt 
zo’n gesprek een goede aanleiding om het academisch 
personeel te stimuleren zich op bepaalde onderdelen 
verder te ontwikkelen. 

Wat betreft het onderzoek zijn tijdens de evaluatiegesprek-
ken de onderzoeksoutput van de afgelopen vijf jaar (met 
bijzondere aandacht voor het academiejaar 2017-2018) 
en de jaaropdracht besproken. 

De directie en het bestuur hebben in overleg met de 
onderzoekers heldere eisen rondom onderzoeksoutput 

geformuleerd en gecommuniceerd. De raad van bestuur 
verbindt consequenties aan het niet realiseren van voorop-
gestelde criteria voor het zelfstandig academisch perso-
neel (ZAP). 

Naast de evaluatiegesprekken en andere contactmomen-
ten met decaan en vakgroepvoorzitter is ook de onder-
zoekscommissie van groot belang voor de interne kwali-
teitsbewaking van het onderzoek. De vicedecaan onder-
zoek ondersteunt de decaan in het stimuleren en facilite-
ren van kwaliteitsvol onderzoek aan de faculteit. Ook het 
stimuleren en begeleiden van het schrijven van aanvragen 
voor externe onderzoeksfondsen vormt hier een belangrijk 
onderdeel van. 

Onderzoek04 04
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4.1  Introduction

In regard to research, ETF wants to contribute to the 
development of theological scholarship. An institu-
tion of higher education cannot fulfil its purpose without 
the support of solid research. This research happens in 
constant interaction with education and service: research 
provides the expertise for both, but is also stimulated by 
both. This chapter covers General Policy (§ 4.2), research 
programs, including the three research institutes of ETF 
(§ 4.3), the doctoral program (§ 4.4), an overview of the 
research output in the reporting year (§ 4.5), externally 
funded research (§ 4.6) and cooperation and internation-
alization (§ 4.7).

4.2  General Policy

4.2.1  Research Assignments of Academic Personnel

Each year the department chairmen produce descriptions 
of their respective departments, noting available academic 
personnel. Based on these annual reports the Executive 
Administration forms a developmental plan for each depart-
ment in collaboration with the chairmen. This results in the 
individual annual assignments. Academic personnel have a 
research assignment, in most cases involving 30-40% of 

their total work time. ETF strives to connect the time spent 
on research to a greater extent with results, especially as 
measured in relation to both quality and quantity. 

Academic personnel are encouraged to collaborate on an 
international level with researchers from other institutions 
of higher education. They have the opportunity to request 
full or partial compensation of expenses of attending 
academic conferences. These requests are granted as far 
as possible if personal research is presented that is later 
also published.

4.2.2  Quality Policy for Research

Annual evaluation meetings with academic personnel are 
conducted using the individual yearly assignments and 
are part of the overall Quality Policy. At these meetings 

the Academic Dean along with the respective department 
chairman discuss with personnel results and achievements 
in the areas of research, education and academic service. 
The meetings are often a good starting point to stimulate 
academic personnel to grow in certain areas.

Regarding research, research output of the preceding five 
years (with special attention to the 2017-2018 academic 
year) and annual assignments were discussed during the 
evaluation meetings. 

In consultation with researchers, the Executive Admin-
istration and the Board of Trustees have formulated 
and communicated clear demands regarding research 
output. The Board of Trustees attaches consequences 
to independent academic personnel who fail to achieve 
predetermined criteria.

Research04
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Met het oog op het creëren van een goede onderzoeks-
context voor tweedejaars masterstudenten, promovendi, 
academisch personeel van de ETF en gastonderzoekers 
(junior en senior) is er in 2017 vanuit het decanaat een 
initiatief genomen voor Into Religion Talks als pilot project. 
Het betrof wekelijkse ontmoetingen van een uur met 
presentaties en gezamenlijk interactie met het oog op een 
verbreding van perspectieven op geloof en theologie; het 
creëren van een platform voor uitwisseling en feedback op 
lopend onderzoek (intern en extern); en het bieden van 
een openruimtedialoog in een academische context over 
thema’s buiten het eigen onderzoek. Dit project is succes-
vol gebleken en wordt in 2019 gecontinueerd.

4.2.3  Onderzoekscommissie 

De onderzoekscommissie stimuleert en coördineert het 
onderzoek in de faculteit en evalueert de onderzoeksacti-
viteiten van het academisch personeel.

Tijdens het verslagjaar werden er overeenkomstig het 
huishoudelijk reglement vier vergaderingen gehouden. 
De commissie hield zich bezig met een inventarisatie van 
de bestaande onderzoeksexpertise en met de verdere 
ontwikkeling van de onderzoeksprogramma’s. Ook het 
onderzoek rondom de masterproeven werd door de 
commissie gecoördineerd, terwijl de coördinatie van de 
doctoraatsprojecten ook in het verslagjaar grotendeels 
werd uitbesteed aan een subcommissie, de doctoraats-
commissie (zie § 4.4.4). 

4.3  Onderzoeksprogramma’s 

4.3.1  Onderzoek binnen vakgroepen 

Het overgrote deel van het onderzoek binnen de ETF vindt 
plaats in het kader van de zes vakgroepen: Oude Testa-
ment, Nieuwe Testament, Historische Theologie, Syste-
matische Theologie, Praktische Theologie, en Godsdienst-
wetenschappen en Missiologie. Hieronder worden per 
vakgroep de hoofdlijnen van het onderzoek aangegeven 
en een aantal significante resultaten van het verslagjaar 
vermeld.

Oude Testament
De vakgroep Oude Testament houdt zich bezig met 
onderzoek naar de Hebreeuwse Bijbel en de omgevende 
culturen. De Bijbelteksten worden in hun oorspronkelijke 
Nabije Oosterse context bestudeerd, waarbij een breed 
scala aan historische, literaire en taalkundige metho-
des toegepast wordt. Vraagstukken die gerelateerd zijn 
aan het gebruik van de oudtestamentische teksten in de 
context van de Bijbel als geheel en met betrekking tot de 
huidige tijd maken integraal deel uit van de activiteiten 
van de vakgroep. Het uitgangspunt van elk onderzoek 
is de canonieke vorm van de teksten, maar ook vragen 

over de voorgeschiedenis ervan worden behandeld. Waar 
van toepassing wordt er gebruikgemaakt van zienswijzen 
uit andere wetenschappelijke gebieden zoals de sociolo-
gie en de vergelijkende godsdienstwetenschappen. Ook 
wordt er aandacht gegeven aan meer recente benaderin-
gen: de liberale, psychologische of feministische interpre-
taties. Naast studie van de Hebreeuwse Bijbel wordt er 
onderzoek gedaan naar teksten en culturen uit het oude 

 Het onderzoek 
gebeurt in voortdurende 

wisselwerking met onderwijs 
en dienstverlening: het 

onderzoek geeft hiervoor de 
nodige expertise, maar wordt 
hierdoor ook gestimuleerd.   
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In addition to the evaluation meetings, and other forms 
of contact with the Academic Dean and department 
chairmen, the Research Committee is another import-
ant component for guarding the quality of research. The 
Academic Vice-Dean of Research supports the Academic 
Dean in promoting and facilitating quality research at the 
faculty. Encouraging and guiding the writing of applications 
for external research funds is an important part of this.

In light of creating a good research context for second-
year Master's students, doctoral students, academic 
personnel of ETF and guest researchers (junior and 
senior), in 2017 the Dean’s office launched a new initiative 
of Into Religion Talks as a pilot project. Weekly meetings of 
one hour were held with presentations and joint interaction 
with the purpose of broadening perspectives on faith and 
theology, creating a platform for exchange and feedback 
on current research (internal and external), and offering an 
open space dialogue in an academic context on themes 
outside of one's own research. This project has proven 
successful and will be continued in 2019.

The following offers an overview of topics and speakers:

4.2.3  Research Committee

The Research Committee stimulates and coordinates 
research in the faculty and evaluates the research activities 
of the academic personnel. 

During the reporting year the committee met four times 
according to the Internal Regulations. The committee has 
been working on an inventory of existing research exper-
tise and further development of research programs. Also 
research surrounding the Master’s theses was coordinated 
by the committee, while coordination of doctoral theses in 
the reporting year was the responsibility of a subcommit-
tee, the Doctoral Committee (see § 4.4.4). 

4.3  Research Programs

4.3.1  Research within the Departments

The largest amount of research within ETF is conducted 
within the six departments: Old Testament, New Testament, 

Historical Theology, Systematic Theology, Practical Theol-
ogy, and Religious Studies and Missiology. Below, for each 
department the main areas of research are indicated and a 
number of significant results achieved in the reporting year 
are mentioned.

Old Testament
The Department of Old Testament conducts research on 
the Hebrew Bible and surrounding cultures. Biblical texts 
are studied in their original ancient Near Eastern context 
with the help of a broad range of historical, literary and 
linguistic methods. Questions relating to the use of Old 
Testament texts in the context of the Bible as a whole and 
in relation to the present world are an integral part of the 
department’s activities. The canonical form of the texts is 
taken as the starting point of all investigations; however, 
questions about the pre-history of the texts are also 
addressed. Perspectives derived from other scientific fields 

 Research happens in 
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Nabije Oosten. Een andere focus van de vakgroep zijn de 
vroege vertalingen en interpretaties van de Hebreeuwse 
Bijbel zoals beschreven in de Septuagint en de Targumim, 
alsook de interpretaties uit rabbijnse en vroegchristelijke 
bronnen.

Sinds academiejaar 2018-2019 fungeert Mart-Jan Paul 
als waarnemend vakgroepvoorzitter. Koert van Bekkum 
is sinds augustus als deeltijds hoofddocent werkzaam 
in de vakgroep. Hij was als mederedacteur betrokken 
bij de uitgave van het boek Biblical Hebrew in Context. 
Essays in Semitics and Old Testament Texts in Honour of 
Professor Jan P. Lettinga, uitgegeven door Brill in de reeks 
“Oudtestamentische Studiën”. Het boek Theologie van het 
Oude Testament onder redactie van Hendrik Koorevaar 
en Mart-Jan Paul, dat in 2013 bij uitgeverij Boekencen-
trum verscheen, werd vertaald in het Russisch. Daarnaast 
verscheen het boek The Earth and the Land. Studies 

about the Value of the Land of Israel in the Old Testament 
and Afterwards onder redactie van Hendrik Koorevaar en 
Mart-Jan Paul bij uitgeverij Peter Lang, wat in het verslag-
jaar tevens bekroond werd met de Franz-Delitzsch-prijs 
door het Institut für Israelogie. Op 30 november organi-
seerde Geert Lorein een expertmeeting met het oog op 
het uitbrengen van een nieuwe inleiding op het Oude 
Testament. Bij dit project zijn verschillende oudtestamen-
tici van de ETF betrokken. Ted van der Ende publiceerde 
een praktische Bijbelverklaring bij het boek Spreuken in de 
serie De Brug, uitgegeven bij Jongboek.

Nieuwe Testament
Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich 
met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt 
binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek 
gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende 
delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, hande-
lingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt 
ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen 
de canonieke boeken en andere vroegchristelijke litera-
tuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, 
historiografie, vroegchristelijke hymnen, gebeden en de 
doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats 
binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC, 
zie § 4.3.2) en in samenwerking met de vakgroep Histori-
sche Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht 
besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige 
context.

Jacobus (Kobus) Kok is per 1 maart bevorderd tot hoogle-
raar. Jeremy Otten is sinds 1 maart als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de vakgroep.

De in 2017 verdedigde dissertatie van Jermo van Nes, 
Pauline Language and the Pastoral Epistles: A Study of 
Linguistic Variation in the Corpus Paulinum, werd door Brill 

gepubliceerd in de reeks Linguistic Biblical Studies. Ook 
werden er vanuit de vakgroep twee onderzoeksaanvra-
gen ingediend, een bij het FWO en een bij de Templeton 
Foundation. Beiden werden niet gehonoreerd, hoewel de 
FWO-aanvraag hoog werd gerangschikt. Verder organi-
seerde de vakgroep twee rondetafelgesprekken. Op 26 
maart en 14 november waren in dit verband respectievelijk 
Paul Anderson (George Fox University, Oregon, Verenigde 
Staten) en Jostein Ådna (VID Specialised University, 
Stavanger, Noorwegen) te gast aan de ETF.

De overige onderzoeksactiviteiten van de vakgroep 
Nieuwe Testament zijn opgenomen in de verslaggeving 
van het RCEC (zie § 4.3.2).

Historische Theologie
De vakgroep Historische Theologie vertrekt binnen haar 
onderzoek vanuit twee recente ontwikkelingen, de groei-
ende waardering voor de patristiek in de evangelische 
beweging en de recente herwaardering van de middel-
eeuwse en protestantse scholastiek. Beide invalshoeken 
dragen bij tot een beter verstaan van de Reformatie en 
haar relatie tot de Moderne Tijd.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de middeleeuwse 
scholastiek van de 13e en 14e eeuw (Bonaventura, 
Thomas van Aquino, Johannes Duns Scotus) en haar 
doorwerking in latere theologie. Voor de 16e en 17e eeuw 
(protestantse orthodoxie en scholastiek) wordt samen-
gewerkt met het werkgezelschap Oude Gereformeerde 
Theologie. Jonathan Edwards’ theologie (18e eeuw) wordt 
bestudeerd in samenwerking met het Jonathan Edwards 
Center van Yale University (zie § 4.7.4). De vakgroep heeft 
daarnaast een traditie van onderzoek naar de geschiedenis 
van de evangelische beweging en protestantse kerken in 
Vlaanderen en Nederland in de 19e en 20e eeuw. Hiervoor 
is een samenwerking met Evadoc (zie § 4.7.3) uitgewerkt.
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like sociology, comparative religious studies and others 
are used where applicable. More recent approaches like 
liberationist, psychological or feminist interpretations are 
taken into consideration. In addition to the Hebrew Bible, 
texts and cultures of the ancient Near East are studied. 
Early translations and interpretations of the Hebrew Bible 
as attested in the Septuagint and the Targumim are an 
additional part of the department’s focus, as are interpre-
tations found in rabbinic and early Christian sources.

Since the beginning of the 2018-2019 academic year, 
Mart-Jan Paul has served as acting department chairman. 
Koert van Bekkum has worked as a part-time associate 
professor in the department since August. As co-editor he 
was involved in the publication of the book Biblical Hebrew 
in Context. Essays in Semitics and Old Testament Texts in 

Honour of Professor Jan P. Lettinga, published by Brill in 
the series “Old Testament Studies”. The book Theology 
of the Old Testament, edited by Hendrik Koorevaar and 
Mart-Jan Paul, published by Boekencentrum in 2013, was 
translated into Russian. The book The Earth and the Land. 
Studies about the Value of the Land of Israel in the Old 
Testament and Afterwards, edited by Hendrik Koorevaar 
and Mart-Jan Paul, was published by Peter Lang Publis-
hers, and was also awarded the Franz-Delitzsch Award by 
the Institut für Israelogie in the reporting year. On Novem-
ber 30 Geert Lorein organized an expert meeting in view 
of publishing a new introduction to the Old Testament. 
Several Old Testament scholars of ETF are involved in this 
project. Ted van der Ende published a practical commen-
tary on Proverbs in the series “De Brug”, published by 
Jongboek.

New Testament
Research in the Department of New Testament focuses 
mainly on two lines of investigation. Firstly, within the 
canon of the New Testament, research is being conducted 
into the relationships among the various parts of the New 
Testament (Gospels, Acts, Pauline and Catholic Epistles). 
Secondly, the department joins in the current debate 
regarding the relationship between the canonical books 
and other early Christian literature. This debate deals with 
subjects such as pseudepigraphy, historiography, early 
Christian hymns and prayers, and baptism. This second 
line of research is followed mainly within the Research 
Centre for Early Christianity (RCEC, see § 4.3.2) and in 
cooperation with the Department of Historical Theology. 
The department also gives attention to teaching Greek in a 
Dutch-speaking context.

Jacobus (Kobus) Kok was promoted to professor as of 
March 1. Jeremy Otten has been a senior researcher in the 
department since March 1.

The dissertation Jermo van Nes defended in 2017, entitled 
Pauline Language and the Pastoral Epistles: A Study of 
Linguistic Variation in the Corpus Paulinum, was publis-
hed by Brill in the series “Linguistic Biblical Studies”. The 
department also submitted two research applications, one 
to the FWO and one to the Templeton Foundation. Neither 
were accepted, although the FWO application was highly 
ranked. The department also organized two round table 
discussions. In this context Paul Anderson (George Fox 
University, Oregon, United States) and Jostein Ådna (VID 
Specialised University, Stavanger, Norway) were guests at 
the ETF on March 26 and November 14, respectively.

Oher research activities of the department are included in 
the reporting of research related to the RCEC (see § 4.3.2). 

Historical Theology
In its research the Department of Historical Theology 
pays particular attention to two recent developments: 
the growing appreciation of patristics in the Evangelical 
movement and the recent re-evaluation of medieval and 
Protestant scholasticism. In turn, these two emphases 
contribute to a better understanding of the Reformation 
and its relationship to the modern era. 

Two research institutes are linked to the department, 
both established in 2008 to stimulate local and interna-
tional research. The Research Centre for Early Christianity 
(RCEC; see § 4.3.2) was established in cooperation with 
the Department of New Testament and focuses mainly on 
research into pre-Chalcedonian Christianity (before 451 
C.E.). The Institute of Post-Reformation Studies (IPRS; 
see § 4.3.2) conducts research into the early modern era, 
the focus being on post-Reformation studies. Special 
attention is paid to medieval scholasticism of the 13th 
and 14th centuries (Bonaventure, Thomas Aquinas, John 
Duns Scotus) and its influence on later theology. For 
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Er verschenen verschillende monografien, waaronder de 
monografie The Theology of John Duns Scotus van Antonie 
Vos in de reeks “Studies in Reformed Theology” bij Brill. 
Anne-Catherine Pardon deed in de herfst van 2018 onder-
zoek in het universiteitsarchief van Tübingen in het kader van 
haar promotieonderzoek. Matthias Mangold was betrokken 
bij de vertaling van het boek Reformation Worship: Liturgies 
from the Past to the Present, een verzameling van refor-
matorische liturgieën. Song Kim en Anne-Catherine Pardon 
vervoegden in het verslagjaar de vakgroep als residentieel, 
vrijwillig wetenschappelijk medewerkers.

De overige onderzoeksactiviteiten van de vakgroep Histo-
rische Theologie zijn opgenomen in de verslaggeving van 
de onderzoeksinstituten RCEC, IPRS (zie § 4.3.2), Evadoc 
(zie § 4.7.3) en JECB (zie § 4.7.4).

Systematische Theologie
Het onderzoek in de vakgroep Systematische Theologie 
heeft drie thematische onderzoekslijnen. 

De eerste onderzoekslijn richt zich op postmoderne 
theologie en theologisch-hermeneutische filosofie. Er 
wordt onderzoek gedaan naar de theologische aard van 
de interpretatie en de voortgaande interpretatieve aard 
van de theologische discussie door kritisch omgaan 
met en toepassen van hedendaagse en postmoderne 
filosofieën die het theologische landschap van vandaag 
vormen. De invloed van belangrijke continentale denkers 
zoals  Heidegger, Ricoeur, Frei, Lindbeck, Foucault, Marion 
en Derrida wordt bestudeerd. De tweede onderzoekslijn, 
moraaltheologie en ethiek in postmoderne context, houdt 
zich bezig met de rol van evangelische beweging in de 
hedendaagse maatschappij, met name op het gebied 
van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat 
heeft diverse verschuivingen teweeggebracht in de morele 
discussie en de ethische dialoog. Met het oog op de morele 

argumentatie worden nieuwe perspectieven onderzocht 
die zorgen voor een sterke stimulans richting christelijke 
waarden en normen. Ook wordt er onderzoek gedaan 
naar de noodzaak en mogelijkheid van een evangelische 
“publieke theologie”. De onderliggende vraag is welke 
specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere 
evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, 
democratische samenleving. De derde onderzoekslijn, 
ecclesiologie en oecumene, onderzoekt de identiteit van 
de evangelische traditie binnen zowel denominationele 
als niet-denominationele, vrije kerkelijke groeperingen, in 
Europa en wereldwijd. Zij erkent de diversiteit van deze 
traditie zoals deze gevonden wordt binnen zowel de insti-
tutionele, ecclesiologische kerkvormen als de voortdurend 
groeiende organische, congregationele modellen. Bijzon-
dere aandacht gaat naar de oecumenische betrokkenheid 
van evangelischen en pinksterchristenen en hun dialoog 
met de rooms-katholieke, orthodoxe, lutherse en gerefor-
meerde tradities. 

Onder redactie van Steven van den Heuvel en Patrick 
Nullens verscheen het zesde deel van de serie Christian 
Perspectives on Leadership and Social Ethics bij uitge-
verij Peeters, getiteld Driven by Hope: Economics and 
Theology in Dialogue. De bundel verscheen naar aanlei-
ding van het gelijknamige congres wat op 24 en 25 febru-
ari 2017 werd gehouden aan de ETF in samenwerking 
met de Erasmus Happiness Economics Research Organi-
sation (EHERO). Ook verscheen de bundel Theological 
Ethics and Moral Value Phenomena: The Experience of 
Values onder redactie van Steven van den Heuvel, Patrick 
Nullens en Angela Roothaan (VU) bij uitgeverij Routledge. 
Verder publiceerde Raymond Hausoul zijn in 2017 verde-
digde dissertatie De nieuwe hemel en nieuwe aarde: Een 
interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jurgen 
Moltmann en Gregory Beale bij uitgeverij Boekencentrum. 
Raymond Hausoul vervoegde de vakgroep als vrijwilliger 
wetenschappelijk medewerker.

De vakgroepen Systematische Theologie en Praktische 
Theologie hebben in 2008 samen het ILSE opgericht. De 
onderzoeksactiviteiten binnen het ILSE zijn opgenomen in 
de verslaggeving van de onderzoeksinstituten (zie § 4.3.2). 

Praktische Theologie
De vakgroep Praktische Theologie doet onderzoek naar 
de christelijke geloofspraktijk. Nu het christendom steeds 
minder het maatschappelijke waardenpatroon bepaalt, is 
de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfspre-
kend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale 
cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud 
van netwerken en subculturen. Deze postmoderne en 
pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeen-
schappen voor de uitdaging zich te handhaven en tegelij-
kertijd te innoveren. De vakgroep benadert de christelijke 
geloofspraktijk op diverse manieren om deze context en 
uitdaging te doorgronden en op nieuwe wegen te wijzen. 
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research on the 16th and 17th centuries (Protestant ortho-
doxy and scholasticism), there is collaboration with the 
Research group Classic Reformed Theology. The theology 
of Jonathan Edwards (18th century) is studied in collabo-
ration with the Jonathan Edwards Center at Yale Univer-
sity (see § 4.7.4). The department also has a tradition of 
research into the history of the Evangelical movement and 
Protestant Churches in Flanders and the Netherlands in 
the 19th and 20th centuries. For this, collaboration has 
been developed with Evadoc (see § 4.7.3).

Several monographs appeared, including Antonie Vos' 
monograph The Theology of John Duns Scotus in the 
series “Studies in Reformed Theology” by Brill. In the 
autumn of 2018 Anne-Catherine Pardon did research in 
the university archives of Tübingen as part of her doctoral 
research. Matthias Mangold was involved in the transla-
tion of the book Reformation Worship: Liturgies from the 
Past to the Present, a collection of reformed liturgies. In 
the reporting year, Song Kim and Anne-Catherine Pardon 
joined the department as residential affiliated researchers.

Other research activities of the department are included 
in the reporting of research related to the institutes RCEC, 
IPRS (see § 4.3.2), Evadoc (see § 4.7.3) and JECB (see 
§ 4.7.4).

Systematic Theology
Research in the Department of Systematic Theology 
follows three thematic lines.

The first line of research focuses on postmodern theol-
ogy and theological-hermeneutical philosophy. This 
research examines the theological nature of interpre-
tation and the ongoing interpretive nature of theological 
discourse through critical engagement and appropriation 
of contemporary and postmodern philosophies shaping 

the theological landscape of today. The influences of such 
major continental figures as Heidegger, Ricoeur, Frei, 
Lindbeck, Foucault, Marion, and Derrida, among others, 
are considered. 

The second line of research, moral theology and postmod-
ern ethical discourse, concerns the role of Evangelicals 
in contemporary society, especially in the area of ethics 
and moral theology. The climate of postmodernity has led 
to various shifts in moral discourse and ethical dialogue. 
Fresh perspectives for moral argumentation that provide 

compelling inclinations toward Christian principles and 
values are investigated. Research is also conducted into 
the necessity and possibility of an Evangelical ‘public theol-
ogy’. The underlying concern is to understand the partic-
ular contributions Christians and Churches in the broader 
Evangelical world can make in a pluralistic democratic 
setting. 

The third line of research, ecclesiological studies and 
ecumenism, examines the identity of the Evangelical tradi-
tion, within both Church denominations and non-denomi-
national Free Church movements in Europe and worldwide. 
This work acknowledges the diversity of this tradition both 
within institutional ecclesiological forms of government 
and in the ongoing growth of the organic, congregational 
Church models. Particular attention is paid to ecumenical 
involvement of Evangelicals and Pentecostals and their 
dialogue with Roman Catholic, Orthodox, Lutheran, and 
Reformed traditions.

Edited by Steven van den Heuvel and Patrick Nullens, 
the sixth volume of the series “Christian Perspectives on 
Leadership and Social Ethics” was published by Peeters 
Publishers, entitled Driven by Hope: Economics and 
Theology in Dialogue. This volume appeared as a result of 
the conference by the same name held at ETF on Febru-
ary 24 and 25, 2017 in collaboration with the Erasmus 
Happiness Economics Research Organisation (EHERO). 
The book Theological Ethics and Moral Value Phenomena: 
The Experience of Values under the editorship of Steven 
van den Heuvel, Patrick Nullens and Angela Roothaan 
(VU University) was published by Routledge. Raymond 
Hausoul’s dissertation, which he had defended in 2017, 
was published by Boekencentrum with the title De nieuwe 
hemel en nieuwe aarde: Een interdisciplinaire vergelijking 
tussen Karl Rahner, Jurgen Moltmann en Gregory Beale. 
Hausoul joined the department as an affiliated researcher.
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Daarbij worden respect voor de christelijke traditie en 
de nood aan vernieuwing steeds in balans gehouden. 
Dit gebeurt door middel van drie onderzoekslijnen. De 
eerste onderzoekslijn, gemeenteopbouw en leiderschap, 
richt zich op veranderingen in de organisatiecultuur van 
geloofsgemeenschappen en de daarmee samenhan-
gende uitdagingen en veranderingen voor kerkleiders. De 
tweede onderzoekslijn, rituele vorming door prediking, 
liturgie en kunst, onderzoekt het huidige zelfverstaan van 
gelovigen door middel van rituelen in de breedste zin van 
het woord. De derde onderzoekslijn, nieuwe wegen in 
christelijke educatie: de rol van spiritualiteit, richt zich op 
de rol van christelijke identiteit in de context van christelijk 
hoger onderwijs. 

Jack Barentsen is per 1 januari bevorderd tot hoogleraar. 
Jos de Kock is per 1 oktober aangesteld als gastprofessor.

Jack Barentsen fungeerde als hoofdredacteur bij de publi-
catie van het vijfde deel van de serie Christian Perspecti-
ves on Leadership and Social Ethics bij uitgeverij Peeters, 
getiteld Increasing Diversity: Loss of Control or Adaptive 
Identity Construction. Ook werd Jack Barentsen op 21 
maart uitgenodigd door collega’s praktische theologie 
van de KU Leuven en de Université catholique de Louvain 
(UCL) om zitting te hebben in het organiserend comité / de 
wetenschappelijke adviesraad om de tweejaarlijkse confe-
rentie van de International Academy of Practical Theology 
van 2021 in Leuven voor te bereiden.

De vakgroepen Systematische Theologie en Praktische 
Theologie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ILSE. 
De onderzoeksactiviteiten binnen het ILSE zijn opgeno-
men in de verslaggeving van de onderzoeksinstituten (zie 
§ 4.3.2).

Godsdienstwetenschappen en Missiologie
De vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie 
bestaat uit twee onderdelen waarbij zowel ‘objectieve’ als 
‘normatieve’ aspecten van religies empirisch onderzocht 
worden. Het onderdeel Godsdienstwetenschappen onder-
zoekt theoretische aspecten van religies zoals de relatie 
tussen religie en culturele identiteit, maar ook de casuïstiek 
van religieuze dialoog met een focus op religieuze minder-
heden. Het onderdeel Missiologie maakt de verbinding 
tussen godsdienstwetenschappen en de theologie van 
de missiologie. Het geografisch centrum van het onder-
zoek ligt in Europa, maar ook onderzoeken in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika verbreden het inzicht van christelijke 
presentie in de multireligieuze samenleving. Binnen de 
Europese context is er met name aandacht voor heden-
daagse kerkplantingsprojecten, de vergelijking van religi-
euze waarden in Christendom en Islam, nieuwe vormen 
van christelijk getuigenis en missiologische theorievorming 
zoals ‘Missional Theology’. Identiteitsdeconstructie en 

reconstructie van verschillende West-Europese migran-
tenkerken wordt geanalyseerd en gespiegeld aan tradi-
tionele protestants-evangelische kerken. Vanuit beide 
onderzoeksonderdelen worden ook thema’s behandeld 
met een mondiale betekenis, zoals godsdienstvrijheid en 
godsdienstvervolging. 

Jelle Creemers fungeert sinds academiejaar 2018-2019 
als vakgroepvoorzitter ad interim. Per 1 oktober is zijn 
postdoctoraal mandaat bij het FWO (50%) hernieuwd 
voor drie jaar (zie § 4.6.1). Pieter Boersema publiceerde 
het boek Culturele normen en religieuze waarden. Een 
sociaal-culturele analyse en onderzoeksmodel naar 
cultuurverschillen bij uitgeverij Garant. Jelle Creemers 
was van 21 februari tot en met 15 maart in Canada 
voor een onderzoeksverblijf in het kader van zijn FWO 
postdoc-mandaat over kerk-staat verhoudingen aan 
het Centre for Studies in Religion and Society van de 
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In 2008 the Departments of Systematic Theology and 
Practical Theology together founded the ILSE. ILSE 
research activities are included in reports of the research 
institutes (see § 4.3.2).

Practical Theology
The Department of Practical Theology conducts research 
on Christian faith practice. The influence of Christianity on 
the norms and values of Western societies has decreased 
significantly. As a consequence the societal role of the 
Church is no longer broadly accepted. Whereas in the 
past the Church provided social cohesion, people now 
find their way in a multitude of networks and subcul-
tures. This postmodern and pluralist context challenges 
Christian communities of faith to maintain their own vital-
ity, even as they adapt and innovate. The department 
approaches Christian faith praxis in various ways in order 
to understand this context and its challenge, as well as 

to indicate new directions forward. A careful balance is 
maintained between respect for Christian tradition and the 
need for renewal. This occurs by means of following three 
thematic lines of research. The first line, with a focus on 
church development and leadership, centers on changes 
in the organizational culture of faith communities as well 
as on the associated challenges for Church leaders. The 
second line of research, ritual formation through preach-
ing, liturgy and art, researches the self-understanding of 
believers by means of rituals in the broadest sense of the 
word. The third line of research, new ways in Christian 
education: the role of spirituality, focuses on the role of 
Christian identity formation in the context of Christian 
higher education.

Jack Barentsen was promoted to professor as of 
January  1. Jos de Kock was appointed guest professor 
from October 1.

Jack Barentsen served as chief editor for publication 
of the fifth volume in the series “Christian Perspectives 
on Leadership and Social Ethics” by Peeters, entitled 
Increasing Diversity: Loss of Control or Adaptive Identity 
Construction. Jack Barentsen was invited on March 21 
by colleagues in practical theology of KU Leuven and the 
Université catholique de Louvain (UCLouvain) to sit on the 
organizing committee / scientific advisory board to prepare 
the biennial conference of the International Academy of 
Practical Theology of 2021 in Leuven.

The Departments of Systematic Theology and Practical 
Theology are jointly responsible for the ILSE. ILSE research 
activities are included in the reports of the research insti-
tutes (see § 4.3.2).

Religious Studies and Missiology
The Department of Religious Studies and Missiology 
consists of two parts in which both ‘objective’ and 
‘normative’ aspects of religions are empirically investi-
gated. The Religious Studies section researches theoreti-
cal aspects of religions, such as the relationship between 
religion and cultural identity, but also the casuistry of 
religious dialogue, with a focus on religious minorities. 
The Missiology section makes the link between religious 
studies and the theology of missions. The geographic 
center of the research lies in Europe, but additional 
research in African, Asian or Latin American contexts 
allows broader perspectives on Christian presence in 
multi-religious societies. Within the European context, 
attention is particularly paid to church planting projects, 
comparison of religious values in Christianity and Islam, 
new forms of Christian witness and development of 
missiological theories such as ‘Missional Theology’. 
The deconstruction and reconstruction of identity of 
various Western European migrant Churches is analyzed 
and compared with traditional Protestant Evangelical 
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Universiteit van Victoria. Ook Tabitha Moyo reisde in de 
maanden april en mei naar Zambia om veldwerk te doen 
in het kader van haar promotieonderzoek over de rol die 
vrouwen in Chewa christelijke gemeenschappen spelen 
in de vorming van masculiniteiten. 

4.3.2  Instituten en onderzoekscentra 

Er zijn aan de ETF drie onderzoeksinstituten die interdis-
ciplinair onderzoek op de terreinen van het vroege chris-
tendom, de vroegmoderne tijd, en leiderschap en sociale 
ethiek faciliteren. Daarnaast heeft de ETF een institutionele 
verankering in verschillende (inter)nationale onderzoeks-
groepen en -instituten, zoals het Jonathan Edwards Center 
Benelux (JECB), de Research Group John Duns Scotus 
(RJDS), Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), en het 
archief- en documentatiecentrum Evadoc (zie § 4.7).

Research Center for Early Christianity (RCEC) 
Het RCEC richt zich in haar onderzoek met name op de 
ontwikkeling van vroegchristelijke identiteit in haar verschil-
lende dimensies (zoals geloofsbelijdenissen, spiritualiteit, 
liturgie, kerkorde). Het instituut is een samenwerking van 
onderzoekers uit de vakgroepen Nieuwe Testament en 
Historische Theologie onder leiding van Jacobus (Kobus) 
Kok en Maria Verhoeff. 

Onderzoekers verbonden aan het RCEC schreven in het 
verslagjaar diverse publicaties op hun naam. Belangrijk 
in dit verband is de verschijning van de in 2016 verde-
digde dissertatie van Nathan Witkamp, getiteld Tradition 
and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodor 
of Mopsuestia and Narsai of Nisibis, die gepubliceerd 
werd in de serie “Supplements to Vigiliae Christianae” 
van Brill. Tevens werd hij in het verslagjaar aangesteld 
als vrijwillig wetenschappelijk medewerker in het kader 
van het RCEC. Op 30 november co-organiseerde Jermo 

van Nes mede naar aanleiding van de publicatie van zijn 
proefschrift Pauline Language and the Pastoral Epistles: A 
Study of Linguistic Variation in the Corpus Paulinum een 
expertmeeting over de brieven aan Timotheüs en Titus. 
Op deze door NOSTER (zie § 4.7.1) gesponsorde thema-
dag, gehouden aan de ETF, presenteerden zowel senior 
als junior onderzoekers hun onderzoek, welke in 2019 
gepubliceerd zullen worden in een themanummer van het 
Journal for the Study of Paul and His Letters.

Aan het RCEC zijn negen onderzoekers verbonden, onder 
wie twee promovendi.

Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) 
Onder leiding van Andreas Beck is het IPRS, waarin de 
rijkdom van de verschillende reformaties onderzocht 
wordt, verder uitgebouwd. Daarbij wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan (de wortels van) de evangelische 
beweging, het puritanisme en de gereformeerde ortho-
doxie van de 17e eeuw. Ook de relatie van deze stromin-
gen met het katholicisme is voorwerp van onderzoek, 
waarbij gemeenschappelijke wortels in de middeleeuwen 
worden bestudeerd. 

De onderzoekers verbonden aan het IPRS hebben in 2018 
naast het publiceren van wetenschappelijke monografiën 
en artikelen verschillende activiteiten ondernomen.

Senior onderzoekers Andreas Beck, Antonie Vos, Dolf te 
Velde, Philip Fisk en junior onderzoeker Matthias Mangold 
werkten als leden van het werkgezelschap Oude Gerefor-
meerde Theologie (OGTh) mee aan de becommentari-
eerde vertaling en editie van de Synopsis Purioris Theolo-
giae (Leiden, 1625). Het derde deel van de wetenschappe-
lijke uitgave, de Latijnse tekst en Engelse vertaling van de 
disputaties wordt voorbereid voor uitgave bij Brill. Andreas 
Beck is voorzitter van OGTh en een van de general editors. 

Het werkgezelschap vergaderde in het verslagjaar op 
9 februari, 20 april, 28 juni, en 26 oktober. 

Als lid van de kernredactie heeft Andreas Beck de redactie-
vergaderingen van het tijdschrift Trajecta: Religion, Culture 
and Society in the Low Countries bijgewoond. Ook verga-
derde onder leiding van Andreas Beck de subgroep van 
de Research Group John Duns Scotus, sinds 2014 geaffi-
lieerd aan de ETF en het IPRS in het bijzonder, tweemaal 
aan de ETF.
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Churches. Both research sections also deal with topics 
of global significance, such as freedom of religion and 
religious persecution.

Since the beginning of the 2018-2019 academic year, 
Jelle Creemers has served as interim department chair-
man. On October 1 his postdoctoral fellowship with FWO 
(50%) was renewed for three years (see section 4.6.1). 
Pieter Boersema published the book Culturele normen 
en religieuze waarden. Een sociaal-culturele analyse en 
onderzoeksmodel naar cultuurverschillen with Garant 
publishers. Jelle Creemers was in Canada from February 
21 until March 15 for a research stay as part of his FWO 
postdoctoral fellowship on church-state relations at the 
Centre for Studies in Religion and Society of the University 

of Victoria. Tabitha Moyo travelled to Zambia in April and 
May to do fieldwork as part of her doctoral research on the 
role women in Chewa Christian communities play in the 
formation of masculinity.

4.3.2  Institutes and Research Centers

Three research institutes at ETF facilitate interdisciplinary 
research in the areas of early Christianity, early modern 
times, and leadership and social ethics. In addition, ETF 
has an institutional anchoring in different (inter)national 
research groups and institutes, such as the Jonathan 
Edwards Center Benelux (JECB), the Research Group 
John Duns Scotus (RJDS), Classic Reformed Theol-
ogy (OGTh), and the documentation and archive center 
Evadoc (see § 4.7).

Research Center for Early Christianity (RCEC)
RCEC focuses its research particularly on the develop-
ment of early Christian identity in its different dimensions 
(creeds, spirituality, liturgy, church order, etc.). The institute 
is a collaboration of researchers from the Departments of 
New Testament and Historical Theology led by Jacobus 
(Kobus) Kok and Maria Verhoeff.

Researchers affiliated with RCEC had several publications 
during the reporting year. Important in this context was 
the appearance Nathan Witkamp’s dissertation, which 
he had defended in 2016, under the title Tradition and 
Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodor of 
Mopsuestia and Narsai of Nisibis, which was published in 

the series “Supplements to Vigiliae Christianae” by Brill. In 
the reporting year he was also appointed as an affiliated 
researcher within the framework of RCEC. On November 
30 Jermo van Nes co-organized an expert meeting on the 
letters to Timothy and Titus, partially as a consequence 
of the publication of his dissertation Pauline Language 
and the Pastoral Epistles: A Study of Linguistic Variation 
in the Corpus Paulinum. During this study day at ETF, 
sponsored by NOSTER (see section 4.7.1), both senior 
and junior researchers presented their research, which will 
be published in 2019 in a theme issue of the Journal for 
the Study of Paul and His Letters.

Nine researchers, including two doctoral students, are 
connected to RCEC. 

Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) 
Under the leadership of Andreas Beck the IPRS, which 
explores the riches of various reformation streams, has 
expanded further. Special attention is given to (the origins 
of) the Evangelical movement, Puritanism, and Reformed 
Orthodoxy of the 17th Century. Also how these streams 
relate to Catholicism is of special interest in view of their 
common roots in the Middle Ages.

Researchers linked to IPRS have undertaken several activ-
ities in 2018 in addition to publishing academic volumes 
and articles. 

Senior researchers Andreas Beck, Antonie Vos, Dolf te 
Velde, Philip Fisk and junior researcher Matthias Mangold, 
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Aan het IPRS zijn elf onderzoekers verbonden, onder wie 
zeven promovendi.

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) 
Het ILSE beoogt de ontwikkeling en doordenking van een 
christelijk perspectief op leiderschap en dit in het bredere 
verband van een rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Naast onderzoek en onderwijs richt het ILSE zich sterk 
op dienstverlening naar maatschappij, politiek en kerk. 
De bestuurscommissie heeft in het verslagjaar drie keer 
vergaderd. 

Van 24 tot 26 mei vond de jaarlijkse ILSE-conferentie plaats 
over het thema “The Will to Serve: Inspiring Models of 
Servant Leadership and Social Entrepreneurship”. Enkele 
van de keynotesprekers waren Laszlo Zsolnai (voorzitter  
van het European SPES Institute en directeur van het 
Business Ethics Center aan de Corvinus Universiteit van 
Budapest), Johan Verstraeten (KU Leuven), Inge Nuijten 
(INSPT/Redpoint Company) en Patrick Nullens. In het 
verslagjaar werden ook het vijfde en zesde deel van de 
door ILSE geïnitieerde reeks Christian Perspectives 
on Leadership and Social Ethics gepubliceerd door 
uitgeverij Peeters, getiteld Increasing Diversity: Loss 
of Control or Adaptive Identity Construction en Driven 
by Hope: Economics and Theology in Dialogue naar 
aanleiding van eerdere door ILSE georganiseerde 
congressen. ILSE-onderzoekers Steven van den Heuvel, 
Jack Barentsen en Patrick Nullens maakten deel uit van 
de redactie. Verder werd in het kader van ILSE op 21 
november een rondetafelgesprek georganiseerd, waarbij 
Michael Northcott (University of Edinburgh, Schotland)  
de paper “Brexit, Trump and the Common Good: 
Christianity and Democracy in the Twilight of Liberal 
Globalism” presenteerde.

Overige activiteiten in het kader van de onderzoeksprojec-
ten “Hoop als Drijfveer: Verdieping, Verfijning en Concre-
tisering van de Hoopbarometer”, “Homo amans: Een 
relationeel mensbeeld voor werk en economie ” (Goldsch-
meding Foundation), “Moral Discernment in an Age of 
Complex Technology: Tools for Pastors in Europe” (Blanke-
meyer Foundation), en “Hoop en duurzaamheid in Zwolle” 
(Koninklijke DSM NV) zijn opgenomen in de verslaggeving 
van het extern gefinancierde onderzoek (zie § 4.6.2).

Er zijn zes onderzoekers, onder wie een promovendus, 
verbonden aan het ILSE.

4.4 Doctoraatsprogramma 

4.4.1  Inleiding

De ETF heeft al ruim 30 jaar een doctoraatsprogramma. 
Eind 2018 waren er 35 doctoraatsstudenten. Het docto-
raatsprogramma vormt voor de ETF een belangrijke stimu-
lans voor het onderzoek. Ieder jaar komt er een relatief 
groot aantal aanmeldingen binnen, maar slechts een klein 
deel van de aanmeldingen kan worden gehonoreerd. 
Regelmatig stelt de studentenraad van het doctoraats-
programma samen met de administratie een nieuwsbrief 
op voor de deelnemers aan het doctoraatsprogramma om 
hen te informeren over relevante ontwikkelingen en belang-
rijke zaken. In het verslagjaar verscheen deze nieuwsbrief 
drie keer.

4.4.2  Jaarlijks colloquium en promoties 

Promoties kunnen aan de ETF het gehele jaar door plaats-
vinden, maar meestal gebeurt dit tijdens de zogenaamde 
doctoraatsweek. Deze vindt ieder jaar in de eerste week 
van september plaats. Tijdens de week houden promo-
vendi in de verschillende fasen van hun studie lezingen. 

De 33e doctoraatsweek vond plaats van 3 tot en met 7 
september met als thema “Building Bridges: Past and 
Present”. Diverse leden van het academisch personeel 
hielden een lezing. Jacobus (Kobus) Kok gaf zijn inaugu-
rele rede, getiteld “Drawing and Transcending Boundaries 
in the New Testament and Early Christianity”. Ook werd 
er tijdens de doctoraatsweek een avond georganiseerd 
ter ere van Patrick Nullens, die in het verslagjaar afscheid 



ANNUAL REPORT 2018 55

as members of the research group Classic Reformed 
Theology (OGTh), are contributing to the annotated trans-
lation and edition of the Synopsis Purioris Theologiae 
(Leiden, 1625). The third part of this academic publication, 
the Latin text and the English translation of the disputations 
is being prepared for publication by Brill. Andreas Beck is 
chairman of OGTh and one of the general editors. During 
the reporting year the research group met on February 9, 
April 20, June 28 and October 26.

As a member of the board of editors, Andreas Beck 
attended the editorial meetings of the journal Trajecta: 
Religion, Culture and Society in the Low Countries. The 
subgroup of the Research Group John Duns Scotus, affil-
iated to ETF and IPRS in particular since 2014, met twice 
at ETF with Andreas Beck as chairman. 

Eleven researchers, including seven doctoral students, are 
connected to IPRS. 

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) 
ILSE aims to cultivate and develop a Christian perspective 
on leadership and this in a broader context of a just and 
sustainable society.

In addition to research and education, ILSE focuses on 
service to society, government, and church. The steering 
committee met three times in the reporting year.

On May 24-26 the annual ILSE conference took place with 
as theme “The Will to Serve: Inspiring Models of Servant 
Leadership and Social Entrepreneurship.” Keynote speak-
ers included Laszlo Zsolnai (President of the European 
SPES Institute and Director of the Business Ethics Center 
at Corvinus University of Budapest), Johan Verstraeten 
(KU Leuven) and Patrick Nullens. 

In the reporting year the fifth and sixth volumes of the 
series “Christian Perspectives on Leadership and Social 

Ethics”, an initiative of ILSE, were published by Peeters, 
entitled Increasing Diversity: Loss of Control or Adaptive 
Identity Construction and Driven by Hope: Economics 
and Theology in Dialogue, as edited volumes of proceed-
ings from previous conferences organized by ILSE. ILSE 
researchers Steven van den Heuvel, Jack Barentsen and 
Patrick Nullens were part of the editorial team. In addition, 
an ILSE round table discussion was organized on Novem-
ber 21, during which Michael Northcott (University of 
Edinburgh, Scotland) presented the paper “Brexit, Trump 
and the Common Good: Christianity and Democracy in the 
Twilight of Liberal Globalism.”

Other research activities in the context of the research 
projects “Hoop als Drijfveer: Verdieping, Verfijning en Concre-
tisering van de Hoopbarometer” [Driven by Hope: Deepen-
ing, Refining and Concretizing the Hope Barometer], “Homo 
Amans: A Relational Anthropology For Work and Economy” 
(Goldschmeding Foundation), “Moral Discernment in an 
Age of Complex Technology: Tools for Pastors in Europe” 
(Blankemeyer Foundation), and “Hope and Sustainability in 
Zwolle” (Royal DSM) are included in information concerning 
externally funded research (see § 4.6.2).

Six researchers, including one doctoral student, are 
connected to ILSE.

4.4  Doctoral Program (PhD)

4.4.1  Introduction

ETF has been offering a doctoral program for over 30 years 
and at the end of 2018 counted 35 doctoral students. The 
doctoral program forms an important stimulus for ETF 
to conduct research. Every year numerous applications 
are received for the program but only some of these can 
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nam als rector van de ETF. Athanasios Despotis (Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) verzorgde de 
ochtenddevoties. In 2018 hebben in totaal drie promo-
vendi met succes hun proefschrift verdedigd: 

• Op 2 maart promoveerde Peirong Lin op haar proefschrift 
“Countering Mission Drift in a Faith-based Organization: 
An Interdisciplinary Theological Interpretation Focused 
on the Identity Formation of World Vision”. Promotoren 
waren Patrick Nullens en Henk Jochemsen (Wageningen 
University & Research) samen met co-promotor Pieter 
Boersema. 

• Clemens Wassermann promoveerde op 4 september 
op zijn proefschrift “Das vierte Evangelium aus Sicht 
der semitischen Sprachen. Ein linguistischer Beitrag 
zur Klärung der johanneischen Frage” onder leiding van 
promotor Geert Lorein en co-promotor Shabo Talay 
(Freie Universität Berlin).

• Op 6 september promoveerde Hans-Ulrich Reifler 
op zijn proefschrift “Zur Missiologie Fredrik Fransons  
(1852-1908): Eschatologie, Missionsmethodik und Trans-
nationale Vernetzung”. Zijn promotor was Christof Sauer.

4.4.3  Evolutie aantal doctoraatsstudenten 

In het verslagjaar zijn twee kandidaten gestart met het 
doctoraatsprogramma en zes aanvaard om in 2019 te 
beginnen. Er waren drie vroegtijdige stopzettingen. Diverse 
initiatieven worden genomen om goede nieuwe studenten 
aan te trekken voor het doctoraatsprogramma. In 2017 is 
een predoctoraal programma uitgewerkt met het oog op 
potentiële promovendi die nog niet voldoen aan de toela-
tingsvoorwaarden (tweejarige geaccrediteerde master 
of equivalent) en een deel van het masterprogramma als 
predoctoraal programma kunnen volgen. In 2018-2019 
zijn er zes studenten gestart met een predoctoraal 
programma.

Van de vele aanmeldingen werden door de doctoraats-
commissie (zie § 4.4.4) de beste en meest veelbelovende 
kandidaten geselecteerd. Ook is er een gezamenlijk docto-
raat in het kader van CERET (zie § 4.7.2) in voorbereiding. 

4.4.4  Doctoraatscommissie 

Gezien het hoge aantal promovendi, is het coördinerend 
werk van de doctoraatscommissie, een subcommis-
sie van de onderzoekscommissie, van groot belang. De 
doctoraatscommissie heeft in het verslagjaar zeven keer 
vergaderd. De commissie is grotendeels op dezelfde 
wijze samengesteld als de onderzoekscommissie. Naast 
een vertegenwoordiging van alle zes vakgroepen partici-
peren ook een vertegenwoordiger van de promovendi en 
de vicedecaan onderzoek als leden van de commissie. 
Kerntaken van de commissie zijn toezicht op de kwaliteit 
van de doctoraatsopleiding; zorgen voor een evenwichtige 
samenstelling van de promotiecommissies met inbegrip 
van externe referenten, meestal professoren aan West-Eu-
ropese universiteiten; en besluitname over de toelating van 
kandidaat-promovendi tot het doctoraatsprogramma aan 
de ETF. 

4.5  Onderzoeksoutput 

4.5.1  Inleiding 

Bij het opstellen van de lijst van de onderzoeksoutput zijn de 
gebruikelijke categorieën van wetenschappelijke publica-
ties, vakpublicaties en populariserende publicaties gehan-
teerd. Wetenschappelijke publicaties zijn gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en richten zich op het (inter-
nationaal) forum van onderzoekers. Ze verschijnen meestal 
in de vorm van artikelen in peer-reviewed tijdschriften of 
bundels, of als monografieën in peer-reviewed reeksen. 
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be accepted. The PhD Student Council and the admin-
istration regularly publish a newsletter for participants 
in the doctoral program, to inform them about relevant 
developments and important issues. This newsletter was 
published three times in the reporting year.

4.4.2  Annual Colloquium and Promotions

Promotions can take place at ETF throughout the year, but 
they usually happen during the weeklong doctoral collo-
quium. This occurs every year in the first week of Septem-
ber. During this week, doctoral students in the different 
phases of their studies present papers. The 33rd doctoral 
colloquium took place from September 3-7 with the theme 
“Building Bridges: Past and Present.” Several members of 
the academic staff also gave lectures, including Jacobus 
(Kobus) Kok who gave his inaugural lecture entitled 
“Drawing and Transcending Boundaries in the New Testa-
ment and Early Christianity.” Also during this doctoral 
colloquium an evening was organized in honor of Patrick 
Nullens, who retired as rector of ETF in the reporting year. 
Morning devotions were given by Athanasios Despotis 
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). In 2018 
a total of three doctoral students successfully defended 
their dissertations: 

• On March 2 Peirong Lin successfully defended her 
doctoral dissertation “Countering Mission Drift in a 
Faith-based Organization: An Interdisciplinary Theolo-
gical Interpretation Focused on the Identity Formation 
of World Vision.” Promoters were Patrick Nullens and 
Henk Jochemsen (Wageningen University & Research) 
together with co-promoter Pieter Boersema. 

• On September 4 Clemens Wassermann successfully 
defended his doctoral dissertation “Das vierte Evange-
lium aus Sicht der semitischen Sprachen. Ein linguis-
tischer Beitrag zur Klärung der johanneischen Frage” 

under the supervision of promotor Geert Lorein and 
co-promoter Shabo Talay (Freie Universität Berlin).

• On September 6 Hans-Ulrich Reifler successfully defended 
his doctoral dissertation “Zur Missiologie Fredrik Fransons 
(1852-1908): Eschatologie, Missionsmethodik und Trans-
national Vernetzung.” His promoter was Christof Sauer.

4.4.3  Evolution of the Number of Doctoral Students

In the reporting year two candidates started with the 
doctoral program and six were accepted to start the 
program in 2019. There were three early discontinuations. 
Several initiatives are being taken to attract good new 
students for the doctoral program. In 2017 a predoctoral 
program was developed for potential doctoral students 
who do not yet meet the admission requirements (two year 
accredited master or equivalent) and who can follow part 
of the Master’s program as a predoctoral program. In the 
2018-2019 academic year, six students started a predoc-
toral program.

Out of the many applicants, the Doctoral Committee (see § 
4.4.4) selected the most promising and best candidates. A 
joint doctorate is in preparation under CERET (see § 4.7.2). 

4.4.4  Doctoral Committee

Given the high number of doctoral students, the coordi-
nating task of the Doctoral Committee, is of great impor-
tance. The Doctoral Committee, a subcommittee of 
the Research Committee, held seven meetings in the 
reporting year. For the most part it is composed like the 
Research Committee. In addition to representation of all 
six departments, a doctoral student representative and the 
Academic Vice-Dean of Research participate as members 
of the committee. Key tasks of the committee include 
quality control of the doctoral program, creating balanced 

promotion committees including external referees, mostly 
professors of Western European universities, and deciding 
on the admission of students into the doctoral program.
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Vakpublicaties zijn eveneens gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek, maar ze richten zich eerder op professi-
oneel geïnteresseerden. Ook populariserende publicaties 
zijn afgeleid van wetenschappelijk onderzoek. Het doelpu-
bliek is hier echter anders, namelijk niet-theologen.

4.5.2  Overzicht publicaties 

De tabellen hiernaast geven een overzicht van alle publica-
ties van onderzoekers die aan de ETF werkzaam waren in 
2018. Om dubbeltellingen te voorkomen is de output van 
onderzoekers die eveneens een aanstelling hebben aan 
een andere universitaire instelling, pro rato hun aanstelling 
aan de ETF geteld. De tabellen zijn gespecificeerd naar de 
zes vakgroepen: Oude Testament (OT), Nieuwe Testament 
(NT), Historische Theologie (HT), Systematische Theolo-
gie (ST), Praktische Theologie (PT) en Godsdienstweten-
schappen en Missiologie (GM). 

Wetenschappelijke publicaties

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Monografieën 0 1 3 1 0 1 6

Artikelen 11 8 8 15 6 7 55

Redactie boeken/
bundels/

proceedings
1 0 1 2 1 0 5

Dissertaties 1 0 0 1 0 1 3

Vakpublicaties   

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Boeken 1 0 0 0 0 0 1

Artikelen 3 1 2 0 0 5 11

Redactie boeken/
bundels/

proceedings 
0 1 0 0 0 0 1

Recensies 4 12 8 2 5 2 33

Populariserende publicaties  

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Boeken 0 1 0 2 0 0 3

Artikelen 0 0 2 4 0 2 8

4.5.3  Wetenschappelijke conferenties en 
academische lezingen 

Doorheen het verslagjaar hebben vrijwel alle leden van het 
academisch personeel papers gepresenteerd of lezingen 
gehouden op wetenschappelijke conferenties of studie-
dagen. Zo werden er papers gepresenteerd op jaarlijks 
terugkerende bijeenkomsten van genootschappen, zoals 
de Annual RefoRC Conference in Warschau, Polen (Philip 
Fisk), European Academy of Religion in Bologna, Italië 
(Christof Sauer), European Association for the Study of 

Religion in Bern, Zwitserland (Jelle Creemers), Christian 
Leadership Conference in Burbach-Holzhausen, Duitsland 
(Jack Barentsen en Peirong Lin), Fellowship of European 
Evangelical Theologians in Praag, Tsjechië (Christof Sauer), 
International Conference on Bible Translation in Wroclaw, 
Polen (Creighton Marlowe), International Consortium 
for Law and Religion Studies in Rio de Janeiro, Brazilië 
(Christof Sauer), en de International Society of Biblical 
Literature in Helsinki, Finland (David van Acker en Jermo 
van Nes).

Ook gaven diverse leden van het academisch personeel van 
de ETF lezingen op specifieke symposia en conferenties, 
zoals het Continental Theological Seminary Colloquium 
“725 Years Jan Ruusbroec” in Brussel (David Courey), 
een studiedag van het Réseau de missiologie évangélique 
pour l’Europe francophone in Parijs, Frankrijk (Evert van 
de Poll), de International Theological Conference met als 
thema “Methodologies of Theological Research: Problems 
and Perspectives” in Kiev, Oekraïne (Pieter Boersema en 
Evert van de Poll), de conferentie “Israel as Hermeneutical 
Challenge” in Apeldoorn, die werd georganiseerd door de 
onderzoeksgroep BEST van de Theologische Universiteit 
Apeldoorn en de TU Kampen (David Courey, Raymond 
Hausoul, Creighton Marlowe), het Rambach-Symposium 
“Johann Jacob Rambach als Praktischer Theologe” in 
Giessen, Duitsland, dat werd georganiseerd door de FTH 
Giessen en de Universität Leipzig (Andreas Beck), en de 
Summer School on Human Rights van de Conference of 
European Churches in Málaga, Spanje (Christof Sauer). 

Het gebeurt steeds vaker dat onderzoekers werkzaam 
aan de ETF uitgenodigd worden om lezingen te geven 
in binnen- en buitenland. Zo gaf Andreas Beck een lezing 
tijdens de Ökumenische Konsultation Klingenthal, georgani-
seerd door het Institute for Ecumenical Research in Stras-
bourg, Frankrijk. Jelle Creemers werd uitgenodigd om tijdens 
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4.5  Research Output

4.5.1  Introduction

For compiling the list, the usual categories of scholarly 
publications, professional publications and popular publi-
cations were used. Scholarly publications are based on 
academic research and speak to the (international) forum 
of researchers. They usually appear in the form of articles in 
peer reviewed journals or compilations or as a monograph 
in peer reviewed series. Professional publications are also 
based on academic research, but speak to the profes-
sionally interested. Popular publications are distilled from 
academic research as well, however for these the target 
audience is different, namely non-theologians.

4.5.2  Overview of Publications

The following tables give an overview of all publications 
of researchers working at ETF in 2018. To avoid double 
counting, the output of researchers who also have an 
appointment at another university is counted pro rata their 
appointment at ETF. The tables are specified according to 
the six departments: Old Testament (OT), New Testament 
(NT), Historical Theology (HT), Systematic Theology 
(ST), Practical Theology (PT) and Religious Studies and 
Missiology (RM).

Academic Publications

Department OT NT HT ST PT RM Total

Monographs 0 1 3 1 0 1 6

Articles 11 8 8 15 6 7 55

Edited books/ 
collections/ 

proceedings
1 0 1 2 1 0 5

Dissertations 1 0 0 1 0 1 3

Professional Publications  

Department OT NT HT ST PT RM Total

Books 1 0 0 0 0 0 1

Articles 3 1 2 0 0 5 11

Edited books/ 
collections/

proceedings 
0 1 0 0 0 0 1

Reviews 4 12 8 2 5 2 33
 

Popular Publications 

Department OT NT HT ST PT RM Total

Books 0 1 0 2 0 0 3

Articles 0 0 2 4 0 2 8
 

4.5.3  Scholarly Conferences and Academic Lectures

During the reporting year nearly all members of the 
academic personnel presented papers or gave lectures 
at academic conferences or study days. Papers were 
presented at annual meetings of societies, such as the 
Annual RefoRC Conference in Warsaw, Poland (Philip 
Fisk), European Academy of Religion in Bologna, Italy 
(Christof Sauer), European Association for the Study of 
Religion in Bern, Switzerland (Jelle Creemers), Christian 
Leadership Conference in Burbach-Holzhausen, Germany 
(Jack Barentsen and Peirong Lin), Fellowship of European 
Evangelical Theologians in Prague, Czech Republic (Chris-
tof Sauer), International Conference on Bible Translation 
in Wroclaw, Poland (Creighton Marlowe), International 
Consortium for Law and Religion Studies in Rio de Janeiro, 
Brazil (Christof Sauer), and the International Society of 
Biblical Literature in Helsinki, Finland (David van Acker and 
Jermo van Nes).
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de NOSTER PhD Spring Conference in Driebergen-Rijsen-
burg, Nederland, een response te geven op een van de 
onderzoeksprojecten. Tevens gaf Jelle Creemers op uitnodi-
ging van de KU Leuven een lezing voor een seminar getiteld 
“Erkenningscriteria en gedragscodes voor religies en religi-
euze instellingen in een vergelijkend internationaal perspec-
tief”. Patrick Nullens werd uitgenodigd voor het geven van 
een lezing aan de Aarhus University in Denemarken. 

De ETF of academisch personeel van de ETF was betrok-
ken als (co-)organisator of op andere wijze in specifieke 
symposia en congressen. Zo fungeerde Steven van den 
Heuvel als secretaris tijdens twee bijeenkomsten van de 
Werkgroep Theologische Ethiek, een aan de Universiteit 
voor Humanistiek te Utrecht en een aan Tilburg Univer-
sity, beide in Nederland. Jelle Creemers was als secretaris 
van de Societas Oecumenica mede verantwoordelijk voor 
de organisatie van haar tweejaarlijkse consultatie, die eind 
augustus plaatsvond in Ludwigshafen, Duitsland, onder de 
titel “On Nations and Churches: Ecumenical Responses to 

Nationalisms and Migration”. Andreas Beck en Philip Fisk 
hielden toespraken tijdens de conferentie “Neo-Calvinism 
and Europe: Religion, Nation, Culture” gehouden aan de 
ETF van 29-31 augustus in samenwerking met het Archief- 
en Documentatiecentrum van de Gereformeerde kerken 
in Nederland, Fuller Theological Seminary, het Historisch 
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme, New College van de University of Edinburgh, en de 
TU Kampen. Tot slot gaven Jermo van Nes en Armin Baum 
lezingen tijdens een expertmeeting getiteld “The Pastoral 

Epistles: Common Themes, Individual Compositions?”, 
die op 30 november in het kader van CERET was georga-
niseerd aan de ETF. 

Veelal worden de gepresenteerde papers in proceedings,  
bundels of wetenschappelijke tijdschriften gepubli-
ceerd. Daarnaast konden personeelsleden uit de meeste 
vakgroepen tijdens gastcolleges aan diverse instellin-
gen voor hoger onderwijs resultaten van hun onderzoek 
presenteren. Groeiende netwerken met onderzoekers van 

 Veelal worden de 
gepresenteerde papers 
in proceedings, bundels 
of wetenschappelijke 
tijdschriften gepubliceerd.   
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Several members of the academic staff of ETF also gave 
lectures at specific symposia and conferences, such as 
the Continental Theological Seminary Colloquium “725 
Years Jan Ruusbroec” in Brussels (David Courey), a study 
day of The Network of Evangelical Missiologists in French 
Speaking Europe (REMEEF) in Paris, France (Evert van 
de Poll), the International Theological Conference on the 
theme “Methodologies of Theological Research: Problems 
and Perspectives” in Kiev, Ukraine (Pieter Boersema and 
Evert van de Poll), the conference “Israel as Hermeneutical 

Challenge” in Apeldoorn, which was organized by the 
BEST research group of the Theological University in 
Apeldoorn and TU Kampen (David Courey, Raymond 
Hausoul, Creighton Marlowe), the Rambach-Symposium 
“Johann Jacob Rambach als Praktischer Theologe” in 
Giessen, Germany, organized by FTH Giessen and the 
Universität Leipzig (Andreas Beck), and the Summer 
School on Human Rights of the Conference of European 
Churches in Málaga, Spain (Christof Sauer).

With increasing frequency researchers from ETF are being 
invited to present lectures both in Belgium and elsewhere. 
Andreas Beck gave a lecture during the Ökumenische 
Konsultation Klingenthal, organized by the Institute for 
Ecumenical Research in Strasbourg, France. Jelle Creem-
ers was invited to give a response to one of the research 
projects during the NOSTER PhD Spring Conference in 
Driebergen-Rijsenburg, the Netherlands. At the invitation 
of KU Leuven, Jelle Creemers also gave a lecture for a 
seminar entitled “Erkenningscriteria en gedragscodes voor 
religies en religieuze instellingen in een vergelijkend inter-
nationaal perspectief.” Patrick Nullens was invited to give 
a lecture at Aarhus University in Denmark.

ETF or academic staff of ETF were involved as (co-)organiz-
ers or in other ways in specific symposia and conferences. 
Steven van den Heuvel acted as secretary during two 
meetings of the Study group Theological Ethics, one at 
the University of Humanistic Studies in Utrecht and one at 
Tilburg University, both in the Netherlands. As secretary 
of the Societas Oecumenica, Jelle Creemers was jointly 
responsible for the organization of her biennial consultation, 
which took place at the end of August in Ludwigshafen, 
Germany, under the title “On Nations and Churches: 
Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration.” 
Andreas Beck and Philip Fisk presented lectures during 
the conference “Neo-Calvinism and Europe: Religion, 

Nation, Culture”, held at ETF from August 29-31 in collab-
oration with the Archives and Documentation Center of 
the Reformed Churches in the Netherlands (liberated), 
Fuller Theological Seminary, the Historical Documenta-
tion Centre for Dutch Protestantism, New College of the 
University of Edinburgh, and TU Kampen. Finally, Jermo 
van Nes and Armin Baum gave lectures during an expert 
meeting entitled “The Pastoral Epistles: Common Themes, 
Individual Compositions?”, which was organized at ETF on 
November 30 in the context of CERET.

Often these presented papers are published in proceedings, 
collections or academic journals. In addition, staff members 
from most departments were able to present the results of 
their research during guest lectures at various institutions of 
higher education. Growing networks with researchers from 
other universities have often lead to interesting invitations to 
conferences and seminars. Also, academic staff members 
regularly participate in the evaluation of dissertations at 
universities in Belgium and other countries.

4.6  Externally Funded Research

4.6.1 Research Foundation Flanders (FWO)

As a statutory registered institution of higher education 
that may also grant doctoral degrees, ETF can submit 
mandates and projects to the FWO on its own initiative. 
In the context of promoting quality research, during 2016 
an internal procedure was followed to identify potential 
FWO applications early on, to monitor them, and further 
integrate them into existing instruments for the develop-
ment of research policy. For the application round ending 
on February 1, one application for a PhD fellowship 
and two applications for a postdoctoral fellowship were 
submitted, one of which was a renewal. This renewed 

 Often presented 
papers are published in 

proceedings, collections or 
academic journals.   
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andere universitaire instellingen hebben vaak tot interes-
sante uitnodigingen voor conferenties en lezingen geleid. 
Ook participeren leden van het academisch personeel van 
de ETF met enige regelmaat in de beoordelingscommis-
sie van een proefschrift aan universiteiten in binnen- en 
buitenland. 

4.6  Extern gefinancierd onderzoek

4.6.1 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 

Als ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onder-
wijs, die ook doctoraatsdiploma’s toekent, kan de ETF op 
eigen initiatief mandaten en projecten bij het FWO indienen. 
In het kader van het stimuleren van kwaliteitsvol onderzoek 
is gewerkt volgens een interne procedure om potentiële 
FWO-aanvragen vroegtijdig te detecteren, op te volgen en 
verder te integreren in de bestaande instrumenten voor de 
uitbouw van het onderzoeksbeleid. Voor de aanvraagronde 
van 1 februari werd er een aanvraag ingediend voor een 
predoctoraal mandaat en zijn er twee aanvragen ingediend 
voor een postdoctoraal mandaat, waarvan één hernieuwing. 
Dit hernieuwingsmandaat van Jelle Creemers, getiteld “We 
All Share the Same Secular Values - Right? An Investiga-
tion into the Employment of Human Rights and Citizenship 
Discourses in the Belgian Public Management of Religion 
and the Effects on the Protestant Minority” werd gehono-
reerd. De andere postdoc aanvraag werd gerangschikt als 
eerste van de reserves.

Op 12 maart heeft de beleidsmedewerker onderzoek 
de jaarlijkse informatiebijeenkomst over FWO voor de 
ETF-masterstudenten georganiseerd.

De vicedecanen onderwijs en onderzoek hebben op 
14 december in Antwerpen de kennismakingsdag ter 

gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het FWO bijge-
woond. Daar werd o.a. de Vlaamse Wetenschapsagenda 
voorgesteld. 

4.6.2 Overig extern gefinancierd onderzoek

Hoop als drijfveer
Begin 2016 startte een onderzoeksproject rond hoop, 
dat gefinancierd wordt door de Goldschmeding Founda-
tion voor Mens, Werk en Economie. Het betreft een  
samenwerking tussen ETF en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Patrick Nullens en Steven van den Heuvel 
zijn als senior onderzoekers verbonden aan dit project. 
In het verslagjaar is bekend geworden dat dit project met 
minimaal een jaar verlengd zal worden met uitzicht op 
verlenging tot 2023. 

Homo Amans
In juni 2018 is een nieuw project van start gegaan, getiteld 
“Homo amans: Een relationeel mensbeeld voor werk en 
economie”, dat ook door de Goldschmeding Founda-
tion gefinancierd wordt. Het betreft een project van 16 
maanden, met uitzicht op verlenging. Patrick Nullens, 
Jermo van Nes en Steven van den Heuvel zijn de senior 
onderzoekers die verbonden zijn aan dit project. Een 
belangrijke doelstelling in deze fase van het project is het 
organiseren van een internationaal congres dat in 2019 zal 
doorgaan in het Vredespaleis in Den Haag. 

Moral Discernment in an Age of Complex 
Technology 
In 2017 is het onderzoeksproject “Moral Discernment in an 
Age of Complex Technology: Tools for Pastors in Europe” 
onder leiding van Patrick Nullens en Steven van den 
Heuvel, gefinancierd door The Blankemeyer Foundation, 
gestart met een looptijd van drie jaar. Dit project heeft als 
doel voorgangers in de Europese context toe te rusten bij 
het creëren van een gemeenschap van dialoog en moreel 
onderscheidingsvermogen met betrekking tot nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 

Hoop en duurzaamheid in Zwolle 
Een spin-off van het project “Hoop als drijfveer” is het 
project “Hoop en duurzaamheid in Zwolle”, waarbij de 
ETF, en in het bijzonder ILSE, in samenwerking met onder 
andere de gemeente Zwolle en met financiering van het 
Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM NV op 25 april 
een expertmeeting organiseerde in Zwolle.
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postdoctoral fellowship of Jelle Creemers, entitled “We All 
Share the Same Secular Values - Right? An Investigation 
into the Employment of Human Rights and Citizenship 
Discourses in the Belgian Public Management of Religion 
and the Effects on the Protestant Minority” was awarded. 
The other postdoctoral fellowship application was ranked 
first among reserve applications.

On March 12 the policy advisor research organized the 
annual information session about FWO for ETF Master’s 
students. 

On December 14 the Academic Vice-Deans of Educa-
tion and Research attended the celebration of the 90th 
anniversary of the Research Foundation Flanders (FWO) 
in Antwerp. Among other things, the Flemish Science 
Agenda was presented there.

4.6.2 Other Externally Funded Research

Driven by Hope
At the beginning of 2016 a research project on hope 
commenced, financed by the Goldschmeding Foundation 
for People, Work and Economy. This is a collaboration 
between ETF and Erasmus University Rotterdam. Patrick 
Nullens and Steven van den Heuvel are connected to this 
project as senior researchers. During the reporting year it 
was announced that this project would be extended by at 
least one year with the prospect of an extension until 2023. 

Homo Amans
In June 2018, a new project was launched, entitled “Homo 
Amans: A Relational Anthropology For Work and Economy”, 
which is also financed by the Goldschmeding Foundation. 
This is a 16-month project with the prospect of an exten-
sion. Patrick Nullens, Jermo van Nes and Steven van den 
Heuvel are the senior researchers associated with this 

project. An important objective in this phase of the project is 
the organization of an international congress, which will take 
place in 2019 in the Peace Palace in The Hague.

Moral Discernment in an Age of Complex 
Technology 
In 2017 the research project “Moral Discernment in an Age 
of Complex Technology: Tools for Pastors in Europe”, led 
by Patrick Nullens and Steven van den Heuvel, financed by 
The Blankemeyer Foundation, started for a three year term. 

This project aims to help church leaders in the European 
context to create a community of dialogue and moral 
discernment concerning new technological developments. 

Hope and Sustainability in Zwolle 
A spin-off of the project “Driven by Hope” concerns the 
project “Hope and Sustainability in Zwolle”, in which ETF 
and in particular ILSE has organized an expert meeting in 
Zwolle on April 25 in cooperation with i.a. the municipality 
of Zwolle and financed by the Dutch chemical Royal DSM. 
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4.7  Samenwerking en 
internationalisering 

4.7.1. Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie 
en Religiewetenschap (NOSTER) 

Deze door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) geaccrediteerde Nederlandse 
Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap 
(NOSTER) overkoepelt een groot deel van het onderzoek 
op gebied van theologie en religiewetenschappen binnen 
het Nederlandse taalgebied. 

Op 4 juni verving Maria Verhoeff Andreas Beck als 
afgevaardigde namens de ETF in de vergadering van het 
schoolbestuur van NOSTER. Sinds 2018-2019 zetelt zij 
namens de ETF in het schoolbestuur van NOSTER. 

NOSTER kent regelmatig subsidies toe aan themagroepen 
waarbij onderzoekers uit verschillende instellingen samen-
werken. Zo werd een expertmeeting over de brieven aan 
Timotheüs en Titus, die op 30 november aan de ETF 
gehouden werd, mede gefinancierd door een subsidie van 
NOSTER. Andreas Beck, Antonie Vos, Dolf te Velde, Philip 
Fisk en Matthias Mangold participeren in de themagroep 
rond de becommentarieerde vertaling en editie van de 
Synopsis Purioris Theologiae (Leiden, 1625) (zie § 4.3.2). 
Jack Barentsen participeert in een NOSTER-themagroep 
over religieus leiderschap.

4.7.2 Center for Excellence in Reformed and 
Evangelical Theology (CERET)

Sinds 2014 heeft de ETF met de TU Kampen voor 
verdere samenwerking CERET opgericht met als doel 
het gezamenlijk stimuleren van excellentie in onderzoek 

en onderwijs in het brede spectrum van reformatorische 
en evangelische theologie. Een belangrijk onderdeel van 
deze samenwerkingsovereenkomst vormt het stimuleren 
van gezamenlijke doctoraten tussen beide instellingen. Op 
27 februari en 15 oktober vond er overleg plaats met de 
stuurgroep van CERET.

Jermo van Nes organiseerde samen met Myriam Klinker-de 
Klerck (TU Kampen) in het kader van CERET een expert-
meeting, getiteld “The Pastoral Epistles: Common 
Themes, Individual Compositions?” Deze meeting ging 
op 30 november door aan de ETF, en werd medegefinan-
cierd door NOSTER (zie § 4.7.1). Er waren meer dan 20 
deelnemers.

In het verslagjaar is er tevens een nieuw gezamenlijk docto-
raatsonderzoek in het kader van CERET in voorbereiding.

4.7.3 Evadoc

Evadoc is het Belgische archief- en documentatiecen-
trum voor kerken, levensbeschouwelijke organisaties en 
personen die behoren tot de protestants-evangelische 
geloofsgemeenschap. Evadoc werkt nauw samen met 
KADOC (KU Leuven). Andreas Beck is bestuursvoorzitter 
van Evadoc en tevens lid van de stuurgroep KADOC-Eva-
doc. Hij bezocht de vergadering van deze stuurgroep op 
22 oktober, net zoals de vergadering van de adviesraad 
van KADOC op 15 juni. Samen met Gerson Veldhuizen 
bezocht hij op 8 juni de algemene vergadering van Evadoc. 
Postdoctoraal onderzoeker Aaldert Prins is consulent 
publiekswerking en communicatie van Evadoc.

4.7.4 Overige onderzoekssamenwerking

Gedurende de verslagperiode was er vanuit de ETF een 
interuniversitaire samenwerking met zowel Vlaamse als 
buitenlandse universiteiten.

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (FPG) 
De ETF en de FPG hebben een gezamenlijke onderzoeks-
verantwoordelijkheid in het kader van de onderzoeksfinan-
ciering. Eind 2017 is een nieuw gezamenlijk onderzoeks-
plan (2018-2022) ingediend bij het Vlaams Ministerie van 
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4.7. Cooperation and 
Internationalization

4.7.1  Netherlands School of Advanced Studies in 
Theology and Religion (NOSTER)

This Netherlands School of Advanced Studies in Theology 
and Religion (NOSTER), accredited by the Royal Nether-
lands Academy of Arts and Sciences (KNAW), is a major 
platform for research and training in the fields of theology 
and religious studies in the Dutch speaking area.

On June 4 Maria Verhoeff replaced Andreas Beck as repre-
sentative in the meeting of the Schools Board of NOSTER. 
Since 2018-2019 she represents ETF as a member of the 
Schools Board of NOSTER.

NOSTER regularly grants subsidies to theme groups in 
which researchers from different institutions collaborate. 
For example, an expert meeting on the letters to Timothy 
and Titus, which was held at ETF on November 30, was 
co-financed by a subsidy from NOSTER. Andreas Beck, 
Antonie Vos, Dolf te Velde, Philip Fisk, and Matthias 
Mangold are active in the research group on the annotated 
translation and edition of the Synopsis Purioris Theologiae 
(Leiden, 1625) (see § 4.3.2). Jack Barentsen participates 
in a NOSTER research collaboration group on religious 
leadership.

4.7.2  Center for Excellence in Reformed and 
Evangelical Theology (CERET)

In 2014 ETF and TU Kampen set up CERET for further 
collaboration with the aim of jointly promoting excel-
lence in research and education in the broad spectrum of 
Reformed and Evangelical theology.

An important aspect of this cooperation agreement is to 
encourage joint doctorates between the two institutions. 
The steering committee of CERET had meetings on Febru-
ary 27 and October 15.

Jermo van Nes and Myriam Klinker-de Klerck (TU Kampen) 
organized an expert meeting within the framework of 
CERET, entitled “The Pastoral Epistles: Common Themes, 
Individual Compositions?” This meeting took place on 
November 30 at ETF, and was co-financed by NOSTER 
(see § 4.7.1). There were more than 20 participants.

In the reporting year a new joint doctoral research project 
is in preparation within the framework of CERET.

4.7.3 Evadoc

Evadoc is the Belgian archives and documentation center 
for churches, religious organizations and people belong-
ing to the Protestant Evangelical faith community. Evadoc 
works closely with KADOC (KU Leuven). Andreas Beck is 
chairman of the board of Evadoc as well as a member 
of the steering committee KADOC-Evadoc. He attended 
the meeting of this steering committee on October 22, as 
well as the meeting of the advisory board of KADOC on 
June 15. Together with Gerson Veldhuizen he attended 
the General Assembly of Evadoc on June 8. Postdoctoral 
researcher Aaldert Prins is a Public Relations and Commu-
nications Consultant at Evadoc.

4.7.4 Other Research Cooperation

During the reporting period, there was inter-university 
cooperation between ETF and both Flemish and foreign 
universities.

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (FPG) 
ETF and FPG have a joint research responsibility in the 
context of research funding. At the end of 2017 a new joint 
research plan (2018-2022) was submitted to the ministry 
based on which the research funding is calculated. On 15 
May, delegations from ETF and FPG met with the cabinet 
of the Flemish Minister for Education to discuss the 
2018-2022 research plan and the application for additional 
research funding.

Collegial consultations have occurred with representatives 
of FPG both in the area of research and on an organiza-
tional level. The Dean's office prepared the annual report 
of joint research performance by ETF and FPG including 
relevant output (conferences, articles, doctorates). On 
March 30 the annual report was submitted to the Flemish 
Ministry of Education and Training.
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Onderwijs en Vorming op basis waarvan de onderzoeks-
financiering wordt berekend. Op 15 mei zijn delegaties 
van de ETF en de FPG naar het kabinet van de Vlaamse 
minister van Onderwijs geweest om te praten over het 
onderzoeksplan 2018-2022 en de aanvraag voor extra 
onderzoeksfinanciering.

Er is collegiaal overleg geweest met vertegenwoordigers 
van de FPG zowel op het gebied van onderzoek als op het 
vlak van organisatie. 

Het decanaat heeft het jaarrapport opgesteld over het 
door de ETF en FPG gedane onderzoek inclusief bijbeho-
rende output (conferenties, artikelen, doctoraten). Op 30 
maart werd het jaarrapport overgemaakt aan het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Freie Theologische Hochschule (FTH) Giessen
Met de FTH wordt samengewerkt bij een aantal onder-
zoeksprojecten. Dit heeft inmiddels geleid tot het inrichten 

van postdocplaatsen voor medewerkers van de FTH aan 
de ETF. Daarnaast is Andreas Beck voorzitter van de 
Hochschulrat van de FTH. Op 29 november is er collegi-
aal overleg geweest over een mogelijke intensivering van 
samenwerking op het gebied van doctoraten. 

Jonathan Edwards Center Benelux (JECB)
Het Jonathan Edwards Center Benelux is een onder-
zoeksinstituut opgericht in samenwerking met de VU en 
geaffilieerd aan het Jonathan Edwards Center van Yale 
University. Het stimuleert en faciliteert onderzoek naar 
Jonathan Edwards (1703-1758).

Philip Fisk en Andreas Beck zijn momenteel samen met 
Wim van Vlastuin (VU) en in correspondentie met Kenneth 
Minkema en Adriaan Neele (Yale) bezig met de voorberei-
dingen van de volgende Global Jonathan Edwards Confe-
rence, die georganiseerd zal worden door het Jonathan 
Edwards Center Benelux aan de ETF in 2020.

KU Leuven
Intensieve samenwerking bestaat er in het kader van 
Evadoc en KADOC (zie § 4.7.3).

Vanuit het ILSE is er samenwerking met de onderzoeks-
groep Anthropos van de KU Leuven. Daarnaast zijn er 
verschillende interpersoonlijke samenwerkingen.

Oude Gereformeerde Theologie (OGTh)
Interuniversitair, oorspronkelijk Utrechts werkgezelschap 
opgericht in 1982 met als doelstelling het bestuderen van 
vroegmoderne scholastieke theologie. De onderzoeks-
groep OGTh is samengekomen op 9 februari, 20 april, 28 
juni, en 26 oktober. Zij werken aan een derde volume van 
de becommentarieerde vertaling en editie van de Synopsis 
Purioris Theologiae (Leiden, 1625), dat gepubliceerd zal 
worden door Brill (zie § 4.3.2).

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
Verschillende overlegmomenten van directie/college van 
bestuur en beleidsmedewerkers vonden dit jaar plaats 
en mondden uit in diverse onderwijs- en onderzoeksge-
relateerde samenwerkingsafspraken, waaronder het facili-
teren van gezamenlijke doctoraatsprojecten (zie § 3.7). 
Op 11 januari vond aan de ETF een kennismakingsdag 
plaats met het oog op onderzoeksamenwerking met de 
PThU. Vanuit de PThU waren 11 afgevaardigden aanwe-
zig; vanuit de ETF 15. De dag werd door beide instellingen 
als succesvol ervaren.

Refo500 en RefoRC
ETF is partner van Refo500 en RefoRC, het internationale 
platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en 
activiteiten aanbiedt naar aanleiding van vijfhonderd jaar 
reformatie. Op 19 december bezochten Patrick Nullens 
en Steven van den Heuvel op uitnodiging van Herman 
Selderhuis de Theologische Universiteit Apeldoorn om 
de mogelijkheden te verkennen rondom samenwerking in 
het kader van Coram Deo, een nieuw grootschalig onder-
zoeksprogramma over de relevantie van de erfenis van de 
Reformatie/Protestantisme. 

Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen)
De ETF en de TU Kampen hebben in 2014 gezamen-
lijk CERET opgezet, waarin een deel van het onderzoek 
gezamenlijk wordt uitgevoerd (zie § 4.7.2).

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
In 2016 werden door de ETF en de VU drie gezamenlijke 
doctoraatsprojecten succesvol afgerond. Op 8 februari 
bezocht een delegatie van de VU de ETF om verder te 
praten over onderzoekssamenwerking op het gebied van 
gezamenlijke projecten, waaronder het doen van meer 
gezamenlijke doctoraten.
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Freie Theologische Hochschule (FTH) Giessen
FTH and ETF collaborate on a number of research projects. 
This has led to the creation of postdoctoral positions for 
staff members of FTH at ETF. In addition, Andreas Beck is 
chairman of the Hochschulrat of FTH. On November 29 
there a collegial consultation was held concerning possible 
intensification of cooperation for doctoral projects.

Jonathan Edwards Center Benelux (JECB)
The Jonathan Edwards Center Benelux is a research insti-
tute established in cooperation with the VU University and 
affiliated with the Jonathan Edwards Center at Yale Univer-
sity. It encourages and facilitates research on Jonathan 
Edwards (1703-1758).

Philip Fisk and Andreas Beck are at this time working 
with Wim van Vlastuin (VU University) and in correspon-
dence with Kenneth Minkema and Adriaan Neele (Yale) 

on preparations for the next Global Jonathan Edwards 
Conference, to be organized by the Jonathan Edwards 
Center Benelux at ETF in 2020.

KU Leuven
Intensive cooperation exists within the framework of 
Evadoc and KADOC (see § 4.7.3).

Collaboration also takes place between the Anthro-
pos Research Group, Faculty of Theology and Religious 
Studies, KU Leuven and ILSE. In addition, there are various 
interpersonal collaborations.

Classic Reformed Theology (OGTh)
Originally founded at Utrecht University in 1982, this inter-
university research group exists for the purpose of study-
ing early modern scholastic theology. The research group 
OGTh met on February 9, April 20, June 28 and October 26.  

They are working on a third volume of the annotated 
translation and edition of the Synopsis Purioris Theologiae 
(Leiden, 1625), to be published by Brill (see § 4.3.2).

Protestant Theological University (PThU)
Several consultations between the Executive Adminis-
tration/Board of Trustees and policy advisors took place 
this year, resulting in various education and research- 
related cooperation agreements, including the facilitation 
of joint doctoral projects (see § 3.7). On January 11 a get 
acquainted day was held at ETF to encourage research 
cooperation with PThU. From PThU 11 delegates were 
present; from ETF 15. Both institutions experienced the 
day as successful.

Refo500 and RefoRC
ETF is a partner of Refo500 and RefoRC, the interna-
tional platform that offers knowledge, expertise, ideas, 
products and events, in connection with the five hundred 
year legacy of the Reformation. On December 19 Patrick 
Nullens and Steven van den Heuvel visited the Theological 
University of Apeldoorn at the invitation of Herman Selder-
huis to explore possible collaboration within the frame-
work of Coram Deo, a new large-scale research program 
concerning the relevance of the legacy of the Reformation/
Protestantism.

Theological University in Kampen (TU Kampen)
In 2014 ETF and TU Kampen co-founded CERET, in which 
some research is carried out jointly (see § 4.7.2).

VU University Amsterdam (VU University)
In 2016 ETF and VU University successfully completed 
three joint doctoral projects. On February 8 a delega-
tion from VU University visited ETF to discuss further 
research cooperation on joint projects, including more joint 
doctorates.
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5.1 Inleiding

Academische dienstverlening en valorisatie zijn naast 
onderwijs en onderzoek belangrijke opdrachten voor een 
universitaire faculteit. Wetenschappelijke kennis krijgt 
toegevoegde waarde door deze niet alleen te vermeerde-
ren en te delen tussen vakgenoten, maar ook ten dienste 
te stellen aan de maatschappij en het beroepenveld. De 
ETF vindt deze vorm van dienstverlening belangrijk en ze 
onderneemt tal van activiteiten die onder deze noemer 
te plaatsen zijn. Het onderstaande overzicht geeft een 
impressie, maar beoogt niet volledig te zijn. Dit hoofdstuk 
gaat in op de dienstverlenende activiteiten (§ 5.2), het 
Leuven Center for Christian Studies (§ 5.3) en samenwer-
kingsverbanden in dit kader (§ 5.4).

5.2 Dienstverlenende activiteiten

ETF Summer Colloquium
Van 20 tot en met 25 augustus organiseerde de ETF haar 
jaarlijkse Summer Colloquium. In het verslagjaar namen er 
44 mensen deel, onder wie zeven niet-studenten (16%), 
zowel predikanten als andere beroepsmatig geïnteresseer-
den (zie § 3.3.3 ETF Open University).

Studiedagen
De ETF organiseert jaarlijks enkele conferenties en/of 
studiedagen over actuele thema’s voor kerken, christelijke 
organisaties en geïnteresseerden. Het doel van deze confe-
renties is de deelnemers te ondersteunen in het Bijbels 
en theologisch doordenken van hedendaagse vragen en 
knelpunten in kerk en samenleving. Op 21 april was er 
een studiedag met het thema “Schreeuwen uit de diepte” 
naar aanleiding van de publicatie van het boek Ruimte 
voor gebrokenheid, plaats voor lijden in de eredienst van 
Léon van Ommen. Lezingen werden verzorgd door Léon 
van Ommen en Jack Barentsen. De studiedag was speci-
aal geschikt voor voorgangers en pastors. Er waren 35 
aanwezigen. 34 deelnemers bezochten op 8 december de 

studiedag “De brief aan Filemon in context” met sprekers 
Jacobus (Kobus) Kok, Boris Paschke, Mark Paridaens, 
Gie Vleugels en Johanneke van Slooten (Cherut Belgium). 

Studienamiddagen
De ETF organiseert regelmatig studienamiddagen voor 
leiders van verschillende kerkelijke denominaties uit 
België. Op 9 maart vond een studienamiddag plaats voor 
de leiders van de denominaties BEZ/ECV/VEG/VVP. Dit 
was een vervolg op de studienamiddag van 17 november 
2017. Gie Vleugels heeft thematische lezingen verzorgd 
over de islam. Er waren 38 deelnemers. De audio-opname 
is beschikbaar gesteld aan de denominaties.

Overig
De ETF organiseerde driemaal een bijscholingspro-
gramma voor godsdienstdocenten uit Nederland: op 16 
februari voor tien godsdienstdocenten van de Gomarus 
Scholengemeenschap, op 14 juni elf godsdienstdocen-
ten van het Calvijn College uit Zeeland en op 29 juni voor 
zeven godsdienstdocenten van het Wartburg college uit 
Rotterdam.

De medewerkers brengen op vele terreinen hun academi-
sche expertise in ten dienste van kerk en samenleving. In 
het recente verleden zijn er een aantal Nederlandstalige 
Bijbelvertalingen verschenen waaraan ETF-medewerkers 
hebben bijgedragen. Verder verschenen er popularise-
rende publicaties op het terrein van religiegeschiedenis, 
ethiek, religie en samenleving. Ook wordt er zeer regel-
matig bijgedragen aan commentaarreeksen, bijbelverkla-
ringen, encyclopedieën en woordenboeken. 

Naast deze dienstverlening aan de gedrukte en digitale 
pers, leveren medewerkers ook zeer regelmatig diensten 
aan kerkelijke en parakerkelijke organisaties, door spreek-
beurten, bestuurlijke bijdragen en zondagse prediking. 

Dienstverlening05 05
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5.1 Introduction

Academic service and valorization in addition to education 
and research are important tasks for a university faculty. 
Scholarly knowledge receives added value not only when 
it grows and is shared with professional colleagues, but 
also to the extent it serves society and the workplace. ETF 
considers this kind of service important and undertakes 
many activities that can be placed under this heading. The 
following overview gives an impression, but does not aim 
to be comprehensive.

This chapter will expand more on service-oriented activi-
ties (§ 5.2), the Leuven Center for Christian Studies (§ 5.3), 
and collaborations in this context (§ 5.4). 

5.2 Service-Oriented Activities

ETF Summer Colloquium
From August 20-25 ETF held its annual Summer Collo-
quium. In the reporting year there were a total of 44 partic-
ipants, including seven non-students (16%), pastors as 
well as other professionally interested parties (see § 3.3.3 
ETF Open University).

Study Days
ETF annually organizes a number of conferences and/or 
study days on current issues for churches, Christian organi-
zations and other interested people. The purpose of these 
conferences is to support participants with their biblical 
and theological reflection on contemporary questions and 
issues in church and society. On April 21 a study day was 
held on the theme “Schreeuwen uit de diepte” following the 
publication of the book Ruimte voor gebrokenheid, plaats 
voor lijden in de eredienst by Léon van Ommen. Lectures 
were delivered by Léon van Ommen and Jack Barentsen. 
The study day was especially suitable for pastors and other 
church leaders. There were 35 attendees. 34 participants 
attended the study day "De brief aan Filemon in context" 
on December 8 with speakers Jacobus (Kobus) Kok, Boris 
Paschke, Mark Paridaens, Gie Vleugels and Johanneke van 
Slooten (Cherut Belgium).

Training Sessions
ETF regularly organizes training sessions for leaders of 
various denominations in Belgium. On March 9 a workshop 
was held for leaders of the denominations BEZ/ECV/VEG/
VVP. This was a sequel to the study afternoon of Novem-
ber 17 2017. Gie Vleugels presented thematic lectures on 
Islam. There were 38 participants. Audio recordings were 
made available afterwards to participating denominations.

Other
ETF organized three training programs for religious teach-
ers from the Netherlands: on February 16 for ten religious 
teachers from the Gomarus Scholengemeenschap, on 
June 14 for eleven religious teachers from Calvijn College 
in Zeeland and on June 29 for seven religious teachers 
from Wartburg College in Rotterdam.

Service05
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5.3 Leuven Center for Christian 
Studies (LCCS)

5.3.1 Algemeen

De ETF heeft het Leuven Center for Christian Studies 
(LCCS) opgericht om een deel van haar dienstverle-
ningstaak duidelijker vorm te geven. Het LCCS is een 
ontmoetingsplek binnen een academische leergemeen-
schap dichtbij Brussel, het politieke hart van Europa, en 
faciliteert uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Op 
die manier streeft ze naar groei van mensen uit verschil-
lende gemeenschappen (academie/onderwijs, kerk en 
maatschappij) verbonden in de missie van de ETF. 

Concreet faciliteert het LCCS conferenties, kleine bijeen-
komsten en studieverloven, met of zonder een bijdrage 
van de ETF als academische instelling. Het LCCS staat 
onder leiding van een hospitality manager en heeft qua 
faciliteiten de beschikking over 18 gastenkamers, 5 confe-
rentieruimtes, 2 keukens, de kapel, de 5 leslokalen van de 
ETF, de refter en een bar/lounge en kan daarmee groepen 
tot 250 mensen ontvangen. Zo nodig maakt LCCS gebruik 
van faciliteiten van de KU Leuven. Het LCCS is aantrek-
kelijk door haar centrale, bereikbare ligging en de acade-
mische verbondenheid met de ETF (inclusief de theologi-
sche bibliotheek van de ETF) en de nabije ligging van de 
KU Leuven met haar uitgebreide theologische bibliotheek. 
In 2018 is Petra Laagland Winder als nieuwe hospitality 
manager gestart.

5.3.2 Enkele belangrijke activiteiten

• Op 24 februari en 24 maart vonden de kinder- en jeugd-
werkersdagen van het EJV plaats.

• Op 8 en 14 mei hebben aan de ETF studiedagen voor 
Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) 

plaatsgevonden: op 8 mei voor secundair onderwijs en 
op 14 mei voor lager onderwijs.

• 9 mei vond er een symposium plaats georganiseerd 
door studentenvereniging PAAP.

• Van 11 tot en met 22 juni verbleven zes ordinands van 
Cranmer Hall, Durham, in het LCCS voor een Mission 
Study Bloc, waaraan ook academisch personeel van de 
ETF een bijdrage leverde.

• Op 2 juli ontving de ETF acht studenten van de Noord-
wes-Universiteit van Potchefstroom, Zuid-Afrika voor 
een kennismakingsbezoek.

• Een groep oud-studenten van het voormalige Bijbelinsti-
tuut België (BIB) hield op 7 juli een alumnibijeenkomst. 

• Een groep afgevaardigden van de Navigators uit heel 
Europa vertoefde van 13 tot en met 21 juli op onze 
campus voor toerusting, gebed, plannen maken en 
ontmoeting en stak daarbij ook de handen uit de 
mouwen voor werkzaamheden aan het gebouw van de 
ETF.

• Op 24 november vergaderde de Federale Synode aan 
de ETF.

• Op 1 december vond de leiderschapsconferentie van 
de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV) 
plaats.

Verder huurt de Evangelische Kerk Leuven voor hun 
wekelijkse samenkomsten en andere activiteiten verschil-
lende ruimtes van het LCCS. Verschillende ruimtes van 
de ETF worden eens per maand op zondagnamiddag 
verhuurd aan de Jerusalem Community uit Leuven voor 
hun gebedsbijeenkomsten.

Het LCCS ondersteunde daarnaast nog tal van confe-
renties, studiedagen, en onderwijsactiviteiten die door de 
ETF en haar onderzoeksgroepen en -instituten (mede-) 
georganiseerd werden. Deze activiteiten worden elders in 
het jaarverslag vermeld.
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In many areas the ETF staff are able to use their academic 
expertise to serve the Church and society. In the recent 
past a number of Dutch Bible translations were published 
to which ETF staff contributed. Frequently they also 
contribute to commentary series, Bible commentaries, 
encyclopedias and dictionaries. 

In addition to these services to printed and digital press, 
staff members regularly provide services to church and 
parachurch organizations, by speaking engagements, 
administrative expertise and Sunday preaching. 

5.3 Leuven Center for Christian 
Studies (LCCS)

5.3.1 General

ETF has established the Leuven Center for Christian 
Studies (LCCS) to facilitate a more concrete fulfillment of 
part of its community service. LCCS is a meeting place 
within an academic learning community near to Brussels, 
the political heart of Europe, and facilitates the exchange 
of knowledge, ideas and experience. Thus it strives for 
developing human potential in different communities 
(academic/education, church and society) connected to 
the mission of ETF.

Specifically LCCS facilitates conferences, small meetings 
and sabbaticals, with or without a contribution from 
ETF as an academic institution. LCCS is led by a hospi-
tality manager and has at its disposal as facilities 18 
guestrooms, 5 conference rooms, 2 kitchens, a large 
chapel, the 5 classrooms of ETF, the dining hall and a 
lounge. With that it can accommodate groups of up to 
250 people. If necessary LCCS also uses facilities of KU 
Leuven. LCCS is attractive because of its central, acces-
sible location, the academic connection with ETF (includ-
ing the theological library of ETF), and the proximity of KU 
Leuven with its extensive theological library. In 2018 Petra 
Laagland Winder started as the new hospitality manager.

5.3.2 Several Important Activities

• On February 24 and March 24 the EJV Children's and 
Youth Workers' Days were held.

• On May 8 and 14 ETF held study days for Protestant 
Evangelical Religious Education (PEGO): on May 8 
for secondary education and on May 14 for primary 
education.



JAARVERSLAG 201874

5.4 Samenwerkingen

Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV)
Het Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV) biedt een drieja-
rige, deeltijdse opleiding op hoger onderwijsniveau ten 
behoeve van kerkelijk werk of onderwijs. ETF faciliteert 
door het beschikbaar stellen van voorzieningen en de 
docenten van de ETF zijn vanuit hun expertise onder 
meer betrokken bij het ontwikkelen en vaststellen van het 

curriculum en het aanwerven van lesgevers. Sommige 
assistenten en docenten van de ETF zijn ook betrokken 
bij het geven van de lessen. In oktober 2018 stonden er 
42 studenten ingeschreven voor dit driejarige programma. 

Evadoc
Het archief en documentatiecentrum van de protestantse 
en evangelische beweging, Evadoc, is opgericht door de 
Federale Synode en door de ETF. De ETF hecht belang 

aan het archiveren, vastleggen en documenteren van 
de ontwikkeling van het terrein dat tot deze beweging 
behoort. De oprichting van Evadoc is in goed overleg met 
KADOC tot stand gekomen en vanaf het begin is er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen deze instellingen. 
De hoogleraren van de ETF die bestuurlijk betrokken zijn 
bij Evadoc participeren ook in de adviesraad van KADOC. 
In het jaarverslag van KADOC worden ook de activiteiten 
opgenomen die vanuit Evadoc georganiseerd zijn.

Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs 
(PEGO)
De ETF leidt ook op tot het behalen van het diploma van 
leraar, hetgeen in Vlaanderen kadert binnen het Protes-
tants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO). Met het 
comité PEGO is periodiek overleg over de ontwikkelingen 
op het domein van het godsdienstonderwijs. In dit kader is 
ook een basisvakkenpakket vastgelegd voor theologische 
vorming van (aspirant-)leerkrachten PEGO (zie § 3.3.2). De 
ETF wordt soms om advies gevraagd bij dossiers rond de 
beoordeling van elders behaalde diploma’s. 



ANNUAL REPORT 2018 75

• On May 9 a symposium was held by the student 
association PAAP.

• From June 11-22 six ordinands of Cranmer Hall, 
Durham stayed at LCCS for a Mission Study Bloc, to 
which academic staff of ETF contributed.

• On July 2 ETF received eight students from North-West 
University of Potchefstroom, South Africa, for a get 
acquainted visit.

• A group of alumni of the former Belgian Bible Institute 
(BIB) held an alumni meeting on July 7. 

• A group of national delegates of Navigators from across 
Europe stayed on the ETF campus July 13-21 for spiri-
tual equipment, prayer, planning and consultation and 
also helped out with maintenance work on the ETF 
building.

• On November 24 the Federale Synode had a meeting 
at ETF.

• On December 1 the Evangelische Christengemeenten 
Vlaanderen (ECV) leadership conference took place.

Furthermore, the Evangelical Church of Leuven rents 
different rooms of LCCS for their weekly meetings and 
other activities. Several rooms of ETF are rented to the 
Jerusalem Community of Leuven once a month on Sunday 
afternoon for their prayer meetings.

Additionally, LCCS provided logistical support for numer-
ous conferences, seminars, as well as educational activ-
ities organized by ETF and its research groups and insti-
tutes. These activities are mentioned elsewhere in the 
annual report.

5.4 Collaborations

Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV)
IBV [Institute for Biblical Formation] offers a three-year, 

part-time, higher education level training to benefit church 
work and education. ETF provides the facilities and 
academic personnel of ETF are involved in the devel-
opment and establishment of the curriculum as well as 
recruiting teachers. Some assistants and professors of 
ETF are also involved in giving courses. In October 2018 
there were 42 students enrolled in this three-year program. 

Evadoc
The archives and documentation center for the Protes-
tant Evangelical movement, Evadoc, was established by 
the Federale Synode and ETF. ETF attaches importance 
to archiving, recording and documenting the development 
of the field that belongs to this movement. Evadoc was 
established after close consultation with KADOC and from 
the beginning there has been a cooperation agreement 

between these institutions. Professors of ETF who are 
involved in the governance of Evadoc also participate 
in the advisory board of KADOC. The annual report of 
KADOC includes activities organized by Evadoc.

Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs 
(PEGO)
ETF also provides training for a teacher’s degree for 
religious education, in Flanders within PEGO [Protestant 
Evangelical Religious Education]. Periodically the PEGO 
committee is consulted on developments in the field of 
religious education. In this context, a basic curriculum 
has been established for theological training of (prospec-
tive) teachers in PEGO (see § 3.3.2). ETF is sometimes 
asked for advice concerning the assessment of diplomas 
attained elsewhere.
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6.1 Inleiding

De medewerkers van de ETF vormen het belangrijkste 
kapitaal van de instelling. Of het nu gaat om de uitvoe-
ring van de onderwijs- en onderzoeksopdracht of om 
de ondersteuning daarvan, de inzet van gemotiveerde 
werknemers speelt een cruciale rol bij de realisatie van de 
doelstellingen. 

In de volgende paragrafen wordt respectievelijk ingegaan 
op het systeem van interne kwaliteitszorg (§ 6.2), de 
interne communicatie (§ 6.3), de werking van de directie 
(§ 6.4), de werking van het academisch personeel (§ 6.5) 
en de werking van het administratief en technisch perso-
neel (§ 6.6). 

6.2  Interne kwaliteitszorg 
Om de kwaliteit op het gebied van de inzet van medewer-
kers te waarborgen is, evenals voorgaande jaren, met 
het residentieel academisch personeel een jaaropdracht 
overeengekomen en hebben ook de evaluaties van de 
voorgaande jaaropdrachten plaatsgevonden. Met het 
niet-residentieel academisch personeel wordt in de 
meeste gevallen gewerkt met een formele evaluatie na vijf 

jaar en een tussentijdse evaluatie na twee of drie jaar. Dit is 
vastgelegd in het kwaliteitshandboek van de ETF. 

Bij het opstellen van de beoordelingen van het acade-
misch personeel met een onderwijstaak wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de cursusevaluaties door de 
studenten. 

De jaarlijkse evaluatiegesprekken over 2018 met het 
residentieel academisch personeel (AP) en het administra-
tief en technisch personeel (ATP) zijn begin 2019 gepland. 

Op het einde van academiejaar 2017-2018 is de jaarlijkse 
personeelsenquête gehouden die gebruikt wordt om de 
tevredenheid van werknemers en daarmee de werking van 
de ETF op het juiste peil te houden. Uit de resultaten komt 
een positief beeld naar voren. Men ervaart een positief, 
inspirerend en christelijk werkklimaat. Een hoog percen-
tage ervaart het werken op de ETF als positief. De ETF 
kent bevlogen en betrokken medewerkers.

In het verslagjaar heeft voor de derde keer een PEP 
(Personal Efficiency Program) training plaats gehad om de 
persoonlijke efficiëntie te bevorderen. Zowel administratief 
als academisch personeel hebben deelgenomen aan de 
training.

Op 1 juni vond de jaarlijkse personeelsretraite plaats. 
Naast teambuildings- en ontspanningsactiviteiten werd 
het thema “Interkerkelijkheid: troef van de ETF?” in kleine 
groepen besproken. 

6.3  Interne communicatie 
Vier keer per jaar vindt een stafontmoeting plaats waarin 
de medewerkers geïnformeerd worden over het door 
het bestuur gevoerde beleid. Daarnaast houdt de direc-
tie iedere week op woensdag een korte bijeenkomst 
met het personeel, waarna het besprokene ook via een 
interne nieuwsbrief gecommuniceerd wordt. In mei/juni 
wordt jaarlijks een retraite met directie en medewerkers 
gehouden. 

Personeel06 06
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6.1 Introduction

The ETF staff is the most important asset of the institution. 
Whether it is about performing an educational or research 
assignment, or the support thereof, the commitment of 
motivated employees plays a crucial role in the realization 
of the mission of ETF. 

The following paragraphs deal successively with the 
system of internal quality control (§ 6.2), internal commu-
nication (§ 6.3), workings of the Executive Administra-
tion (§ 6.4), workings of Academic Personnel (§ 6.5) 
and workings of Administrative and Technical Personnel 
(§ 6.6).

6.2 Internal Quality Control
To guarantee and maintain quality of work and partici-
pation of personnel, yearly assignments were agreed on 
with all residential academic personnel, just as in previous 
years, and evaluations of the previous yearly assignments 
were held. Non-residential academic personnel are usually 
formally evaluated after five years, with a mid-term evalu-
ation after two or three years. These procedures are all 
recorded in the Quality Manual.

In the assessment of academic personnel with a teaching 
assignment, course evaluations completed by students 
are taken into account. 

The annual evaluation meetings concerning 2018 with 
residential academic personnel (AP) and administrative 
and technical personnel (ATP) are planned in the begin-
ning of 2019.

At the end of the 2017-2018 academic year the annual 
personnel survey was held. It is used to keep the staff 
satisfaction level and consequently the good function-
ing of ETF up to mark. The results are positive. Staff 
experience a positive, inspirational and Christian working 
environment. A high percentage experiences working at 
ETF as positive. ETF has motivated and committed staff 
members.

In the reporting year a Personal Efficiency Program (PEP) 
training was organized for the third time to improve 
personal efficiency. Both administrative and academic staff 
participated in this training.

On June 1 the annual staff retreat was held. In addition to 
team building and recreational activities, the theme “Inter-
denominationalism: An Asset of ETF?” was discussed in 
small groups.

6.3 Internal Communication
Four times a year, a staff meeting is held during which 
staff is informed about the policy carried out by the Board 
of Trustees. In addition, every week on Wednesday the 
Executive Administration holds a short meeting with the 
staff, after which the topics discussed are communicated 
through an internal newsletter. In May/June, an annual 
retreat is held with the Executive Administration and staff.

In spring, the Executive Administration produces an annual 
report summarizing the results of education, research and 
services provided. During the retreat on June 1, at the 
Evangelical Church in Beringen, the 2017 annual report 
was discussed. 

6.4 Executive Administration
In 2018 the Executive Administration consisted of: 
Patrick Nullens (Rector until September 23), Andreas 
Beck (Academic Dean until September 23, Rector/
Academic Dean from September 24), Jelle Creemers 
(Academic Vice-Dean of Education from September 24), 
Maria Verhoeff (Academic Vice-Dean of Research from 
September 24) and Gerson Veldhuizen (Administrative 
Director). In principle, the executive administration meets 
weekly.

Personnel06
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In het voorjaar stelt de directie een jaarverslag op waarin 
de resultaten van het onderwijs, onderzoek en dienstverle-
ning besproken worden. Tijdens de retraite van 1 juni in de 
evangelische kerk in Beringen is het jaarverslag van 2017 
besproken.

6.4  Directie 
In 2018 was de directie als volgt samengesteld: Patrick 
Nullens (rector tot 23 september), Andreas Beck (decaan 
tot 23 september, rector/decaan vanaf 24 september), 
Jelle Creemers (vicedecaan onderwijs vanaf 24 septem-
ber), Maria Verhoeff (vicedecaan onderzoek vanaf 24 
september) en Gerson Veldhuizen (administratief direc-
teur). De directie vergadert in principe wekelijks.

Patrick Nullens heeft aan het einde van het academiejaar 
2017-2018 zijn functie als rector neergelegd. De raad van 
bestuur met ondersteuning van de directie heeft in 2018 
de procedure tot invulling van het rectoraat in gang gezet. 
Per academiejaar 2018-2019 is Andreas Beck aangesteld 
als rector met de ontbindende voorwaarde van de invul-
ling van de lopende vacature voor de functie van rector. 
Hij blijft in dezelfde periode officieel ook decaan maar het 

decanaatswerk wordt uitgevoerd door Jelle Creemers en 
Maria Verhoeff die voor dezelfde periode en onder dezelfde 
voorwaarde aangesteld zijn als respectievelijk vicedecaan 
onderwijs en vicedecaan onderzoek.

6.5  Academisch personeel 
Het academisch personeel (AP) is verdeeld over zes 
vakgroepen en wordt onderscheiden in de volgende 
categorieën: Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), 
Assisterend Academisch Personeel (AAP) en Bijzonder 
Academisch Personeel (BAP). 

Einde 2018 bestond het AP uit 24,1 vte (voltijds equivalen-
ten), waarvan 11,3 vte ZAP, 2,7 vte AAP en 10,1 vte BAP.

De volgende paragrafen geven de cijfers van einde 2018 
weer, alsook de belangrijkste wijzigingen die in het verslag-
jaar plaatsvonden. 

6.5.1  Vakgroep Oude Testament 

2,6 vte ZAP;
0,5 vte AAP.

• Koert van Bekkum is op 1 augustus voor 0,5 vte als 
hoofddocent aangesteld.

• Per 24 september is Mart-Jan Paul waarnemend 
vakgroepvoorzitter.

6.5.2 Vakgroep Nieuwe Testament

3 vte ZAP (waarvan 1,0 vte ziekteverlof);
2,4 vte BAP.

• Jacobus (Kobus) Kok is per 1 maart bevorderd tot 
hoogleraar.

• Jeremy Otten is sinds 1 maart voor 0,8 vte als weten-
schappelijk medewerker aan de vakgroep verbonden.

• De aanstelling van Jermo van Nes is op 1 juli 
uitgebreid met 0,5 vte in verband met zijn onder-
zoeksopdracht binnen het project “Homo amans” dat 
gefinancierd wordt door de Goldschmeding Founda-
tion. Met ingang van 1 september is hij aangesteld als 
beleidsmedewerker decanaat. 
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At the end of the 2017-2018 academic year Patrick 
Nullens resigned his position as Rector. In 2018, the Board 
of Trustees, with the support of the Executive Adminis-
tration, initiated the procedure to fill this vacancy. For 
the 2018-2019 academic year Andreas Beck has been 
appointed as Rector only until the filling of the current 
vacancy for Rector. During this period he also officially 
remains Academic Dean, although the work of the Dean’s 
office is done by Jelle Creemers and Maria Verhoeff. For 
this period and under the same condition they have been 
appointed respectively as Academic Vice-Dean of Educa-
tion and Academic Vice-Dean of Research.

6.5 Academic Personnel
The academic staff (AP) is divided into six departments 
and falls under the following categories: Independent 
Academic Personnel (IAP), Assistant Academic Personnel 
(AAP) and Special Academic Personnel (SAP).

At the end of 2018 the AP consisted of 24.1 fte (full time 
equivalents), of which 11.3 fte IAP, 2.7 fte AAP and 10.1 SAP. 
 
The following paragraphs give the totals at the end of 
2018, as well as the most important changes that took 
place during the year.

6.5.1 Department of Old Testament

2.6 fte IAP;
0.5 fte AAP.

• Koert van Bekkum was appointed as associate 
professor with a workload of 0.5 fte effective August 1.

• Mart-Jan Paul is acting chairman of the department 
since September 24.

6.5.2 Department of New Testament

3 fte IAP (of which 1.0 fte sick leave);
2.4 fte SAP.

• Jacobus (Kobus) Kok was promoted to professor 
from March 1.

• Jeremy Otten was appointed as senior researcher 
of the department with a workload of 0.8 fte effective 
March 1.

• The appointment of Jermo van Nes was increased by 
0.5 fte on July 1 as a result of his research assignment 
within the "Homo Amans" project, financed by the 
Goldschmeding Foundation. He was appointed policy 
advisor for the Dean’s office effective September 1.
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6.5.3 Vakgroep Historische Theologie

2,2 vte ZAP;
1,5 vte AAP;
3,9 vte BAP.

• Song Kim is sinds 1 december voor 0,8 vte als 
residentieel vrijwillig wetenschappelijk medewerker 
toegevoegd aan de vakgroep.

• Anne-Catherine Pardon is sinds 1 september voor 
1,0 vte als residentieel vrijwillig wetenschappelijk 
medewerker aan de vakgroep verbonden.

• Aaldert Prins is op 1 september overgeschakeld van 
een AAP-statuut naar een BAP-statuut (wetenschap-
pelijk medewerker).

• Nathan Witkamp is sinds 1 november voor 0,1 vte 
als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de 
vakgroep en het RCEC verbonden.

6.5.4 Vakgroep Systematische Theologie

2,2 vte ZAP;
0,5 vte AAP;
1,4 vte BAP.

• Raymond Hausoul is sinds 1 februari voor 0,2 vte 
als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de 
vakgroep verbonden.

• De betrokkenheid van Peirong Lin is op 1 april 
gewijzigd van AAP-statuut naar BAP-statuut en 
teruggebracht naar 0,2 vte. Ze is als vrijwillig weten-
schappelijke medewerker aan de vakgroep en het 
ILSE verbonden.

• Steven van den Heuvel heeft sinds 1 januari een 
bijkomende aanstelling voor 0,5 vte als wetenschap-
pelijk medewerker.

6.5.5 Vakgroep Praktische Theologie

1,2 vte ZAP;
0,5 vte BAP.

• Jack Barentsen is per 1 januari bevorderd tot 
hoogleraar.

• Jos de Kock is per 1 oktober voor 0,2 vte als 
gastprofessor (graad: hoofddocent) aangesteld.

• De aanstelling van Jos Douma is op 1 maart gewijzigd 
naar gastprofessor (BAP).

6.5.6 Vakgroep Godsdienstwetenschappen en 
Missiologie

1,1 vte ZAP;
0,2 vte AAP;
1,9 vte BAP. 

• De aanstelling van Pieter Boersema is op 1 
september gewijzigd naar gastprofessor (BAP) en 
teruggebracht naar 0,2 vte naar aanleiding van zijn 
pensioensleeftijd.

• De aanstelling van Annelies Borgmeier als vrijwilli-
ger wetenschappelijk medewerker is geëindigd per 1 
december. 

• Per 1 oktober is Jelle Creemers aangesteld als 
interim vakgroepvoorzitter. Zijn aanstelling als hoofd-
docent werd uitgebreid tot 0,5 vte. Gelijktijdig werkt hij 
per 1 oktober met een FWO-postdoctoraal mandaat 
(hernieuwing) binnen de vakgroep (0,5 vte BAP).

• De aanstellingstermijn van John Franke is beëindigd 
per 1 september.

• De aanstelling van Evert van de Poll is op 1 
september gewijzigd naar gastprofessor (BAP) en 
teruggebracht naar 0,2 vte naar aanleiding van zijn 
pensioensleeftijd.
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6.5.3  Department of Historical Theology

2.2 fte IAP;
1.5 fte AAP;
3.9 fte SAP.

• Song Kim was appointed as residential affiliated 
researcher of the department with a workload of 0.8 
fte effective December 1.

• Anne-Catherine Pardon was appointed as residential 
affiliated researcher of the department with a workload 
of 1.0 fte effective September 1.

• Aaldert Prins switched from an AAP status to an IAP 
status (senior researcher) on September 1.

• Nathan Witkamp was appointed as affiliated 
researcher of the department and connected to RCEC 
with a workload of 0.1 fte effective November 1.

6.5.4 Department of Systematic Theology

2.2 fte IAP;
0.5 fte AAP:
1.4 fte SAP.

• Raymond Hausoul was appointed as affiliated 
researcher of the department with a workload of 0.2 
fte effective February 1.

• The appointment of Peirong Lin changed from an 
AAP status to an IAP status and was reduced to 0.2 
fte on April 1. She is an affiliated researcher in the 
department and connected to ILSE.

• Steven van den Heuvel has an additional appoint-
ment as senior researcher with a workload of 0.5 fte 
since January 1.

6.5.5  Department of Practical Theology

1.2 fte IAP;
0.5 fte SAP.

• Jack Barentsen was promoted to professor from 
January 1.

• Jos de Kock was appointed as guest professor (rank: 
associate professor) with a workload of 0.2 fte effec-
tive October 1.

• The appointment of Jos Douma was changed to 
guest professor (SAP) on March 1.

6.5.6 Department of Religious Studies and Missiology

1.1 fte IAP;
0.2 fte AAP;
1.9 fte SAP.

• The appointment of Pieter Boersema was changed 
to guest professor (SAP) and reduced to 0.2 fte on 
September 1 on account of his retirement age.

• The appointment of Annelies Borgmeier as affiliated 
researcher ended on December 1. 

• Jelle Creemers was appointed interim department 
chairman effective October 1. His appointment as 
associate professor was increased to 0.5 fte. As of 
October 1, he also continues with a (renewed) FWO 
postdoctoral fellowship within the department (0.5 fte 
SAP).

• The appointment period of John Franke ended on 
September 1.

• The appointment of Evert van de Poll was changed 
to guest professor (SAP) and reduced to 0.2 fte on 
September 1 on account of his retirement age.
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6.5.7 Lerarenopleiding en didactische ondersteuning

Geen bijzonderheden te melden.

6.5.8 Pensioenleeftijd personeel

Gelet op art. 3.3.5.1 van het huishoudelijk reglement 
heeft de raad van bestuur aan de (gast)professoren Pieter 
Boersema, Jan Hoek, Herbert Klement, Hendrik Koore-
vaar, Creighton Marlowe, Klaus Müller, Helge Stadelmann, 
Evert van de Poll, Antonie Vos en Martin Webber, die in het 
academiejaar 2017-2018 de leeftijd van 65 jaar of hoger 
hebben bereikt, toelating verleend om activiteiten op het 
terrein van onderwijs, onderzoek of dienstverlening verder 
te zetten in het academiejaar 2018-2019 binnen het kader 
van het zelfstandig of bijzonder academisch personeel. In 
het geval van de professoren Koorevaar, Müller en Vos die 
in het academiejaar 2017-2018 de leeftijd van 70 jaar of 
hoger hebben bereikt, werd deze toelating uitzonderlijk 
gegeven.

6.6  Administratief en technisch 
personeel

Periodiek is er een overleg met het administratief en 
technisch personeel (ATP). In het verslagjaar zijn er enkele 
wijzigingen geweest binnen het ATP. 

• Willemien Casier, vrijwilliger van de bibliotheek, is op 
14 september overleden.

• Korneel Coenen heeft op 31 augustus zijn werkzaam-
heden als vrijwilliger (hospitality worker) beëindigd.

• Bianca Dujacquier is per 10 september aangesteld 
als assistent-boekhouder ter vervanging van Astrid 
Ooms die vanaf 15 oktober met zwangerschapsverlof 
ging.

• Roxanne Eurlings heeft per 31 augustus haar 
werkzaamheden als hospitality manager beëindigd.

• Petra Laagland Winder is op 3 september gestart als 
hospitality manager.

• Anne Lorein heeft in augustus en september drie 
weken gewerkt als vervangend hospitality manager.

• Cees Tulp is sinds 1 april in dienst als administratief 
medewerker voor ILSE.

• Danny van der Merwe is vanaf 10 december 
werkzaam als onderhoudsverantwoordelijke.

• Mirjam Vantieghem heeft einde juni haar werkzaam-
heden als vrijwilliger bij de bibliotheek beëindigd. 

Verder heeft de ETF verschillende jobstudenten in dienst 
voor onder andere de receptie.
De ETF heeft nog enkele (vrijwilligers)vacatures openstaan.

6.7 Diversiteit
In het verslagjaar had 57 van de 77 personeelsleden (incl. 
vrijwilligers) een niet-Belgische nationaliteit. De vijf meest 
voorkomende niet-Belgische nationaliteiten zijn Neder-
lands, Duits, Amerikaans, Zuid-Afrikaans, Oekraïens. Het 
academisch personeel kent een hoger aandeel niet-Bel-
gen dan het administratief en technisch personeel. Bijna 
een op vijf academische personeelsleden is vrouw. De 
man-vrouwverhouding bij het administratief en technisch 
personeel is ongeveer gelijk.
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6.5.7  Teacher Training and Didactical Support

There are no changes in staff to report.

6.5.8  Retirement Age of Personnel

In accordance with article 3.3.5.1 of ETF’s Internal Regula-
tions, the Board of Trustees has allowed the (guest) 
professors Pieter Boersema, Jan Hoek, Herbert Klement, 
Hendrik Koorevaar, Creighton Marlowe, Klaus Müller, Helge 
Stadelmann, Evert van de Poll, Antonie Vos and Martin 
Webber, who in the course of the 2017-2018 academic 
year reached the age of 65 or older, to continue their activ-
ities in the areas of education, research or service in the 
2018-2019 academic year within the context of Independ-
ent or Special Academic Personnel. In the case of profes-
sors Koorevaar, Müller and Vos who reached the age of 70 
or older in the 2017-2018 academic year, special permis-
sion was given to continue.

6.6  Administrative and Technical 
Personnel

Periodically there is consultation with the administrative 
and technical personnel (ATP). In the reporting year there 
have been several changes within the ATP.

• Willemien Casier, a volunteer in the library, passed 
away on September 14.

• Korneel Coenen ended his volunteer work as hospi-
tality worker on August 31.

• Bianca Dujacquier was hired as assistant 
bookkeeper on September 10 to replace Astrid Ooms, 
who took maternity leave from October 15.

• Roxanne Eurlings ended her work as hospitality 
manager on August 31.

• Petra Laagland Winder was hired as hospitality 
manager on September 3.

• Anne Lorein worked as replacement hospitality 
manager for three weeks in August and September.

• Cees Tulp was hired as administrative assistant for 
ILSE on April 1.

• Danny van der Merwe was hired as maintenance 
manager on December 10.

• Mirjam Vantieghem ended her work as volunteer in 
the library at the end of June.

ETF also employs various student workers for the recep-
tion, among other things.
ETF has a few open vacancies (for volunteers).

6.7 Diversity
In the reporting year, 57 of the 77 staff members (includ-
ing volunteers) had a non-Belgian nationality. The five most 
common non-Belgian nationalities are Dutch, German, 
American, South African, and Ukrainian. The academic 
staff has a higher percentage of non-Belgians than the 
administrative and technical staff. Almost one in five 
academic staff members is female. The male-female ratio 
of the administrative and technical staff is approximately 
equal.
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7.1  Inleiding

De ETF bevindt zich in Heverlee, een deelgemeente van 
Leuven. De campus van de ETF met studentenkamers, 
appartementen, gastenkamers, kapel en refter was 
voorheen een Franstalig Jezuïetenseminarie (zie § 7.2). 
De later aangebouwde boekentoren van de Jezuïeten, die 
werd gebruikt als bibliotheek, functioneert nu als acade-
misch centrum. 

De ETF vindt het belangrijk dat de studenten in een 
omgeving studeren waar ze gestimuleerd worden in hun 
studie en persoonlijke ontwikkeling. De ETF is een relatief 
kleine onderwijsinstelling en biedt binnen de bestaande 
mogelijkheden een bescheiden aanbod van ondersteu-
nende diensten. De instelling heeft een campus met 
woongelegenheid voor studenten en creëert gemeen-
schapsvorming binnen haar muren vanuit een christelijke 
identiteit. 

In de volgende paragrafen wordt respectievelijk ingegaan 
op de infrastructuur (§ 7.2), de begeleiding (§ 7.3), de 
studentenactiviteiten (§ 7.4), de communicatie (§ 7.5) en 
de automatisering (§ 7.6). 

7.2 Infrastructuur

7.2.1 Huisvesting

In het academisch centrum heeft de ETF op de begane 
grond zes leslokalen en collegezalen, met variërend 
ruimte voor acht tot zestig personen. De kantoren van de 
medewerkers bevinden zich in het academisch centrum 
op de vierde en vijfde verdieping. Er zijn 24 werkplek-
ken beschikbaar voor het academisch personeel en 19 
werkplekken voor het administratief en technisch perso-
neel. De bibliotheek, gevestigd in het academisch gebouw, 
beschikt over vijf werkplekken voor personeel. Tussen het 
academisch gebouw en het voormalig seminariegebouw 
bevindt zich de inkom en de receptie. 

In het voormalig seminariegebouw heeft de ETF de 
beschikking over een kapel die ruimte biedt aan 250 
personen. Er is een refter op de eerste verdieping voor 
grote ontmoetingen als recepties en diners. Daarnaast is 
een grote studentenkeuken aanwezig.

De ETF heeft op haar campus in het voormalig semina-
riegebouw een peda met bijna zestig woonverblijven, 
variërend van eenvoudig ingerichte kamers tot studio’s 
met keuken en sanitair die geschikt zijn voor dubbele 
bewoning. Prijzen variëren van € 2.950 tot € 6.200 per 
jaar. In de huurprijs zijn enkele collectieve voorzieningen 
inbegrepen.

Eind 2018 telde de campus 68 bewoners. De ETF bereikte 
hiermee een bezettingsgraad van honderd procent. Voor 
de studentenkamers wordt geen subsidie ontvangen; het 
betreft dus niet-betoelaagde verhuur. Toch ligt de huur 
voor een studentenkamer onder de gemiddelde marktprijs 
in Leuven. 

Omdat de ETF veel internationale activiteiten organiseert 
en huisvest, is het belangrijk om buitenlandse gastdo-
centen en studenten die in het kader van een Erasmus-
uitwisseling op de campus verblijven, te kunnen ontvan-
gen. Hiervoor stelt de ETF 18 permanente gastenkamers 
met keukenvoorziening ter beschikking onder de naam van 
het Leuven Center for Christian Studies (LCCS). Hetzelfde 
geldt voor vijf conferentieruimtes en twee keukens. 

Verder heeft de ETF studieruimtes, een gebedskapel, 
een sportruimte, een bar/lounge voor studenten en een 
ontspanningsruimte voor de staf. Enkele kantoren in het 
gebouw worden verhuurd aan organisaties als het Evange-
lisch Jeugdverbond (EJV) en ABC Ministries. De ETF heeft 
een conciërge in dienst die het beheer doet van de gebou-
wen en het verhuur van de peda. 

7.2.2 Bibliotheek 

De academische bibliotheek met protestants-evangeli-
sche focus beschikt over een groeiende collectie van bijna 
100.000 titels . Dankzij het jaarlijks budget en schenkingen 

Voorzieningen07 07
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7.1  Introduction

The ETF campus is located in Heverlee, a district of 
Leuven. The ETF campus with its student rooms, apart-
ments, guestrooms, chapel, and dining hall, formerly 
housed a French-speaking Jesuit seminary (see § 7.2). 
The ‘book tower’ built later by the Jesuits and then used 
as a library, now functions as the academic center.

For ETF it is of vital importance that students study in 
an environment where they are stimulated in both their 

academic and personal development. ETF is a relatively 
small institution and within the existing possibilities it offers 
a modest range of support services. ETF has a campus 
with housing for students and fosters community building 
within its walls from a Christian identity.

The following sections will discuss the infrastructure 
(§ 7.2), guidance (§ 7.3), student activities (§ 7.4), commu-
nication (§ 7.5) and automation (§ 7.6).

7.2  Infrastructure

7.2.1 Housing

In the academic center, on the ground floor, ETF has 
six lecture and seminar rooms, varying in capacity from 
eight to sixty persons. Offices of staff are in the academic 
building on the fourth and fifth floors. 24 workstations are 
available for academic personnel and 19 workstations for 
administrative and technical personnel. The library, located 

in the academic building, has five workstations for person-
nel. The main entrance and the reception are located 
between the academic building and the former seminary 
building.

In the former seminary building ETF has a chapel that 
can accommodate up to 250 people. A dining hall on the 
ground floor can accommodate large groups for recep-
tions and dinners. Next to the dining hall is a large student 
kitchen. 

In the former seminary building ETF provides student 
accommodation with sixty rooms that vary from furnished 
single rooms to large studios, suitable for two people, with 
private kitchen and bathroom facilities. Rental prices vary 
from € 2.950 to € 6.200 for the year. Included in this price 
are some communal commodities.

At the end of 2018 the campus housed 68 people. ETF 
thus reached an occupancy rate of 100%. ETF receives 
no government support for student rooms, so rental prices 
are not subsidized. However rent for a student room at 
ETF is lower than the average price on the rental market 
in Leuven.

Since ETF organizes and hosts many international events, 
it is important for it to be able to provide accommoda-
tions for foreign guest lecturers and students who come 
through the Erasmus exchange program. For this purpose, 
ETF has 18 guestrooms with a fully equipped communal 
kitchen permanently available through the Leuven Center 
for Christian Studies (LCCS). The same applies to the five 
conference rooms and two kitchens.

ETF also has study areas, a prayer chapel, a gym, a 
student lounge and a recreation room for staff. Some 
offices in the building are rented out to organizations such 
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konden in 2018 4.450 boeken worden toegevoegd aan 
de collectie. Materialen worden geclassificeerd volgens de 
Library of Congress Classification. 

De ETF is geabonneerd op online databanken zoals 
ProQuest Religion, EBSCO (Religion and Philosophy 
Collection) en ATLA Serials. Deze online abonnementen 
zijn 24 uur per dag beschikbaar. Studenten en docenten 
maken frequent gebruik van dit aanbod. 

De ETF-bibliotheek biedt draadloos internet, scan-, print- en 
kopieerfaciliteiten, maar bovenal rust en ruimte om te stude-
ren. Gebruikersvriendelijke software biedt toegang tot een 
online openbare catalogus beschikbaar via library.etf.edu. 
 
De studenten en personeelsleden van de ETF krijgen 
automatisch een bibliotheekkaart. Ook bezoekers kunnen 
gebruikmaken van de faciliteiten, na registratie en betaling 
van een jaarbijdrage van € 7. ETF-alumni kunnen gratis 
een bibliotheekkaart aanvragen. Gebruikers kunnen de 
bibliotheek ook volgen via Facebook en Twitter.

De gewoonlijke openingstijden van de bibliotheek zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 15.30 uur en 
afhankelijk van de aanwezigheid van vrijwilligers ook buiten 
deze tijden (van 8 tot 22 uur en op zaterdag). Gedurende 
feestdagen is de bibliotheek gesloten en tijdens vakan-
ties gelden vaak beperkte openingstijden. De bibliotheek 
wordt grotendeels door studenten opengehouden, onder 
supervisie van de bibliothecaresse. 

De bibliotheek van de ETF is gehuisvest op de eerste, 
tweede en derde verdieping van het academisch centrum, 
met aanvullende opslagruimte op de achtste verdieping. 
De eerste twee verdiepingen zijn vrij toegankelijk en de 
boeken zijn daar in open kasten geplaatst. Op de derde 
verdieping worden de werken van voor 1960 bewaard. 

Tijdschriften van voor 2000 en brochures worden op 
de achtste verdieping bewaard, samen met boeken die 
minder worden geraadpleegd. De materialen op deze 
verdieping zijn op aanvraag beschikbaar. Het kantoor van 
de medewerkers van de bibliotheek bevindt zich naast de 
ingang van de bibliotheek. 

Drie toegewijde vrijwilligers werken wekelijks minimaal één 
dag in de bibliotheek. Het is dankzij de hulp van vrijwil-
ligers, zoals studenten, mensen uit kerkelijke gemeen-
schappen en zendelingen, dat de bibliotheek goed kan 
functioneren. 

Studenten van de ETF kunnen gratis een lidmaatschap 
van de KU Leuven bibliotheken aanvragen en worden 
aangemoedigd om gebruik te maken van de Maurits 
Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewe-
tenschappen van de KU Leuven. Dit lidmaatschap geeft 
tevens toegang tot de centrale bibliotheek en andere 
relevante vakbibliotheken van de KU Leuven, zoals die van 
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. 

7.3 Begeleiding

7.3.1  Gemeenschapsvorming 

De ETF wil bewust aandacht schenken aan de persoon-
lijke en geestelijke ontwikkeling van de studenten in relatie 
tot hun omgeving. Daarom houdt de ETF wekelijks een 
viering in de kapel waarbij staf en studenten betrokken 
zijn en aansluitend een gemeenschappelijke maaltijd. Voor 
studenten en staf zijn er elke week gezamenlijke momen-
ten voor mededelingen en is er dagelijks een gezamenlijke 
koffiepauze. 

De werkgroep spiritualiteit reikt handvatten en kaders 
aan om de onderlinge verbondenheid en geestelijke groei 
van zowel studenten als personeel te bevorderen. Rond 
de vastentijd en advent zijn extra activiteiten georgani-
seerd. Periodiek worden de activiteiten van de werkgroep 
geëvalueerd. 

Op 30 mei werd een barbecue georganiseerd voor studen-
ten en staf ter bevordering van de onderlinge contacten. 
19 december vond de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering 
plaats.

André Le Roux en Anne-Catherine Pardon (per 1 septem-
ber) functioneren als studentenpastors. Anne-Catherine 
Pardon is tevens verantwoordelijk voor de wekelijkse 
kapelvieringen. Jacobus (Kobus) Kok is het aanspreek-
punt voor het kringwerk en het mentoraat.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de student zelf verantwoor-
delijk blijft voor zijn persoonlijke en geestelijke ontwikke-
ling. De student wordt bovendien aangemoedigd deel te 
nemen aan activiteiten en groepen, binnen en buiten de 
ETF, die een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke en 
geestelijke groei.
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as the Evangelisch Jeugdverbond (EJV) and ABC Minis-
tries. ETF employs a concierge who manages the build-
ings and rental of student accommodations.

7.2.2 Library

ETF’s academic library contains a growing collection of 
nearly 100,000 titles, with a Protestant Evangelical focus. 
Thanks to both the annual budget and donations 4,450 
books were added to the collection in 2018. Materials are 
classified according to the Library of Congress classifica-
tion system.

ETF has subscriptions to online databases such as 
ProQuest Religion, EBSCO (Religion and Philosophy 
Collection) and ATLA Serials. These online subscriptions 
are available to students and lecturers 24 hours a day. 
Students and teachers frequently use these services. 

The ETF library offers wireless internet as well as scanning, 
printing and copying facilities, but above all a quiet study 
space. User-friendly software provides access to an online 
public access catalog, available at library.etf.edu.

ETF students and staff automatically receive a library card. 
Visitors can also use the facilities after registration and 
payment of an annual fee of €7. ETF alumni can apply for 
a free library card. Users can also follow the library through 
Facebook and Twitter.

Regular opening hours of the library are Monday to Friday 
from 9:30 to 15:30 and depending on the presence of 
volunteers also outside of these times from 8:00 to 22:00, 
including Saturdays. During public holidays the library is 
closed and during vacations more limited opening hours 
apply. The library is essentially kept open by students, with 
the supervision of the librarian. 

The library is located on the first, second, third and 
eighth floors of the academic center. The first two floors 
are freely accessible to users. Here books are placed on 
open shelves. Books dated prior to 1960 are kept on the 
third floor. Journals dated prior to 2000 and brochures are 
stored on the eighth floor along with books that are not 
frequently consulted. Materials on these floors are avail-
able on request. The library office is located next to the 
entrance. 

Three dedicated volunteers work at least one day a week 
in the library. It is through the help of volunteers, including 
students, people from church communities and missionar-
ies that the library is able to function well. 

With their student ID cards, ETF students can apply for free 
membership in KU Leuven libraries and are encouraged to 
use the Maurits Sabbe library of the Faculty of Theology and 
Religious Studies. This also gives them access to the Central 
Library as well as other relevant faculty-specific libraries of KU 
Leuven, including that of the Institute for Philosophy.

7.3  Guidance

7.3.1 Community Building

ETF purposely pays attention to the personal and spiritual 
development of students in relation to their environment. 
For this reason ETF holds a weekly service in the chapel, 
involving staff and students, followed by a communal meal. 
Each week there are shared times for announcements as 
well as a daily joint coffee break for students and staff. 

The committee on spirituality sets a framework and 
provides tools for staff and students to encourage fellow-
ship and spiritual growth. At the times of Lent and Advent 

extra activities were organized. Periodically, the activities 
of the committee are evaluated.

On May 30 a barbecue was organized for students and 
staff to promote mutual relationships. On December 19 
the annual Christmas celebration for staff and students 
took place. 

André Le Roux and Anne-Catherine Pardon (since 
September 1) function as student pastors. Anne-Catherine 
Pardon is also responsible for coordinating weekly chapel 
services. Jacobus (Kobus) Kok is the contact person for 
small groups and mentoring. 

It is strongly emphasized that each student remains 
responsible for his or her own personal and spiritual 
growth. Students are also encouraged to participate in 
activities and groups, both inside and outside of ETF, 
which can contribute to personal and spiritual growth.



JAARVERSLAG 201892

7.3.2  Studiebegeleiding 

De studiebegeleiding vindt voornamelijk plaats in de 
vorm van mentoraat en zogenoemde kringen. Tijdens het 
verslagjaar kregen alle eerstejaars bachelorstudenten een 
mentor aangewezen en werden zij ingedeeld in kringen 
die onder leiding staan van een lid van het zelfstandig 
academisch personeel of het assisterend academisch 
personeel. Daarnaast konden de tweede- en derdejaars 
bachelorstudenten zich inschrijven voor mentoraat op 
vrijwillige basis. Voor de masterstudenten geldt hetzelfde 
systeem van vrijwillige inschrijvingen. Naast deze studie-
gerichte benadering worden masterstudenten aangemoe-
digd om zelf kleine groepjes te vormen, vergelijkbaar met 
de kringen van de bachelorstudenten. 

Uit bevragingen van studenten blijkt dat een groot deel van 
de studenten positief is over de studiebegeleiding. Boven-
dien zijn de studentenraad en het academisch secretari-
aat goed bereikbaar als er zich probleemsituaties zouden 
voordoen. Ook de bereikbaarheid van de docenten is over 
het algemeen genomen ruim voldoende. Studenten die 
psychosociale begeleiding nodig hebben, kunnen terecht 
bij het studentenpastoraat of worden doorverwezen naar 
gepaste hulpverlening.

7.3.3 Begeleiding van de instroom 

De aanmeldingsprocedure is een goed bruikbaar instru-
ment om de motivatie en verwachtingen van aankomende 
studenten te vergelijken met het aanbod van de beschik-
bare onderwijsprogramma’s. Zodoende kan de uitval in 
het eerste studiejaar van de bacheloropleiding aanzienlijk 
worden beperkt. In het academiejaar 2017-2018 betrof-
fen het in het eerste studiejaar van het voltijds programma 
twee uitvallers. In het ETF Open University (deeltijds) 
bachelorprogramma was er één uitvaller in het eerste jaar. 

Ook de instroom van masterstudenten die elders een 
bachelorsdiploma hebben gehaald, wordt begeleid. Voor 
hen is er, net als voor de eerstejaarsstudenten, een intro-
ductie van gebouwen, opleiding, diensten en de stad. 
Er was in het eerste masterjaar in het academiejaar 
2017-2018 in het voltijds programma geen uitvaller. In het 
ETF Open University (deeltijds) masterprogramma was er 
één uitvaller.

7.3.4 Ombudsfunctionaris 

Aan de ETF zijn er drie ombudsfunctionarissen aangesteld 
(een voor de bachelor, een voor de master en een voor het 
doctoraat) die de belangen van de individuele studenten 
verdedigen. Voorafgaand aan de examens wordt steeds 
bekendgemaakt hoe de ombudsfunctionaris te bereiken is. 

In 2018 hebben de ombudsfunctionarissen alle klachten 
door bemiddeling kunnen oplossen. Er is geen gebruik 
gemaakt van externe beroepsmogelijkheden.

7.4  Studentenactiviteiten 

7.4.1  Studentenraad

De studentenraad bestaat uit minimaal acht en maximaal 
twaalf leden. Er is in 2018 viermaal overleg geweest tussen 
de directie, onderwijsadministratie en de studentenraad. 
De studentenraad is lid van de Vlaamse Vereniging van 
Studenten (VVS). De studentenraad organiseerde op 22 
november samen met de vakgroep Praktische Theologie 
een pastorale trainingsdag.
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7.3.2  Study Guidance

Study support is largely expressed through mentoring 
and small groups. During the reporting year a mentor 
was appointed for all first year Bachelor’s students. The 
first year Bachelor’s students were also divided into small 
groups led by a member of the independent academic 
personnel or the assistant academic personnel. Addition-
ally second and third year Bachelor’s students can sign 
up voluntarily for mentoring. The voluntary sign up also 
applies to Master’s students. Apart from this study focused 
approach, Master’s students are encouraged to form their 
own small groups, similar to the Bachelor small groups. 

Surveys of students show that many students are positive 
about study guidance. In addition, the Student Council and 
the Academic Secretariat are readily accessible if problem 
situations arise. Accessibility of the teachers is generally 
ample. Students who require psychosocial support can 
contact the student pastors or be referred to appropriate 
counseling.

7.3.3  Enrollment Guidance

The application procedure is a useful method to compare 
motivation and expectations of prospective students with 
the range of available educational programs. Thus, the 
dropout rate during the first year of the Bachelor’s program 
can be reduced substantially. In the 2017-2018 academic 
year two first year students dropped out of the full-time 
residential program. The ETF Open University (part-time) 
Bachelor’s program had one dropout in the first year. 

Enrollment of Master’s students who have obtained a 
Bachelor’s degree elsewhere is also supervised. For 
these students, as is the case for first year students, an 
introduction to the building, program, services and the 

city is offered. There were no dropouts in the first year 
of the full-time residential Master’s program during the 
2017-2018 academic year. In the ETF Open University 
(part-time) Master’s program there was one dropout.

7.3.4 Ombuds Service

At ETF three ombudspersons are appointed (one for the 
Bachelor’s, one for the Master’s and one for the Doctoral 
programs) as mediator between individual examiners and 
individual students. Prior to the examinations it is always 
clearly announced how the ombudspersons can be reached. 
 
In 2018 ombudspersons were able to solve all complaints 
through mediation. No external appeals were required.

7.4  Student Activities 

7.4.1  Student Council

The Student Council consists of a minimum of eight and 
a maximum of twelve members. In 2018 four meetings 
between the Executive Administration, Academic Secre-
tariat and the Student Council were held. The Student 
Council is a member of the National Union of Students 
in Flanders-Belgium (VVS). On November 22 the Student 
Council together with the Department of Practical Theol-
ogy organized a pastoral training day.

7.4.2 Student Association

In 2011 the student association 
PAAP (Per Aspera Ad Perfectiora) 
was established. ETF has made a 
large room available for students to 
hold their activities. In 2018 PAAP 
and the committee on spirituality 
organized two evening gather-

ings. On May 9 the annual PAAP symposium took place 
on the theme “Living in Dependence on God”. Speak-
ers were Otto de Bruijne, Jan Hoek, Andries Knevel and 
Willem Ouweneel. Students once again elected a steering 
committee renewed annually. ETF provided supplies and 
meeting facilities.

7.4.3  Introductory Weekend

The yearly introductory weekend for new Bachelor’s and 
Master’s students was held on September 22-24. The 
weekend for first year Bachelor’s students was organized 
by second and third year students. The weekend for new 
Master’s students was organized by second year Master’s 
students.
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7.4.2 Studentenvereniging

In 2011 is de studentenvereniging PAAP (Per Aspera Ad 
Perfectiora) opgericht. De faculteit stelt een ruimte beschik-
baar aan de studenten om de activiteiten te kunnen laten 
plaatsvinden. In 2018 zijn er door PAAP en de werkgroep 
spiritualiteit twee spiritualiteitsavonden georganiseerd. 
Op 9 mei vond het jaarlijkse PAAP-symposium plaats. 

Het thema was “Leven in afhankelijkheid van God” en de 
sprekers waren Otto de Bruijne, Jan Hoek, Andries Knevel 
en Willem Ouweneel. De studenten hebben opnieuw 
een bestuur gekozen dat jaarlijks vernieuwd wordt en 
door de ETF zijn een aantal materiële randvoorwaarden  
gecreëerd.

7.4.3  Introductieweekend 

Het jaarlijkse introductieweekend voor nieuwe studenten 
bachelor en master werd van 22-24 september gehou-
den. Het introductieweekend voor de eerstejaarsstuden-
ten van de bachelor werd georganiseerd door tweedejaars 
en derdejaars bachelorstudenten. Het introductieweekend 
voor de nieuwe masterstudenten werd georganiseerd 
door tweedejaars masterstudenten. 

7.4.4 Jongerenactiviteiten

De ETF vindt het belangrijk dat de studenten in aanraking 
komen met de jongeren van Vlaanderen. Voor elke student 
van de bachelorsopleiding is er daarom een activiteit 
die betrekking heeft op jongeren. Sinds 2016 is hiervoor 
samen met het Evangelisch Jeugdverbond (EJV) een plan 
opgezet en geïmplementeerd. De activiteiten betreffen 
het schrijven van artikelen over de geloofspraktijk voor 
de website van het EJV, het geven van een workshop op 
de EJV-jongerendag en pastorale ondersteuning op deze 
jongerendag.

7.5 Marketing en communicatie 
De ETF stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar 
achterban, onder wie vele alumni, die voor een belang-
rijk deel bijdraagt aan de financiële kaders van de instel-
ling. Nieuwsbrieven worden onder meer gestuurd naar 
Vlaanderen, Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten 

en Canada. Ook stond de ETF-stand bij allerlei (jongeren)
activiteiten in Vlaanderen en Nederland. Verder is de ETF 
actief aanwezig op sociale media.

De ETF is via tientallen persartikels in de Vlaamse en 
Nederlandse pers zichtbaar geweest. 

Jelle Creemers heeft in februari een onderzoeksverblijf 
in Canada gecombineerd met netwerken in functie van 
naamsbekendheid en fondswerving bij enkele kerken en 
onderwijsinstellingen in British Columbia. Sinds begin 
2018 is een donatiemodule toegevoegd aan de website 
zodat donateurs ook online kunnen geven. Er zijn drie 
belcampagnes uitgevoerd onder bestaande donateurs en 
nieuwsbrieflezers. Sinds augustus worden verschillende 
promotiematerialen zoals mokken, notitieboekjes, pennen, 
T-shirts en hoodies met het ETF-logo aangeboden ter 
verkoop bij de receptie. 

7.6  Automatisering 
De ETF heeft een veertigtal werkplekken met bijbeho-
rende computeruitrusting. Daarnaast zijn er een aantal 
servers operationeel voor o.a. mailverkeer, bibliotheek-
beheer, digitale leeromgeving, studentenadministratie en 
bestandsopslag. Draadloze internettoegang is aanwezig 
op de gehele campus. Het netwerk is beveiligd tegen 
risico’s. In 2018 heeft de ETF verdere maatregelen 
genomen rondom de nieuwe Europese privacywetge-
ving General Data Protection Management (GDPR) die 
op 25 mei in voege getreden is. De digitale leeromgeving 
is gebaseerd op Chamilo Learning Management System. 
Koha, een open source geïntegreerd bibliotheeksysteem, 
wordt ingezet voor het beheer van de bibliotheekcatalo-
gus. Verder heeft de ETF een mobile-video- conferencing-
functionaliteit die onder andere wordt ingezet voor 
afstandsonderwijs.
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7.4.4 Youth Activities

For ETF it is important that students have contact with the 
youth in Flanders. Thus, for each student of the Bachelor’s 
program an activity exists which relates to young people. 
Since 2016 a plan has been set up and implemented in 
cooperation with the Evangelisch Jeugdverbond (EJV). 
These activities involve writing articles on religious practice 
for the EJV website, giving a workshop or providing pasto-
ral support on the EJV youth day.

7.5 Marketing and Communication

ETF regularly sends newsletters to its support base, includ-
ing many alumni, who make an important contribution to 
the financial framework of the institution. Newsletters are 
sent to Flanders, the Netherlands, Germany, the USA and 
Canada. The ETF booth was once again present at all 
kinds of (youth) activities in Flanders and the Netherlands. 
Furthermore, ETF is actively present on social media.

ETF was visible through dozens of press articles in the 
Flemish and Dutch press.

In February, Jelle Creemers combined a research stay in 
Canada with networking to increase ETF name awareness 
and fundraising at some churches and educational insti-
tutions in British Columbia. Since early 2018, a donation 
module has been added to the website so that donors can 
also give online. Three telephone campaigns were conducted 
among existing donors and readers of the newsletter. Since 
August, various promotional materials such as mugs, 
notebooks, pens, t-shirts and hoodies with the ETF logo 
have been offered for sale at the reception desk.

7.6 Automation
ETF has approximately forty workstations with the neces-
sary computer equipment. In addition, a number of servers 
are operational for e-mail traffic, library management, 
digital learning environment, student administration and 
file storage. Wireless internet access is available through-
out the campus. The network is protected against threats. 
In 2018 ETF took further measures concerning the new 
European privacy legislation General Data Protection 
Management (GDPR) which became effective on May 25. 
The digital learning environment is based on the Chamilo 
Learning Management System. Koha, an open source 
integrated library system, is used to manage the library 
catalogue. ETF also has a mobile video conferencing 
functionality that is used for distance learning among other 
things.
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8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de cijfers gepresenteerd over het 
boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 
2018. Deze cijfers zijn gecontroleerd door de bedrijfsrevi-
sor. De goedkeurende verklaring van de bedrijfsrevisor is 
opgenomen als bijlage 1 in dit jaarverslag. In de volgende 
paragrafen komen achtereenvolgens de resultatenreke-
ning (§ 8.2), de balans (§ 8.3), en de financiering (§ 8.4) 
aan de orde.

8.2  Resultatenrekening

RESULTATENBEREKENING 2018 EURO

Bedrijfsopbrengsten 1.727.170

 Omzet 1.424.617

  Overheidstoelagen en subsidies 790.755

  Studiegelden 274.206

  Huisvesting peda 220.386

  Vergoeding gebruik lokalen 27.965

  Conferenties 68.605

  Boeken en cursusmaterialen 42.700

 Giften en legaten 128.973

  Giften België 38.784

  Giften Nederland 87.899

  Giften Europa / USA 2.290

  Bestemde giften / Legaten 0

 Derde geldstroom 173.580

  Schenkingen onderzoeksprojecten 173.580

Financiële opbrengsten 9.286

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.736.456

Bedrijfskosten 1.912.374

  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 17.691

  Diensten en diversen 510.272

  Bezoldigingen, soc. lasten, pensioenen 1.142.071

  Afschrijvingen op opricht., vaste activa 199.405

  Waardevermind. voorraden, bestell., enz. 2.733

  Voorzieningen riciso's en kosten 32.185

  Andere bedrijfskosten 8.017

Financiële kosten 2.495

Uitzonderlijke kosten 289

TOTAAL KOSTEN 1.915.158

RESULTAAT -178.702
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8.1  Introduction

In this chapter figures are presented for the financial year 
that runs from January 1 to December 31, 2018.These 
figures have been audited. The approved report of the 
auditor is included in the appendix of this annual report. 
The following sections include an overview of the revenue 
and expenditures (§ 8.2), the balance sheet (§ 8.3), and 
funding (§ 8.4).

8.2  Statement of Revenue and Expenditures

REVENUE AND EXPENDITURE 2018 EURO DOLLAR

Revenue 1,727,170 1,978,556

 Turnover 1,424,617 1,631,967

  Government Subsidies 790,755 905,848

  Tuition Fees 274,206 314,116

  Accommodation Fees 220,386 252,463

  Room Hire 27,965 32,035

  Conference Fees 68,605 78,590

  Books and Other Course Materials 42,700 48,915

 Gifts and Donations 128,973 147,745

  Gifts from Belgium 38,784 44,429

  Gifts from the Netherlands 87,899 100,693

  Gifts from Europe and USA 2,290 2,623

  Designated Gifts / Legacies 0 0

 Third Stream of Funds 173,580 198,844

  Donations for Research Projects 173,580 198,844

Financial Income 9,286 10,638

TOTAL REVENUE 1,736,456 1,989,194

Expenditures 1,912,374 2,190,716

  Commodities and Materials 17,691 20,266

  Goods and Services 510,272 584,541

  Salaries 1,142,071 1,308,297

  Depreciation 199,405 228,428

  Devaluation 2,733 3,131

  Provisions for Liabilities and Charges 32,185 36,869

  Other Expenditure 8,017 9,184

Financial Costs 2,495 9,184

Extraordinary Costs 289 2,858

TOTAL EXPENDITURE 1,915,158 2,193,574

RESULT -178,702 -204,380
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ACTIVA (31 DEC 2018) EURO

VASTE ACTIVA 2.645.800

Immateriële vaste activa 2.706

Materiële vaste activa 2.642.995

  Terreinen en gebouwen 2.442.070

   Installaties machines en uitrust-
ing

104.488

  Meubilair en rollend materieel 95.156

   Activa in aanbouw en vooruit-
betalingen

1.281

Financiële vaste activa 99

 Andere financiële vaste activa 99

VLOTTENDE ACTIVA 1.223.285

Voorraden en bestellingen in uitvoering 14.571

Vorderingen op ten hoogste een jaar 655.685

Liquide middelen 465.430

Overlopende rekeningen 87.599

TOTAAL ACTIVA 3.869.085

PASSIVA (31 DEC 2018) EURO

EIGEN VERMOGEN 2.818.800

Fondsen van de vereniging 4.443.545

 Beginvermogen 3.190.055

 Permanente financiering 1.253.490

Bestemde fondsen 45.061

 Fondsen voor projecten 0

 Fondsen voor groot onderhoud 17.184

 Fondsen voor personeelslasten 27.877

Overgedragen resultaat -1.669.806

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S 
EN KOSTEN

145.460

Voorzieningen voor risico's en kosten 145.460

VREEMD VERMOGEN 904.825

Schulden op meer dan een jaar 681

 Financiële schulden 681

Schulden op ten hoogste een jaar 708.373

  Schulden > een jaar, binnen  
een jaar vervallend

0

 Handelsschulden 335.666

 Ontvangen vooruitbetalingen 127.009

  Schulden mbt belastingen, bezol., 
soc. lasten

124.968

 Overige schulden 120.730

Overlopende rekeningen 195.771

TOTAAL PASSIVA 3.869.085

8.3  Balans 8.4 Financiering

De ETF ontvangt als ambtshalve geregistreerde instelling 
voor hoger onderwijs van de Vlaamse overheid beperkte 
financiering voor onderwijs en onderzoek (zogenoemde 
eerste geldstroom). Wat betreft de bekostiging van het 
onderwijs is door de wetgever gekozen voor een mecha-
nisme dat nauw aansluit bij wat gebruikelijk is bij de univer-
siteiten in Vlaanderen. Wat betreft de bekostiging van het 
onderzoek is er met de Faculteit voor Protestantse Godge-
leerdheid (FPG) in Brussel een gezamenlijk onderzoeks-
plan waarover ook in het verslagjaar werd gerapporteerd 
bij de overheid.

De ETF doet grote inspanningen om deze beperkte finan-
ciering aan te vullen met middelen uit de zogenoemde 
tweede en derde geldstroom. Eén staflid voert een door 
het FWO gefinancierd fundamenteel basisonderzoek uit 
(tweede geldstroom). Eveneens lopen er in het verslag-
jaar vier extern gefinancierde toegepast wetenschappe-
lijke onderzoeksprojecten (derde geldstroom). Bovendien 
worden ook onderzoeksprojecten gezamenlijk met andere 
universiteiten uitgevoerd en financieel gedragen. Verder 
zijn er enkele extern gefinancierde aanstellingen.

Overige inkomstenbronnen zijn onder andere individuele 
of institutionele gevers, inkomsten uit studentengelden, 
pedaverhuur en de werking van het LCCS.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit 
(in werking sinds 1 januari 2016) beheert de ETF een 
permanent dossier. De ETF wordt gecontroleerd door een 
bedrijfsrevisor volgens het principe van de single audit 
en rapporteert naar de overheid volgens de ESR-code 
(Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen).
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ASSETS (31 DEC 2018) EURO DOLLAR

FIXED ASSETS 2,645,800 3,030,890

Intangible Fixed Assets 2,706 3,100

Tangible Fixed Assets 2,642,995 3,027,677

  Grounds and  
  Buildings

2,442,070 2,797,508

  Machinery and  
  Equipment

104,488 119,696

  Furniture and Vehicles 95,156 109,006

  Assets under  
  Construction

1,281 1,467

Financial Fixed Assets 99 113

  Other Fixed Financial  
  Assets

99 113

CURRENT ASSETS 1,223,285 1,401,332

Stock and Orders 14,571 16,692

Amounts Receivable within 
One Year

655,685 751,119

Cash 465,430 533,172

Deferred Charges and  
Accrued Income

87,599 100,349

TOTAL ASSETS 3,869,085 4,432,222

EQUITY AND LIABILITY 
(31 DEC 2018) EURO DOLLAR

EQUITY 2,818,800 3,229,070

Capital 4,443,545 5,090,294
  Starting Capital 3,190,055 3,654,361
  Permanent Financing 1,253,490 1,435,933
Specific Reserves 45,061 51,619
  Reserve for Projects 0 0

  Reserve for  
  Maintenance

17,184 19,685

  Reserve for Salaries 27,877 31,934
Accumulated Profits (Losses) -1,669,806 -1,912,843

PROVISIONS FOR  
LIABILITIES AND CHARGES

145,460 166,631

Provisions for Liabilities and 
Charges

145,460 166,631

LONG TERM LIABILITIES 904,825 1,036,521

Liabilities for More than One 
Year

681 780

  Financial Debts 681 780

Liabilities for a Maximum Of 
One Year

708,373 811,476

   Debts > One Year, 
Concluded within  
One Year

0 0

  Outstanding Invoices 335,666 384,522

  Advance Payments 
  Received

127,009 145,495

   Taxes, Renumeration 
and Social Security

124,968 143,157

  Other Debts 120,730 138,302

Accrued Charges and  
Deferred Income

195,771 224,265

TOTAL EQUITY AND  
LIABILITIES

3,869,085 4,432,222

8.3  Balance sheet 8.4  Financing

As a statutory registered institution of higher education, ETF 
receives limited funding for education and research (so called 
first stream of funds) from the Flemish Government. Regarding 
funding for education, the legislature chose a mechanism that 
closely matches what is common for universities in Flanders. 
Regarding e funding for research a joint research plan exists, 
together with the Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
(FPG) in Brussels, for which again a progress report was sent to 
the government in the reporting year.

ETF is making extra efforts to supplement this limited funding 
with resources from the so-called second and third streams of 
funds. One staff member is doing fundamental basic research 
funded by the Research Foundation Flanders (FWO, second 
stream of funds). Four externally funded applied scientific 
research projects (third stream of funds) were carried out in the 
reporting year. Furthermore several other research projects are 
being carried out and financially supported jointly with other 
universities. There are also a number of externally funded staff 
appointments.

Other income sources include individual and institutional donors, 
income from student fees, rent of student accommodations, 
and LCCS operations.

As a result of the decree of the Flemish Government dd. October 
9, 2015 relative to inspection and single audit (in effect since 
January 1, 2016) ETF manages a permanent file. ETF is audited 
by a company auditor according to the single audit structure 
and reports to the government according to the ESA-code 
(European System of National and Regional Accounts).
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