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INLEIDING

Een feestelijk jaar. Als mensen mij vragen wat 2021 
voor een jaar was voor de ETF Leuven, dan is dit 
het antwoord. De ETF Leuven had dan ook wat te 
vieren. De opening van het academiejaar op 27 
september markeerde de start van een bijzondere 
periode voor de ETF Leuven: een jubileumjaar 
waarin het veertigjarig bestaan van de ETF Leuven 
als academische instelling wordt gevierd.

Dit jaarverslag gaat over de meest recente periode van 
die veertig jaar. Veertig jaar lang levert de ETF Leuven als 
academische instelling voor theologie en religieweten-
schappen een bijdrage aan kerk en samenleving door het 
opleiden van theologen die posities innemen als voorganger 
in een gemeente of leider in andere organisaties.

Wat dit jaarverslag onderstreept is dat in veertig jaar tijd 
de ETF Leuven is uitgegroeid tot een heel sterke acade-
mische onderwijs- en onderzoeksinstelling op het terrein 
van de theologie en religiewetenschappen. De ETF Leuven 
is daarbij te herkennen aan vier wezenskenmerken: onze 
protestants-evangelische identiteit, ons interdenominati-
oneel karakter en onze internationale gemeenschap; en 
het streven naar academische excellentie die aan de ETF 
Leuven samengaat met aandacht voor persoonlijke en 
gemeenschappelijke spiritualiteit.
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Gemeenschap en gemeenschappelijk zijn belangrijke woorden 
aan de ETF Leuven. Deze gemeenschappelijkheid werd in 
2021 opnieuw uitgedaagd door de coronapandemie en de 
beperkende maatregelen die in dat kader moesten worden 
genomen. In het jaarverslag 2020 wijdden we nog een apart 
hoofdstuk aan de impact van deze maatregelen op het werken 
en studeren aan de ETF Leuven. Het huidige jaarverslag heeft 
zo’n hoofdstuk niet. Dat is niet omdat die impact er niet was. 
Integendeel. De voortduur van de coronacrisis drukt steeds 
zwaarder. In de hele samenleving en ook aan de ETF Leuven. 
Tegelijkertijd zijn de aanwezigheid van het coronavirus en de 
corona-gerelateerde maatregelen onderdeel geworden van 
onze dagelijkse werk- en studeerpraktijk. Het ontbreken van 
een apart hoofdstuk over de impact van corona laat vooral 
zien dat de ETF Leuven in 2021 gezegend was met voldoende 
veerkracht en inventiviteit waarmee desondanks onderwijs is 
gegeven, onderzoek gedaan en aan academische dienstver-
lening is vormgegeven.

Sinds de opening van het academiejaar in september 2021 
vieren we ons 40-jarig jubileum. En we vieren in 2022 door 
en hopen het jubileumjaar feestelijk af te sluiten in september 
2022. We vieren door. En we werken door. Met de ambitie om 
met ETF Leuven een duurzame bijdrage te leveren voor de 
volgende generaties.

Prof. dr. Jos de Kock 
Rector ETF Leuven
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KOERS
2021 was het tweede jaar in de vijfjarige 
beleidsperiode 2020-2024. Voor die beleidsperiode 
stelde de ETF Leuven een meerjarenbeleidsplan 
vast onder de titel Samen duurzaam verder bouwen: 
Investeren in theologie en religiewetenschappen. Het 
beleidsplan steunt op zeven doelstellingen die 
sturend zijn voor de strategie van de ETF Leuven in 
die periode. Dit hoofdstuk geeft een korte indruk 
hoe in 2021 de strategische koers zich ontwikkelde 
langs de lijnen van deze zeven beleidsdoelen.

Uniek profiel
De ETF Leuven doet haar werk vanuit een uniek profiel: 
geworteld in een protestants-evangelische identiteit met 
tegelijkertijd een gerichtheid op oecumene en dialoog. 
Een werkgroep die een toekomstige curriculumherzie-
ning voorbereidt neemt deze aandacht voor oecumene 
en dialoog mee in de plannen. De Educ8 conferentie (zie 
hoofdstuk 4) is een typisch voorbeeld van hoe ons profiel in 
2021 tot uiting kwam: godsdienstdocenten uit het Vlaams 
secundair onderwijs kwamen op onze campus samen rond 
het bevorderen van respectvolle interlevensbeschouwelijke 
dialoog in het onderwijs.

Internationaal georiënteerd
De ETF Leuven is een sterk internationaal georiënteerde 
theologische faculteit in de Lage Landen met een grote 
variëteit aan partnerschappen met buitenlandse instellin-
gen. De werkgroep internationalisering heeft in 2021 focus-
landen en -partners gedefinieerd die belangrijk zijn voor 
intensivering van samenwerkingsrelaties. Ook de onder-
zoekscommissie heeft zich gebogen over de vraag waar 
prioriteiten gelegd kunnen worden voor specifiek internatio-
nale onderzoekssamenwerking.1
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Robuust onderwijs
De ETF Leuven biedt een klassiek-theologische opleiding, 
aangevuld met een versterkende religiewetenschappelijke 
component, zowel on campus als via blended learning. Door 
de coronapandemie is nog eens duidelijk geworden hoe 
belangrijk het is om voor ál het onderwijs een goede digitale 
didactiek beschikbaar te hebben en passende technolo-
gie. In 2021 is daarom in de onderwijscommissie en in een 
professionaliseringsbijeenkomst van docenten stilgestaan 
bij het gebruik en verbeteren van de online onderwijsprak-
tijk. Ook de nieuw ingerichte werkgroep doorontwikkeling 
onderwijs (zie hoofdstuk 3) zal met het oog op de toekom-
stige curriculumherziening dit aandachtspunt nadrukkelijk 
meenemen.

Relevant onderzoek
De ETF Leuven is een ambitieuze en kwalitatief hoogstaande 
onderzoeksinstelling voor theologie en religiewetenschap-
pen. Deze ambitie vraagt om goede samenwerking met 
partnerinstellingen binnen en buiten Vlaanderen. In 2021 
is een heel aantal bestuurlijke overleggen gevoerd met 
bestaande en potentieel nieuwe partner faculteiten in 
met name Noord Amerika. Daarnaast is gestart met een 
verkenning hoe de kwaliteit van ons internationale docto-
raatsprogramma (zie hoofdstuk 4) nog verder kan worden 
uitgebouwd.

Academische dienstverlening
De academische dienstverlening van de ETF Leuven heeft 
partners op het oog in het kerkelijke, maatschappelijke en 
onderwijsveld. Naast reguliere werkveldoverleggen werden 
in 2021 gesprekken met alumni en andere belangheb-
benden gepland en gevoerd om mee te denken over ons 
aanbod aan dienstverlening en valorisatieactiviteiten. Doel 
is om in de toekomst tot een aanbod te komen dat past bij 
het unieke karakter van de ETF Leuven én beantwoordt aan 
een behoefte onder theologisch geïnteresseerden.

Duurzame organisatie
De ETF Leuven wil als instelling voor academisch hoger 
onderwijs een professionele organisatie zijn en daarnaast 
in haar faciliteiten duurzaam ingericht zijn. Wat betreft het 
eerste aspect is in 2021 de nodige aandacht besteed aan 
ervaren werkdruk en hoe deze naar de toekomst toe in 
te dammen en hanteerbaar te houden. De ETF Leuven is 
een ambitieuze instelling die met relatief weinig middelen 
veel tot stand wil brengen; voeg daarbij de impact van de 
coronapandemie op het dagelijks leven van iedereen; dan 
moet van dit punt serieus werk gemaakt worden. Wat het 
tweede genoemde aspect betreft (duurzame inrichting van 
faciliteiten) was 2021 een belangrijk jaar: we verwierven 
voldoende middelen om fase 1 van ons zonnepanelenpro-
ject op te starten (zie hoofdstuk 7). Concreet betekent dit 
dat hierdoor begin 2022 de eerste helft van de zonnepane-
len op het dak van ons gebouw aan de Sint-Jansbergse-
steenweg gelegd kunnen worden.

Financieel stabiel
De ETF Leuven streeft er in deze vijfjarige beleidsperiode 
naar zich tot een voldoende, stabiel gefinancierde organi-
satie te ontwikkelen met voldoende investeringsruimte. We 
moesten het verslagjaar echter financieel negatief afsluiten 
(zie hoofdstuk 8). Mede tegen deze achtergrond is 2021 
ook het jaar geweest waarin het duurzaam bekomen van 
voldoende inkomsten voor onze kerntaken van onderwijs, 
onderzoek en dienstverlening hoog op de agenda stond. De 
loonkosten blijven fors doorstijgen en de ontwikkeling van 
inkomsten houdt daarmee geen gelijke tred. Diverse strate-
gieën voor de korte en lange termijn werden besproken en 
prioriteiten vastgesteld.
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BESTUUR

2



2.1 Structuur

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven 
(ETF Leuven) 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 8 april.

Het tweede orgaan is het bestuursorgaan. Dit orgaan is 
onder meer bevoegd om de directie en het academisch 
personeel te benoemen en om het intern reglement en 
het onderwijs- en examenreglement te wijzigen. In het 
bestuursorgaan zijn ook de studenten vertegenwoordigd. 
Het bestuursorgaan vergadert in principe vier keer per jaar. 
In het verslagjaar vergaderde het bestuursorgaan op 11 
februari, 8 april, 10 juni en 10 november.

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
bestaat uit de rector, de decaan en de administratief direc-
teur. In het verslagjaar bestond de directie uit de rector, 
de decaan en de administratief directeur ad interim (zie § 
6.4). De vicedecaan participeert met adviserende stem bij 
de vergaderingen van de directie. De directie is aanwezig 
bij de vergaderingen van de algemene vergadering en het 
bestuursorgaan 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 
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uit de vakgroepvoorzitters, de decaan, de vicedecaan en 
de rector. Deze commissie coördineert alle activiteiten die 
betrekking hebben op de ontwikkeling van het onderwijs. 
Analoog aan deze onderwijscommissie is er een onder-
zoekscommissie waarin de vakgroepvoorzitters, de vicede-
caan, de decaan en de rector zitting hebben. Zij coördineren 
alle activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkeling 
van het onderzoek. Zowel de onderwijs- als onderzoeks-
commissie kunnen studenten uitnodigen voor agendapun-
ten die hen direct aangaan.

De faculteitsraad bestaat uit al het residentieel academisch 
personeel dat minimaal een halftijdse opdracht aan de ETF 
Leuven heeft, een vertegenwoordiging van het administra-
tief en technisch personeel en een of meerdere vertegen-
woordigers vanuit de studenten (ten minste 10% van de 
faculteitsraad). Deze raad moet zijn instemming geven bij 
alle belangrijke besluiten die aan de ETF Leuven genomen 
worden.

Een uitgebreide omschrijving van de samenstelling en 
bevoegdheden van de verschillende organen is te vinden 
in het intern reglement van de ETF Leuven. Omdat de ETF 
Leuven de belangen van de studenten hoogacht, hanteert 
zij het medebestuursmodel. Dit betekent dat er studen-
tenparticipatie is op het hoogste bestuursniveau, in het 
bestuursorgaan. Daarnaast zijn de studenten ook vertegen-
woordigd in de faculteitsraad en, bij relevante agendapun-
ten, in de onderwijscommissie.

2.2  Samenstelling

Bestuursorgaan
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel 
(voorzitter), dr. Jessie Dezutter, prof. dr. Henk Jochemsen 
(vicevoorzitter), Sarah Morton, Chris Sebrechts, dr. Richard 
Toes, Anne van Olst en studentenvertegenwoordiger(s). De 
directie participeert met adviserende stem.

Algemene vergadering
Dr. Gottlieb Blokland, Koen Celis, dr. Filip De Cavel (voorzit-
ter), dr. Jessie Dezutter, Diederick Eikelboom, prof. dr. Henk 
Jochemsen (vicevoorzitter), Michael Künnemann, Hans 
Maat, Sarah Morton, prof. dr. Phil Roberts, Chris Sebrechts, 
Jean-Claude Thienpont, dr. Richard Toes, Anne van Olst, 
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. De regeringscommissaris woont 
de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene 
vergadering bij. Sinds 1 juli 2018 is Marleen Deputter 
aangewezen als regeringscommissaris.
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Directie 
Prof. dr. Jos de Kock (rector), prof. dr. Andreas Beck 
(decaan) en Jeroen Le Jeune (administratief directeur ad 
interim). De vicedecaan participeert met adviserende stem.

Onderwijs- en onderzoekscommissies
Prof. dr. Jack Barentsen (tot 27 september), prof. dr. 
Andreas Beck (voorzitter), dr. Jelle Creemers, prof. dr. Jos 
de Kock, prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok, prof. dr. Ronald 
Michener, prof. dr. Koert van Bekkum en dr. Maria Verhoeff.

Faculteitsraad
Dr. Bosco Bangura, prof. dr. Jack Barentsen, prof. dr. 
Andreas Beck, dr. David Courey, dr. Jelle Creemers, prof. 
dr. Jos de Kock (voorzitter), dr. Philip Fisk, prof. dr. Jacobus 
(Kobus) Kok, Jeroen Le Jeune, dr. Matthias Mangold, dr. 
Creighton Marlowe, prof. dr. Ronald Michener, prof. dr. 
Michael Northcott, dr. Jeremy Otten, Anne-Catherine 
Pardon, Cees Tulp, prof. dr. Koert van Bekkum, dr. Steven 
van den Heuvel, dr. Jermo van Nes, Bernard Vantieghem, 
dr. Maria Verhoeff, prof. dr. Martin Webber, Elsie Wilms, en 
drie studentenvertegenwoordigers.
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ONDERWIJS

3



3.1 Inleiding

De ETF Leuven 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 aangaande de opbouw van het onderwijsprogramma: 
(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 informeren, 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 beleidslijnen 
met betrekking tot het onderwijs (§ 3.2), het opleidingsaan-
bod (§ 3.3), de kwaliteitszorg in het onderwijs (§ 3.4), de 
onderwijs- en examenregeling (§ 3.5), de studenten (§ 3.6) 
en de samenwerking met andere opleidingen en internatio-
nalisering (§ 3.7).

JAARVERSLAG 2021 - P. 15



3.2  Globale beleidslijnen

3.2.1  Opdracht en algemene doelstelling

De Vlaamse Gemeenschap erkent de ETF Leuven om in het 
studiegebied 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 wetenschap-
pelijk onderzoek verricht en maatschappelijke en weten-
schappelijke dienstverlening verzorgd, zoals dit ook geldt 
voor de universiteiten. De ETF Leuven 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 Protestants-Evan-
gelisch godsdienstonderwijs, met name voor scholen 
ingericht door de Vlaamse overheid.

Conform haar bevoegdheid bood de ETF Leuven in het 
verslagjaar ook nog een specifieke lerarenopleiding aan tot 
de inrichting van een nieuwe educatieve masteropleiding 
(CHO, art. II.400 §3). Deze werd goedgekeurd door een 
commissie van de NVAO, die een positief ontwerpbesluit 
opstelde naar aanleiding van een (online) locatiebezoek aan 
de ETF Leuven op 22 februari in het kader van de Toets 
Nieuwe Opleiding (TNO).

3.2.2  Specifieke doelstellingen van de opleidingen 

De specifieke doelstellingen van de verschillende opleidin-
gen worden vermeld in het onderwijsreglement (§ 2.1, 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 vastgelegd. De OLR’s 
werden daarbij als ‘goed’ beoordeeld. Herziene OLR’s zijn 
van kracht sinds het academiejaar 2013-2014. In januari 
van het verslagjaar heeft de werkgroep doorontwikkeling 
onderwijs, een subcommissie van de onderwijscommissie, 

in voorbereiding van de onderwijsevaluatie door de NVAO in 
2023 een voorstel tot herziening van de OLR’s voorbereid.

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. Sinds academiejaar 2021-2022 wordt de nieuw 
ingerichte Educatieve Master in de godsdienst aangebo-
den (zie § 3.3.1) en wordt de specifieke lerarenopleiding 
afgebouwd.

3.2.3  Onderwijsvisie

Het onderwijsconcept verwoordt de visie van de ETF Leuven 
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 organi-
satie van de gehele opleiding tot en met de vormgeving 
van individuele colleges. Het onderwijsconcept van de ETF 
Leuven is te raadplegen in de studiegids.

De ETF Leuven hecht veel belang aan leren in een context 
van diversiteit. Een internationaal team van vakexperts met 
aandacht voor interdisciplinaire input zorgt voor de begelei-
ding 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 genuanceerd eigen stand-
punten leert bepalen.

De zes vakgroepen op het terrein van theologie en 
godsdienstwetenschappen beogen niet in eerste instantie de 
diverse disciplines zo volledig mogelijk af te dekken (“kennis 
als doel”), maar veeleer een exemplarische en methodi-
sche benadering met de nodige aandacht voor inzicht en 
mogelijke toepassingen (“kennis als gereedschap”).
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Als academische opleiding verbindt de ETF Leuven het 
onderwijs rechtstreeks aan voortgaande ontwikkelingen in 
wetenschappelijk 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 oplei-
dingsprogramma’s, aanvaardt studenten, stelt de program-
ma’s van de individuele studenten vast, hierbij inbegrepen 
het verlenen van vrijstellingen en van goedkeuringen om 
een vak of semester aan een andere instelling te volgen 
en evalueert de onderwijsactiviteiten van het academisch 
personeel. In het verslagjaar werden er overeenkomstig het 
intern reglement vier vergaderingen gehouden.

Zoals gebruikelijk heeft de commissie de werkzaamheden die 
individuele studenten betreffen uitbesteed aan de subcom-
missie bachelor en master (‘administratieve commissie’).

3.3  Aanbod opleidingen

3.3.1  Opleidingen en toelatingsvoorwaarden

Bacheloropleiding
Gedurende het academiejaar 2020-2021 bood de ETF 
Leuven, conform de accreditatie van de NVAO, de drieja-
rige academisch 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.

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 Leuven, 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 2020-2021 bood de ETF 
Leuven, conform de accreditatie van de NVAO, de tweeja-
rige masteropleiding met de volgende drie afstudeerrichtin-
gen aan: ‘Bible and Theology’, ‘Church and Pastoral Minis-
tries’ en ‘Religious Studies and Education’. Deze afstudeer-
richtingen 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 Leuven duurt in de 
regel vier jaar bij voltijdse studie. Het doctoraatsprogramma 
bestaat uit twee fasen. In de examenfase worden onder-
zoeksvaardigheden aangescherpt en wordt een specifiek 
onderzoeksvoorstel uitgeschreven. In de dissertatiefase 
wordt het proefschrift geschreven op basis van origineel 
onderzoek. Een aantal doctoraatsstudenten is residentieel 
aan de ETF Leuven verbonden als assisterend academisch 
personeel (AAP) of als bijzonder academisch personeel 
(BAP) met een onderzoeksbeurs.

De toelatingseisen en andere relevante informatie staan 
beschreven in het onderwijsreglement (§ 2.1, art. 10 en 
10bis) en het PhD Handbook. Beide zijn te vinden op de 
website, www.etf.edu.
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Educatieve Master 
Gedurende het academiejaar 2020-2021 bood de ETF 
Leuven een academische lerarenopleiding aan voor 
studenten die willen werken in het protestants-evangelisch 
godsdienstonderwijs. Deze Nederlandstalige specifieke 
lerarenopleiding (SLO, 60 stp) werd aangeboden in het 
studiegebied godgeleerdheid en godsdienstwetenschap-
pen. Het theoretische gedeelte (30 stp) kon als afstu-
deerrichting volledig geïntegreerd worden in het master-
programma; de praktijkcomponent (30 stp) staat hier los 
van. Meer informatie is te vinden in de studiegids. Sinds 
de start van academiejaar 2021-2022 wordt een nieuw 
ingerichte Educatieve Master in de godsdienst aangeboden 
aan de ETF Leuven en wordt de specifieke lerarenoplei-
ding afgebouwd. Deze Educatieve Master moet (blijvend) 
voorzien in de behoefte om leraren op te leiden voor het 
protestants-evangelisch godsdienstonderwijs op hoger 
secundair niveau (2de en 3de graad).

3.3.2  Permanente vorming 

De ETF Leuven biedt verschillende soorten permanente 
vorming aan. In het kader van levenslang leren kan iedere 
geïnteresseerde 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 godsdienstwetenschap-
pen 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.

Jaarlijks worden verschillende professionele studiedagen 
georganiseerd. De meeste studiedagen aan de ETF Leuven 
staan open voor geïnteresseerden, die zich willen professi-
onaliseren in de werk- en/of kerkpraktijk. Zo vond er op 16 
oktober een studiedag plaats met als titel: “Interlevensbe-
schouwelijk gesprek op school en ‘hot potatoes’” (zie § 5.2 
Studiedagen). De pastorale trainingsdag die jaarlijks voor 
studenten in samenwerking met de vakgroep Praktische 
Theologie wordt georganiseerd, werd door de coronacrisis 
opnieuw een jaar uitgesteld.

3.3.3  Onderwijsvernieuwing

Curriculumherzieningen
De huidige bachelor- en mastercurricula zijn in het acade-
miejaar 2009-2010 geïmplementeerd en in 2014-2015 licht 
herzien. Conform het kwaliteitshandboek zal het onder-
wijsprogramma opnieuw geëvalueerd en eventueel herzien 
worden voorafgaand aan de geplande onderwijsvisitatie in 
2023. Ter voorbereiding van deze evaluatie is de werkgroep 
doorontwikkeling onderwijs, een subcommissie van de 
onderwijscommissie, ingericht. Deze werkgroep heeft naast 
de reguliere bijeenkomsten van de onderwijscommissie 
tijdens het verslagjaar acht keer vergaderd.

ETF Open University
De ETF Open University biedt een flexibele variant van een 
groot deel van het residentiële bachelor- en masterpro-
gramma aan. De ETF Open University richt zich op studen-
ten 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 traditionele onderwijsvormen.
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Van het bachelorprogramma wordt de afstudeerrich-
ting ‘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 2020-2021 werden vier (online) 
trainingsdagen ingericht voor de deeltijdse masteropleiding; 
voor de deeltijdse bachelorvariant werden eveneens vier 
(online) trainingsdagen georganiseerd. Voor de studenten 
van beide opleidingen vond van 9 tot en met 14 augustus het 
ETF Summer Colloquium plaats, een intensieve studieweek 
met een divers aanbod aan keuzevakken, gedoceerd door 
interne en externe specialisten. Dit jaar werden er opnieuw 
3 (online) cursussen aangeboden. Daniel Timmer (Puritan 
Reformed Theological Seminary, Grand Rapids, Michigan, 
VS / Faculté de théologie évangélique, Montreal, Canada) 
verzorgde een collegereeks getiteld “Minor Prophets, Major 
Theologies”. Michael Northcott (Universitas Gadjah Mada 
Graduate School, Yogyakarta, Indonesië / ETF Leuven) 
verzorgde de cursus “Economy, Ethics, and Theology”. Een 
derde reeks werd verzorgd door Filip De Cavel (ETF Leuven) 
en Ciska Stark (Protestantse Theologische Universiteit, 
Amsterdam en Groningen, Nederland), getiteld “Voorgaan, 
vieren en verkondigen”. In totaal waren er 35 deelnemers.

Elektronische leeromgeving
Naast traditionele onderwijsvormen wordt door staf 
en studenten gebruik gemaakt van een elektronische 
leeromgeving, de 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, videoconferenties 
en fora, in het bijzonder voor de ETF Open University. De 
aanblijvende coronacrisis heeft de directie in het verslag-
jaar extra gemotiveerd om verder na te denken over de 
toekomstige rol die de elektronische leeromgeving kan 
en moet gaan spelen in het onderwijsaanbod van de ETF 

Leuven. Zij heeft de werkgroep doorontwikkeling onderwijs, 
een subcommissie van de onderwijscommissie, daarom 
opdracht gegeven naar nieuwe mogelijkheden en toepas-
singen te zoeken.

Taalonderwijs
Sinds 2017 wordt onder leiding van Jermo van Nes gewerkt 
aan een revisie van het onderwijsmodel van de talen 
Hebreeuws en Grieks. Alle lesgevers van de taalvakken zijn 
hierbij betrokken. In het verslagjaar zijn alle onderwijsmodu-
les die in 2020 ontwikkeld werden licht herzien op basis van 
de feedback van gebruikers. Op 23 maart werd een online 

trainingsavond georganiseerd om beter te leren werken 
met Logos Bible Software. Verder werden op 18 juni en 3 
september twee seminars georganiseerd over het nieuw 
gelanceerde platform DaDEL (Database Driven E-Learn-
ing). Dit door het NWO gesubsidieerde programma werd 
door collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam en de 
Protestantse Theologische Universiteit ontwikkeld. Tijdens 
het verslagjaar is een pilotproject gestart met het gebruik 
van DaDEL in de opleidingsonderdelen voor Hebreeuws en 
Grieks.

Internationalisering
De ETF Leuven vindt het belangrijk om de leerprocessen 
in dialoog met anderen te laten plaatsvinden en niet alleen 
vanuit de eigen context. Daarom participeert de ETF Leuven 
ook in het “Brains on the Move”-programma (waaronder het 
Europese Erasmus+) van de Vlaamse overheid om interna-
tionale studentenmobiliteit te bevorderen. Ook docentenuit-
wisseling vindt plaats, met name via het Erasmus+ uitwisse-
lingsprogramma (zie § 3.7). Een specifieke werkgroep inter-
nationalisering houdt het overzicht over de verschillende 
mobiliteiten en geeft uitvoering aan acties die de directie 
in de jaarplannen heeft vastgesteld in het kader van inter-
nationale samenwerking. Tijdens het verslagjaar heeft deze 
commissie vier keer vergaderd.

3.4  Onderwijskwaliteitszorg

3.4.1  Interne kwaliteitszorg

Beleid en kwaliteitshandboek 
De kwaliteitsbewaking van het onderwijs aan de ETF Leuven 
vindt plaats binnen geijkte kaders en steunt op de evalua-
tie van de resultaten van het onderwijsproces. Voor deze 
evaluatie bevraagt de ETF Leuven alle betrokken partijen. 
Uit deze evaluatie volgt eventueel bijsturing en hernieuwde 
planvorming.
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Het draagvlak van de verschillende betrokkenen, zoals de 
studenten, het werkveld, de docenten, het administratief 
en technisch personeel en deskundigen op het gebied van 
onderwijs en theologie, is belangrijk. Zij zijn dan ook betrok-
ken bij het kwaliteitssysteem. Het is van belang dat het 
systeem op adequate en efficiënte wijze informatie oplevert, 
zodat sturing en optimalisatie vloeiend plaatsvindt.

De procedures rond de interne kwaliteitszorg zijn beschre-
ven in het kwaliteitshandboek van de ETF Leuven. Deze 
is voor alle personeelsleden te raadplegen via de ETF 
Virtual Campus. Tijdens het verslagjaar heeft de werkgroep 
doorontwikkeling onderwijs, een subcommissie van de 
onderwijscommissie, een voorstel tot herziening van het 
kwaliteitshandboek gedaan.

In het kader van de interne kwaliteitszorg participeert de 
ETF Leuven ook regelmatig in netwerken die bijdragen 
aan de kwaliteitsbewustwording en de organisatie van 
kwaliteitssystemen.

Inbreng studentenraad
De studentenraad heeft een belangrijke rol in de kwaliteits-
zorg binnen de ETF Leuven. Zo wordt de curriculumbewa-
king voor een groot deel door de studentenraad gedaan, 
in samenwerking 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 onder-
wijscommissie zijn de cursusevaluaties ook kritisch geëva-
lueerd en aangepast.

Vier keer per jaar vindt een brugoverleg plaats waarin de 
bevindingen van de studentenraad worden besproken met 
de directie en de onderwijsadministratie. Met name de 
mentale gezondheid van studenten in coronatijd was tijdens 
het verslagjaar een punt van aandacht. De studentenraad is 
in de faculteitsraad gerepresenteerd en participeert actief in 
de onderwijs- en onderzoekscommissies (zie § 2.1).

Onderwijskundige vorming voor academisch 
personeel
Tijdens het verslagjaar vond een trainingsmoment plaats 
voor het onderwijzend personeel. Op 21 april verzorgde 
Greet Gevaert een online lezing over het thema “How to 
stimulate deep-learning with students, so that the subject 
matter will take root”, waarop een interactieve discussie 
volgde door leden van het onderwijzend personeel. Verder 
werd in het verslagjaar een tool geïmplementeerd die 
docenten op continue basis kan helpen om aan de ontwik-
keling van eigen didactische kwaliteiten te werken.

Overleg werkveld Vlaanderen en Nederland
In de regel vindt om het jaar een werkveldoverleg plaats, 
afwisselend in Vlaanderen en Nederland. Omdat het geplande 
werkveldoverleg met christelijke organisaties uit Nederland in 
2020 werd uitgesteld met het oog op de pandemie, vond 
dit overleg tijdens het verslagjaar online plaats op 1 maart. 
Daarbij waren 29 deelnemers aanwezig. Op 21 mei vond een 
gelijkaardig online overleg plaats met christelijke organisaties 
in Vlaanderen, waarbij 28 deelnemers aanwezig waren.

3.4.2  Externe kwaliteitszorg

Onderwijsvisitaties en accreditaties
De drie afstudeerrichtingen van de bachelor- en master-
opleiding van de ETF Leuven zijn geaccrediteerd door 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 
Het accreditatierapport van oktober 2014 plaatst de ETF 
Leuven op basis van een nauwgezette screening aan de 
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top van de academische theologieopleidingen in het Neder-
lands taalgebied, samen met de theologieopleidingen van 
de KU Leuven. De visitatiecommissie beoordeelde elke 
kwaliteitswaarborg met ‘goed’ en gaf de ETF Leuven 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 nieuw ingerichte 
werkgroep doorontwikkeling onderwijs, een subcommissie 
van de onderwijscommissie, heeft tijdens het verslagjaar de 
eerste voorbereidingen getroffen voor de geplande onder-
wijsvisitatie in 2023. In dit kader waren er op 18 januari en 
16 november online gesprekken met de Vlaamse Universi-
teiten en Hogescholen Raad (VLUHR) over de procedures 
rond deze onderwijsvisitatie.

De specifieke lerarenopleiding (SLO) van de ETF Leuven 
kreeg in het rapport van december 2015 na een hervisitatie 
een positief eindoordeel. Aan deze visitatie was geen accre-
ditatie gekoppeld. Sinds academiejaar 2021-2022 wordt de 
nieuwe Educatieve Master in de godsdienst aangeboden en 
wordt de SLO afgebouwd. Deze nieuw ingerichte opleiding 
werd na een (online) locatiebezoek door een commissie van 
de NVAO op 22 februari positief beoordeeld. Het positief 
toetsingsbesluit van de NVAO dateert van 4 mei 2021 en 
het besluit tot erkenning door de Vlaamse regering dateert 
van 25 juni 2021.

3.5  Onderwijs- en examenregeling

3.5.1  Onderwijsregeling

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

Voor het academiejaar 2020-2021 werden de tarieven als 
volgt gehanteerd:

BE  
student 
betaalt

NL  
student 
betaalt

EER  
student  

(incl. CH) 
betaalt

Niet-EER  
student  
betaalt

BA/MA 
residentieel € 947,20 € 1.680 € 2.400 € 6.340

BA/MA 
ETF Open 
University

€ 245,20 + 
€ 11,70/stp

€ 245,20 + 
€ 23,90/stp 

€ 245,20 + 
€ 35,90/stp 

€ 245,20 + 
€101,60/stp 

Doctoraat € 1.580 € 1.580 € 2.330 € 5.200

De ETF Leuven ontvangt een beperkte subsidie voor haar 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Ze ontvangt geen 
investeringssubsidies voor huisvesting of bijdragen voor 
de studenteninfrastructuur. Om toch een sluitende begro-
ting te krijgen, worden voor buitenlandse EER-studen-
ten nog steeds iets hogere studiegelden dan gebruikelijk 
gehanteerd. De directie en het bestuur van de ETF Leuven 
vinden deze situatie ongewenst, maar zien vooralsnog geen 
andere mogelijkheid 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.

Toelatingsvoorwaarden
De toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in het onderwijs- 
en examenreglement, § 2.1, art. 7, 8, 9, 9bis, 10, 10bis en 
11. In lijn met CHO, art. II. 177, kunnen afwijkende toela-
tingsvoorwaarden gelden in specifieke situaties.

Studentenwerving
In het academiejaar 2020-2021 hebben er vier (online) 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. 

Daarnaast werden er videocolleges beschikbaar gesteld op 
de website van de ETF Leuven voor prospectieve studen-
ten. Middels virtuele sessies was het academisch secreta-
riaat beschikbaar voor eventuele vragen over de opleiding.

Voor de ETF Open University variant werden er doorheen 
het academiejaar vijf open dagen gehouden. Deze gingen 
wegens de coronamaatregelen volledig online door. Tevens 
organiseerde de ETF Leuven zogenaamde meeloopda-
gen voor prospectieve studenten, waarbij zij een nacht op 
de campus konden doorbrengen (voor zover de corona 
maatregelen dit toelieten).
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Studiegids en PhD Handbook
In de studiegids is informatie beschikbaar over de werking 
van de ETF Leuven als instelling voor hoger academisch 
onderwijs en worden niet alleen alle opleidingen, maar ook 
alle opleidingsonderdelen gedetailleerd beschreven. De 
studiegids 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 Leuven hecht grote waarde aan een adequate 
studiebegeleiding. Meer informatie over studiebegeleiding 
is te vinden in § 7.3.

Stagejaar
De ETF Leuven biedt naast de reguliere stage in het derde 
jaar van de bacheloropleiding ook stage- of seminariejaren 
na de master aan voor studenten die in de gemeenteprak-
tijk 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 Leuven aan studenten 
de mogelijkheid om een diplomacontract met deeltijds 
studietraject af te sluiten. Naast de voltijdse en deeltijdse 
modeltrajecten van een diplomacontract kunnen studen-
ten in overeenstemming met het flexibiliseringsdecreet ook 
kiezen voor een credit- of examencontract. In het verslag-
jaar is door studenten van nagenoeg alle contractvormen 

en modeltrajecten 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. Tijdens het verslagjaar 
werden op verzoek van het decanaat en met goedkeuring 
van de faculteitsraad en raad van bestuur enkele wijzigingen 
doorgevoerd in het reglement.

3.6  Studenten

3.6.1  Input

Aantallen
Het totaal aantal studenten (224) aan het begin van het 
nieuwe academiejaar 2021-2022 (15 oktober) is als volgt 
verdeeld:

2021-2022 vgl. 2020-2021

Bachelor 86 (57 m / 29 v) 81 (53 m / 28 v)

Master 94* (79 m / 15 v) 103** (75 m / 28 v)

Educatieve 
Master/SLO 5 ( 4 m / 1 v) 6 (6 m)

Doctoraat 39 ( 34 m / 5 v) 38 (33 m / 5 v)

* 25 volgen (deels) een schakel- of voorbereidingsprogramma

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

Het totaal aantal studenten is in 2021-2022 licht gedaald. 
Het aandeel bachelorstudenten is gestegen (met 5); het 
aandeel masterstudenten is gedaald (met 9). In de leraren-
opleiding c.q. nieuw ingerichte Educatieve Master was er 

1 student minder, en in het doctoraatsprogramma 1 meer. 
Het aantal studenten dat doorstroomde van het bachelor- 
naar het masterprogramma blijft beperkt.

Op 31 december van het verslagjaar was ongeveer een op 
de vier studenten een vrouw (22%). In totaal participeren 
er studenten van 27 nationaliteiten uit vijf continenten in de 
verschillende programma’s.

Contracten
De meeste studenten stonden tijdens het academiejaar 
2020-2021 ingeschreven met een diplomacontract. Deze 
contractvorm past dan ook het beste bij het normtraject 
(de voltijdse bachelor- en masteropleiding). Een aantal 
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studenten koos voor meer flexibele creditcontracten, die 
later kunnen worden omgezet in een diplomacontract. Er 
waren in het academiejaar 2020-2021 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 vermindering 
van studiegelden te voorzien. Daarnaast kunnen ook voor 
andere doelen Belgische studenten aanvragen tot steun bij 
het fonds indienen. In 2021 hebben vijf studenten van het 
fonds gebruik gemaakt.

3.6.2  Output

Diploma’s
Op zaterdag 13 november vond de jaarlijkse diploma-uit-
reiking plaats van de bachelor- en masterdiploma’s en de 
diploma’s van leraar die zijn behaald in het academiejaar 
2020-2021. Daarnaast werden er in het verslagjaar docto-
raatsdiploma’s uitgereikt op de verschillende promoties 
(zie § 4.4.2). 13 afgestudeerden ontvingen een diploma: 

Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en 
de godsdienstwetenschappen 4

Master of Arts in de godgeleerdheid en 
de godsdienstwetenschappen 4

Diploma van leraar (SLO) 3

Doctor in de godgeleerdheid en de 
godsdienstwetenschappen 2

Opvolging alumni en tewerkstelling
Oud-studenten van de ETF Leuven worden via e-mail en 
sociale media op de hoogte gehouden van conferenties en 
studiedagen die door de faculteit worden georganiseerd.

De ETF Leuven verstuurt een enquête onder de alumni die 
twee jaar of vijf jaar daarvoor zijn afgestudeerd 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. Oud-studenten zijn onder andere werkzaam 

als predikant of voorganger van een kerkelijke gemeente, 
docent aan een instelling voor hoger onderwijs, godsdienst-
leerkracht (PEGO), jongerenwerker, hulpverlener, pastoraal 
medewerker of ontwikkelingswerker (NGO).
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3.7  Samenwerking en 
internationalisering

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

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

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

• Augustana-Hochschule (Duitsland)
• Aurel Vlaicu University of Arad (Roemenië)
• Christelijke Hogeschool Ede (Nederland)
• Durham University (Verenigd Koninkrijk)
• Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna (Polen)
• Faculté Libre de Théologie Evangélique (Frankrijk)
• Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies 

(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)
•  McMaster Divinity College (Canada)
• MF Det Teologiske Menighetsfakultet (Noorwegen)
• National Pedagogical Dragomanov University (Oekraïne)
• Noordwes-Universiteit (Zuid-Afrika)
• Protestantse Theologische Universiteit (Nederland)
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Duitsland)
• Slavic Research and Resource Center (Oekraïne)
• Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel 

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

Samenwerking KU Leuven
De bestaande contacten met de KU Leuven werden gecon-
tinueerd, ook op bestuurlijk niveau. Er is regelmatig contact 
tussen hoogleraren van beide instellingen en collega’s 
nodigen elkaar uit voor gastcolleges. Zo gaf Jelle Creemers 

op 2 maart een gastcollege over de evangelische beweging 
binnen de cursus “Nieuwe Religieuze Bewegingen”. In het 
verslagjaar volgden alle eerstejaarsstudenten opnieuw ten 
minste één vak aan de KU Leuven, namelijk “Godsdien-
stige Ontwikkelingspsychologie”. Studenten uit de overige 
bachelorjaren en masterstudenten hebben eveneens 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden om keuzevakken te 
volgen aan de KU Leuven.

Samenwerking TU Kampen
De samenwerking met de TU Kampen bestaat al geruime 
tijd op het gebied van docentenuitwisseling. In het verslag-
jaar was er bestuurlijk overleg tussen de directie van de ETF 
Leuven en het College van Bestuur van de TU Kampen. Op 
27 september woonde een groot deel van de academische 
staf van de TU Kampen de inaugurele rede van Koert van 
Bekkum bij ter gelegenheid van zijn promotie tot hoogleraar 
aan de ETF Leuven. Ook binnen het gezamenlijk opgerichte 
Center of Excellence for Reformed and Evangelical Theology 
(CERET) vonden activiteiten plaats (zie § 4.7.2).

Samenwerking Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
De samenwerking tussen de ETF Leuven en de VU richt 
zich enerzijds op het faciliteren van gezamenlijke doctoraat-
sprojecten. Anderzijds is er samenwerking op het gebied 
van onderzoeksprojecten, in het bijzonder in het kader van 
het Jonathan Edwards Center Benelux (zie § 4.7.4).
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Samenwerking Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU)
Er is goede samenwerking met de PThU, de predikantsop-
leiding van de Protestantse Kerk in Nederland op het gebied 
van onderwijs, onderzoek en doorstroming van studen-
ten. Aan de ETF Leuven 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 Leuven kunnen flexibel instromen in de PThU- 
predikantsmaster. In dit kader is ook besloten om vanaf 
2018 jaarlijks een ETF Summer Colloquium door een 
PThU-docent te laten verzorgen (zie § 3.3.3). In het verslag-
jaar vond bestuurlijk overleg plaats met het College van 
Bestuur van de PThU.

Mobiliteitsprogramma’s
De ETF Leuven 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 
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 
2020-2021 hebben drie studenten gebruik gemaakt van 
deze uitwisselingsmogelijkheid. In alle gevallen betrof dit 
een stagemobiliteit, waarvan één een stage na de master. 

Er waren ook drie inkomende Erasmus+ studenten uit 
Duitsland en Tsjechië. Op het gebied van stafmobiliteit zijn 
er gezien de pandemie geen uitgaande mobiliteiten gereali-
seerd. Eén lesgever heeft middels Erasmus+ de ETF Leuven 
wel bezocht voor gastcolleges. De KA107-uitwisselingspro-
jecten met Georgië, Oekraïne en Malawi werden uitgesteld 
vanwege de pandemie. De projecten werden verlengd tot 
juli 2022 en er is de hoop dat deze nog gerealiseerd kunnen 
worden in 2022.

Andere uitwisselingen en contacten
In het verslagjaar werd deelgenomen aan diverse studie-
dagen en colloquia die interuniversitaire samenwerking of 
uitwisseling als thema hadden. Veel daarvan gingen tijdens 
het verslagjaar online door. Specifieke institutionele samen-
werkingen werden besproken en/of geïntensiveerd.

Studenten uit ontwikkelende economieën
In het academiejaar 2020-2021 studeerden vierentwintig 
studenten afkomstig uit zestien verschillende landen met 
ontwikkelende economieën (IMF) aan de ETF Leuven. Een 
aantal studenten kreeg hiervoor een beurs van of middels 
de ETF Leuven terwijl anderen zelf in hun onderhoud 
voorzagen. 

De ETF Leuven heeft voor het uitreiken van studiebeur-
zen aan talentvolle studenten onder andere het Johannes 
Husfonds (studenten uit Oost- en Centraal-Europa) en het 

Augustinusfonds (studenten uit de regio Midden-Oosten en 
Afrika) opgericht en ontvangt hiervoor fondsen van zowel 
organisaties als individuele gevers uit binnen- en buiten-
land. Per einde boekjaar beschikt de ETF Leuven over 
€120.664 aan te wenden studiebeurzen. Dit bedrag stelt 
huidige studenten in staat hun studie af te maken en biedt 
ook de mogelijkheid om nieuwe studenten toe te laten in het 
volgend academiejaar. De studiebeurscommissie kent de 
beurzen toe en volgt de beursstudenten op. In 2020-2021 
hebben twaalf studenten een studiebeurs ontvangen vanuit 
deze fondsen. 

De ETF Leuven 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. 

Financiële bijdragen aan studiefondsen worden volledig aan 
de beurzen besteed. Donateurs en relaties van een fonds 
worden via de ETF-nieuwsbrief geïnformeerd. 

De ETF Leuven heeft een strategische samenwerking met 
onder andere de Langham Partnership. Zij ziet de ETF 
Leuven als een belangrijke partner voor leiderschapsont-
wikkeling in Europa en de wereld en beveelt de program-
ma’s van de ETF Leuven aan bij haar partnerinstellingen.
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4.1 Inleiding
Met haar onderzoek wil de ETF Leuven 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 beleids-
lijnen (§ 4.2), de onderzoeksprogramma’s met inbegrip van 
de drie onderzoeksinstituten van de ETF Leuven (§ 4.3), het 
doctoraatsprogramma (§ 4.4), een overzicht van de onder-
zoeksoutput in het verslagjaar (§ 4.5), extern gefinancierd 
onderzoek (§ 4.6) en samenwerking en internationalisering 
(§ 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 perso-
neel heeft een onderzoeksopdracht, in de meeste gevallen 
omvat dit dertig à veertig procent van de totale werktijd. De 
ETF Leuven streeft ernaar de onderzoekstijd in grotere mate 
aan onderzoeksprestaties te koppelen, te meten aan kwali-
teit, kwantiteit en met name de onderzoeksoutput.
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Het academisch personeel wordt gestimuleerd om op inter-
nationaal niveau samen te werken met onderzoekers van 
andere instellingen voor hoger academisch onderwijs. Het 
personeel krijgt de mogelijkheid om een gehele of gedeelte-
lijke tegemoetkoming in de kosten van bezoek van weten-
schappelijke 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 (vice)
decaan en/of desgevallend de vakgroepvoorzitter met de 
personeelsleden de prestaties op het gebied van onder-
zoek, onderwijs, en academische dienstverlening. Vaak 
biedt zo’n gesprek een goede aanleiding om het acade-
misch 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 2020-2021) en 
de jaaropdracht besproken.

De directie en het bestuur hebben in overleg met de onder-
zoekers heldere eisen rondom onderzoeksoutput geformu-
leerd en gecommuniceerd. Het bestuursorgaan verbindt 
consequenties aan het niet realiseren van vooropgestelde 
criteria voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP).

Naast de evaluatiegesprekken en andere contactmomenten 
met (vice)decaan en vakgroepvoorzitter is ook de onder-
zoekscommissie van groot belang voor de interne kwaliteits-
bewaking van het onderzoek. De vicedecaan ondersteunt 
de decaan in het stimuleren en faciliteren van kwaliteitsvol 

onderzoek aan de faculteit. Ook het stimuleren en begelei-
den van het schrijven van aanvragen voor externe onder-
zoeksfondsen vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Met het oog op het creëren van een goede onderzoeks-
context voor tweedejaars masterstudenten, promovendi, 
academisch personeel van de ETF Leuven en gastonder-
zoekers (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 succesvol 
gebleken. Helaas zijn door de coronacrisis in het verslagjaar 
geen Into Religion Talks kunnen doorgaan.

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 verslag-
jaar werden er overeenkomstig het intern reglement vier 
vergaderingen gehouden. De commissie hield zich bezig 
met een inventarisatie van de bestaande onderzoeksexper-
tise en met de verdere ontwikkeling van de onderzoekspro-
gramma’s. Ook het onderzoek rondom de masterproeven 
werd door de commissie gecoördineerd, terwijl de coördi-
natie van de doctoraatsprojecten ook in het verslagjaar 
grotendeels werd uitbesteed aan een subcommissie, de 
doctoraatscommissie (zie § 4.4.4).

4.3  Onderzoeksprogramma’s

4.3.1 Onderzoekslijnen

Sinds de positieve beoordeling van de externe onderzoek-
sevaluatie in 2020 werkt de ETF Leuven vanuit drie onder-
zoekslijnen: (1) formatieve bronnen, (2) kerk, geschiede-
nis en theologie, en (3) religie en kerk in de hedendaagse 
samenleving. De eerste onderzoekslijn bestudeert de 
Bijbelse, intertestamentaire en vroegchristelijke bronnen, 
en dan met name de manier waarop deze bronnen in 
hun context uiting gaven aan sociale en religieuze identi-
teitsvorming van gemeenschappen en hoe deze studie 
kan bijdragen aan discussies over gerelateerde thema’s 
en kwesties in de hedendaagse samenleving. De tweede 
onderzoekslijn onderzoekt de geschiedenis, de leerstellin-
gen en de ethische leer van het christendom met bijzon-
dere aandacht voor de vorming van de protestants-evan-
gelische traditie in oecumenisch perspectief. Vooral de 
relatie tussen geloof en rede en thema’s rond theologische 
antropologie in het premoderne, moderne en postmoderne 
tijdperk worden bestudeerd. Hiermee wil de ETF Leuven 
bewust aansluiting zoeken met de Vlaamse en Nederlandse 
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wetenschapsagenda’s. De derde en laatste onderzoekslijn 
richt zich in het bijzonder op de rol en invloed van religieuze 
bronnen, bewegingen en instellingen in een post-christe-
lijke en pluralistische samenleving. Deze religieuze actoren 
worden bestudeerd in contexten waarin zij zowel een 
meerderheids- als minderheidspositie vertegenwoordigen.

4.3.2  Onderzoek binnen vakgroepen

De drie onderzoekslijnen van de ETF Leuven worden primair 
bestudeerd vanuit de zes vakgroepen: (1) Oude Testa-
ment, (2) Nieuwe Testament, (3) Historische Theologie, (4) 
Systematische Theologie, (5) Praktische Theologie, en (6) 
Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Voor al deze 

vakgroepen geldt dat er jaarlijks diverse wetenschappelijke, 
professionele en populaire artikelen worden geschreven, 
die gepubliceerd worden in (peer-reviewed) tijdschriften en 
boeken. Hieronder worden per vakgroep een aantal signi-
ficante resultaten van het verslagjaar vermeld, zoals de 
publicatie van (geredigeerde) monografieën en noemens-
waardige activiteiten.

Oude Testament
De inaugurele rede van vakgroepvoorzitter Koert van 
Bekkum, getiteld “But as for Me and My House, We Will 
Serve YHWH:” Joshua 24 and Christian Theology in a 
Context of Religious Plurality, werd door de ETF Leuven zelf 
uitgegeven. Creighton Marlowe schreef samen met Charles 
Savelle het boek The Wisdom Psalms (Grand Rapids, MI: 
Kregel). Van de hand van Markus Zehnder verscheen de 
monografie The Bible and Immigration: A Critical and Empiri-
cal Reassessment (Eugene, OR: Wipf & Stock). Wouter 
Wakker publiceerde een herziene versie van zijn cursusboek 
Seminarie Hebreeuws (Leuven: Acco). Daarnaast versche-
nen diverse wetenschappelijke artikelen.

Nieuwe Testament
Jeremy Otten publiceerde zijn proefschrift I Alone Am Left: 
Elijah and the Remnant in Luke-Acts (Eugene, OR: Wipf & 
Stock). Dogara Ishaya Manomi publiceerde eveneens zijn 
proefschrift Virtue Ethics in the Letter to Titus: An Inter-
disciplinary Study (Tübingen: Mohr Siebeck). Tevens was 
hij 3 maanden aan het Ashbury Theological Seminary in 
Kentucky, Verenigde Staten, voor een onderzoeksverblijf. 
Jacobus (Kobus) Kok redigeerde samen met Martin Webber 
en in samenwerking met Jeremy Otten en Mark Paridaens 
het boek Off the Beaten Path: A Festschrift in Honor of 
Gie Vleugels (Zürich: Lit Verlag). Verder publiceerde Jermo 
van Nes samen met Mark Paridaens en Elbert Kroon een 
herziene versie van hun cursusboek Seminarie Grieks 
(Leuven: Acco). Daarnaast verschenen diverse weten-
schappelijke artikelen.

Onderzoeksactiviteiten van de vakgroep Nieuwe Testament 
vonden ook plaats binnen het RCEC (zie § 4.3.3).

Historische Theologie
De vakgroep Historische Theologie doet haar onderzoek 
op sommige terreinen in samenwerking met anderen. Voor 
de 16e en 17e eeuw (protestantse orthodoxie en scholas-
tiek) wordt samengewerkt 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.

Het in 2020 aan de ETF Leuven verdedigde proefschrift van 
Robert Sturdy werd tijdens het verslagjaar gepubliceerd als 
Freedom from Fatalism: Samuel Rutherford’s (1600–1661) 
Doctrine of Divine Providence in de Reformed Historical 
Theology reeks (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht). 
Philip Fisk publiceerde zijn studie A Book of Faith Seeking 
Understanding: Fifty-Two Lord’s Day Readings (Eugene, 
OR: Wipf & Stock). De vertaling van Viacheslav Lytvy-
nenko, Athanasius of Alexandria, Oration III contra Arianos: 
Old Slavonic Version and English Translation verscheen in 
de Patrologia Orientalis reeks (Turnhout: Brepols). Donald 
Fairbairn publiceerde het boek The Global Church – The 
First Eight Centuries: From Pentecost through the Rise of 
Islam (Grand Rapids, MI: Zondervan Academic). Daarnaast 
verschenen diverse wetenschappelijke artikelen.

Onderzoeksactiviteiten van de vakgroep Historische 
Theologie vonden ook plaats binnen de onderzoeksinstitu-
ten RCEC, IPRS (zie § 4.3.3), Evadoc (zie § 4.7.3) en JECB 
(zie § 4.7.4).
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Systematische Theologie
Michael Northcott redigeerde samen met Zainal Bagir en 
Frans Wijsen het boek Varieties of Religion and Ecology: 
Essays from Indonesia (Zürich: Lit). Daarnaast verscheen 
het boek Gods Future for Animals: From Creation to New 
Creation (Eugene, OR: Wipf & Stock), wat een vertaling is 
van het Nederlandstalige origineel van Raymond Hausoul. 
Verder verscheen het boek Hoop als kunst van verantwoord 
leiderschap (Antwerpen: Garant) van de hand van Patrick 
Nullens. Daarnaast verschenen diverse wetenschappe-
lijke artikelen. 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 onderzoeksinstitu-
ten (zie § 4.3.3).

Praktische Theologie
Vakgroepvoorzitter Jos de Kock en Jack Barentsen partici-
peerden in het verslagjaar als leden van de organisatiecom-
missie van de tweejaarlijkse conferentie van de Internatio-
nal Academy of Practical Theology, die van 8 tot 10 juli in 
Leuven werd gehouden in samenwerking met collega’s van 
de KU Leuven en de Université catholique de Louvain (UC 
Louvain). Tijdens het verslagjaar verschenen diverse weten-
schappelijke artikelen.

De vakgroepen Systematische Theologie en Praktische 
Theologie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ILSE. 
Daarnaast is de vakgroep Praktische Theologie verantwoor-
delijk voor het ISREYM. De onderzoeksactiviteiten binnen 
het ILSE en het ISREYM zijn opgenomen in de verslagge-
ving van de onderzoeksinstituten (zie § 4.3.3).

Godsdienstwetenschappen en Missiologie
Jelle Creemers verbleef in januari bij het Centrum voor 
Recht en Religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor 
onderzoek. In het kader van het Educ8-project ontwikkelde 
hij samen met Samuël Velinga lesmateriaal voor docenten 
en studenten in het middelbaar onderwijs (te vinden op 

www.redu8.eu). Het boek Christian Faith and the Making 
of Europe: Yesterday and Today (Nürnberg: VTR) van Evert 
van de Poll verscheen in een gereviseerde editie. Verder 
organiseerde Tabitha Moyo met ondersteuning van de 
Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religie-
wetenschap (NOSTER) op 4 februari het (online) sympo-
sium “African Female Theologians in Europe”. Daarnaast 
verschenen diverse wetenschappelijke artikelen.

De onderzoeksactiviteiten binnen het ISFORB zijn opgeno-
men in de verslaggeving van de onderzoeksinstituten (zie 
§ 4.3.3).

4.3.3  Instituten en onderzoekscentra

De drie bovengenoemde onderzoekslijnen van de ETF 
Leuven worden secundair bestudeerd in vakgroep-over-
stijgende onderzoeksinstituten. Ze zijn vooral bedoeld voor 
interdisciplinair onderzoek. Momenteel zijn er aan de ETF 
Leuven vijf onderzoeksinstituten, te weten het Research 
Center for Early Christianity (RCEC), Institute of Post-Re-
formation Studies (IPRS), Institute of Leadership and Social 
Ethics (ILSE), Institute for the Study of Religious Education 
and Youth Ministry (ISREYM) en Institute for the Study of 
Freedom of Religion or Belief (ISFORB). Daarnaast heeft de 
ETF Leuven een institutionele verankering in verschillende 
(inter)nationale onderzoeksgroepen 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.

Aan het RCEC zijn veertien 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 vroegmoderne gereformeerde theologie. 
Ook de relatie van deze stromingen met het katholicisme 
is voorwerp van onderzoek, waarbij gemeenschappelijke 
wortels in de middeleeuwen worden bestudeerd.

De onderzoekers verbonden aan het IPRS hebben in 
2021 naast het schrijven van wetenschappelijke publica-
ties verschillende activiteiten ondernomen. Vier onder-
zoekers zijn tevens verbonden aan het internationale 
werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), 
dat meerdere keren vergaderde onder leiding van voorzit-
ter Andreas Beck. Momenteel wordt er gewerkt aan een 

JAARVERSLAG 2021 - P. 30



project wat zich richt op een uitgave en vertaling van een 
reeks Leidse disputaties tussen 1605 en 1616 over de 
providentieleer. Matthias Mangold promoveerde tijdens het 
verslagjaar in het kader van het IPRS aan de ETF Leuven. 
Daarnaast werden diverse artikelen gepubliceerd.

Binnen het IPRS zijn momenteel dertien onderzoekers 
werkzaam, onder wie vijf promovendi.

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)
Het ILSE wordt geleid door Steven van den Heuvel en 
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.

Naast het werken aan diverse publicaties werd tijdens 
het verslagjaar op 8 en 9 oktober een hybride conferentie 
georganiseerd met als thema “Bridge-building Leadership in 
a Polarizing World”. Tijdens deze conferentie gaven diverse 
ILSE-onderzoekers een paper, onder wie Jack Barentsen, 
Patrick Nullens, Emilio Di Somma en Cees Tulp. Verder 
organiseerde het ILSE in het kader van The Hope Project 
twee webinars in samenwerking met de Trends leerstoel 
van de economie van de hoop van de Universiteit Antwer-
pen en het Universitair Centrum Sint-Ignatius te Antwerpen 
(UCSIA). In datzelfde kader werd op 2 en 3 december een 

(online) schrijversconferentie georganiseerd voor allen die 
een bijdrage zullen leveren aan de Oxford Companion of 
Hope, die onder redactie van Steven van den Heuvel en 
Anthony Scioli gepubliceerd zal worden bij Oxford University 
Press. Arttu Mäkipää promoveerde tijdens het verslagjaar in 
het kader van het ILSE aan de ETF Leuven.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeksprojecten 
binnen het ILSE. Veel daarvan zijn extern gefinancierd, met 
name door de Goldschmeding Foundation (zie § 4.6.2). In 
totaal zijn er twaalf onderzoekers, onder wie vier promo-
vendi, verbonden aan het ILSE.

Institute for the Study of Religious Education and 
Youth Ministry (ISREYM)
Het ISREYM is een initiatief vanuit de vakgroep Praktische 
Theologie en heeft een tweeledig doel. Enerzijds wil zij 
academisch onderzoek uitbouwen en vertalen naar praktij-
ken van godsdienstige vorming en christelijk geïnspireerd 
kinder- en jongerenwerk; anderzijds wil zij community learn-
ing van professionals, professionele organisaties en weten-
schappers bewerkstelligen op de thema’s godsdienstige 
vorming en kinder- en jongerenwerk.

Momenteel lopen er diverse onderzoeksprojecten binnen 
het instituut, waaronder twee doctoraatsprojecten. Op 17 
februari presenteerden ISREYM onderzoekers hun werk 
aan elkaar en op 21 oktober werd er in dit kader een (online) 
ontmoeting georganiseerd met Steve Argue (Fuller Theolo-
gical Seminary, CA, Verenigde Staten) als gastspreker. 
Daarnaast werden er tijdens het verslagjaar diverse artike-
len gepubliceerd.

Het ISREYM wordt geleid door senioronderzoeker Jos de 
Kock. Er waren in het verslagjaar drie junioronderzoekers 
aan het ISREYM verbonden, van wie twee werkten aan een 
promotie.

Institute for the Study of Freedom of Religion or 
Belief (ISFORB)
Het ISFORB richt zich op de wisselwerking tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen, mensenrechtendiscour-
sen en religie/geloof op lokaal en mondiaal niveau, met 
speciale aandacht voor geloofsvervolging. Als multidisci-
plinaire onderzoeksgroep zet het ISFORB vanuit verschil-
lende oogpunten thematisch in op godsdienstvrijheid en het 
bredere veld van religie-staat relaties.

Binnen het ISFORB zijn verschillende lopende onderzoeks-
projecten. Het merendeel daarvan wordt extern gefinan-
cierd, waaronder door de Langham Partnership en de 
Europese Commissie (zie § 4.6.2). In het kader van het 
ISFORB werd op 6 en 7 mei de eerste internationale confe-
rentie georganiseerd met als thema “Freedom of Religion in 
Europe Today: Under Critical Investigation.” Helaas moest 
de conferentie online doorgaan vanwege de pandemie. 
Ruim 50 deskundigen uit ongeveer 20 landen namen deel 
aan de conferentie.

Het ISFORB wordt geleid door Jelle Creemers en Tatiana 
Kopaleishvili. Naast hen zijn er vier andere senioronderzoe-
kers en vier junioronderzoekers, onder wie drie promovendi, 
verbonden aan het ISFORB.
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4.4 Doctoraatsprogramma

4.4.1  Inleiding

De ETF Leuven heeft al bijna 40 jaar een doctoraatspro-
gramma. Eind 2021 waren er 39 doctoraatsstudenten. 
Het doctoraatsprogramma vormt voor de ETF Leuven een 
belangrijke stimulans voor het onderzoek. Ieder jaar komt er 
een relatief groot aantal aanmeldingen binnen, maar slechts 
een klein deel van de aanmeldingen kan worden gehono-
reerd. Periodiek 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 belangrijke 
zaken.

4.4.2  Jaarlijks colloquium en promoties

Promoties kunnen aan de ETF Leuven het gehele jaar 
door plaatsvinden, maar meestal gebeurt dit tijdens de 
zogenaamde doctoraatsweek. Deze vindt ieder jaar in de 
eerste week van september plaats. Tijdens de week houden 
promovendi in de verschillende fasen van hun studie lezin-
gen. De 36e doctoraatsweek vond plaats van 6 tot en met 
10 september met als thema “The Old and the New”. In 
verband met de coronacrisis ging het colloquium dit jaar 
opnieuw online door, waardoor enkel studenten presenta-
ties en afscheidslezingen doorgang konden vinden. Op 7 
september gaf Hendrik Koorevaar zijn afscheidslezing met 
als titel “The Structure of the Book of Isaiah: A Proposal 
for a Formal Author-Oriented Approach.” Twee dagen later 
nam Gie Vleugels afscheid met zijn rede getiteld “‘Isā Rasūl 
Allāh – Jesus, Messenger of the Only God in the Gospel of 
John and in the Qur’ān.”

Buiten de doctoraatsweek vonden er tijdens het verslag-
jaar twee promoties plaats. Op 25 mei verdedigde Arttu 

Mäkipää zijn proefschrift getiteld “The Narrow Path from 
Human Capability to Social Progress: Insights from the 
Theological Anthropology of Emil Brunner for Contem-
porary Economic & Social Sciences,” met als promotors 
Patrick Nullens en Steven van den Heuvel. Op 10 decem-
ber promoveerde Matthias Mangold onder leiding van zijn 
promotor Andreas Beck en co-promotor Aza Goudriaan op 
zijn proefschrift “Towards a Reformed Enlightenment: The 
Cartesio-Cocceian Synthesis in the Theology of Salomon 
van Til (1643–1713).”

4.4.3  Evolutie aantal doctoraatsstudenten

In het verslagjaar zijn twee kandidaten gestart met het 
doctoraatsprogramma en is één aanvaard om in 2022 te 
beginnen. Er waren twee 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. Tijdens het 
verslagjaar volgden 6 studenten dit traject.

Van de aanmeldingen werden door de doctoraatscommis-
sie (zie § 4.4.4) de beste en meest veelbelovende kandida-
ten geselecteerd. Ook is er een gezamenlijk doctoraat in het 
kader van CERET (zie § 4.7.2) in de maak.

4.4.4  Doctoraatscommissie

Gezien het relatief hoge aantal promovendi, is het coördi-
nerend werk van de doctoraatscommissie, een subcom-
missie 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 participe-
ren ook een vertegenwoordiger van de promovendi en de 
vicedecaan als leden van de commissie. Kerntaken van de 
commissie zijn toezicht op de kwaliteit van de doctoraats-
opleiding; zorgen voor een evenwichtige samenstelling van 
de promotiecommissies met inbegrip van externe referen-
ten, meestal professoren aan West-Europese universiteiten; 
en besluitname over de toelating van kandidaat-promovendi 
tot het doctoraatsprogramma aan de ETF Leuven.
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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. 
Vakpublicaties zijn eveneens gebaseerd op wetenschappe-
lijk onderzoek, maar ze richten zich eerder op professioneel 

geïnteresseerden. Ook populariserende publicaties zijn 
afgeleid van wetenschappelijk onderzoek. Het doelpubliek 
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 Leuven werkzaam 
waren in 2021. 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 Leuven geteld. De tabellen zijn 
gespecificeerd naar de zes vakgroepen: Oude Testament 
(OT), Nieuwe Testament (NT), Historische Theologie (HT), 
Systematische Theologie (ST), Praktische Theologie (PT) en 
Godsdienstwetenschappen en Missiologie (GM).

Wetenschappelijke publicaties

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Monografieën 1 1 2 1 0 0 5

Artikelen 10 14 5 10 7 4 50

Redactie boeken/
bundels/

proceedings
0 2 0 1 0 0 3

Dissertaties 0 0 1 1 0 0 2

 
Vakpublicaties

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Boeken 2 2 0 3 0 13 20

Artikelen 2 2 1 3 1 12 20

Redactie boeken/
bundels/

proceedings 
0 0 0 1 0 0 1

Recensies 5 6 0 2 2 0 15

Populariserende publicaties

Vakgroep OT NT HT ST PT GM Totaal

Boeken 2 0 0 1 0 0 3

Artikelen 5 0 2 3 1 1 12

4.5.3  Wetenschappelijke conferenties  
en academische lezingen

Normaal gesproken geven vrijwel alle leden van het acade-
misch personeel doorheen het jaar lezingen in binnen- en 
buitenland op wetenschappelijke congressen, conferen-
ties, symposia, colloquia of studiedagen. De coronacri-
sis maakte dat veel van deze evenementen dit jaar niet 
doorgingen of werden uitgesteld. Sommigen gingen echter 
online door, waardoor diverse ETF-docenten hun onder-
zoek toch hebben kunnen presenteren. Hieronder volgt een 
selectie van presentaties van het residentieel academisch 
personeel:

Vanuit de vakgroep Oude Testament verzorgde voorzitter 
Koert van Bekkum verschillende lezingen tijdens interna-
tionale conferenties, waaronder “The Nature and Logic of 
God’s Love” aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, 
Nederland (9 juni), “The Bavinck Centenary Conference” aan 
de Brisbane School of Theology, Australië (7 december) en 
“Philosophy in the Reformed Tradition” aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam, Nederland (21 december). Ook hield hij 
op 27 september zijn inaugurele rede aan de ETF Leuven. 
Geert Lorein gaf op 7 mei ook een lezing aan de ETF Leuven 
tijdens de “Religious Freedom in Europe” conferentie, die 
werd georganiseerd door het Institute for the Study of 
Freedom of Religion or Belief (ISFORB, zie § 4.3.3).

Vakgroepvoorzitter Jacobus (Kobus) Kok verzorgde vanuit 
de vakgroep Nieuwe Testament een (online) lezing tijdens 
de conferentie “Inclusion and Exclusion in Religious Texts”, 
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een interdisciplinair expert symposium georganiseerd 
door de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (17-18 
mei). Daarnaast organiseerde hij een internationaal expert 
symposium getiteld “Confronting Decolonial Realities,” wat 
op 1 oktober plaatsvond. Martin Webber, Jeremy Otten 
en Jermo van Nes woonden het symposium namens de 
vakgroep bij. Verder gaf Jermo van Nes lezingen tijdens 
de maandelijkse bijeenkomst van de Linguistics Circle aan 
McMaster Divinity College in Hamilton, Ontario, Canada (9 
april), en de jaarlijkse bijeenkomst van de Tyndale Fellowship 
in Cambridge, VK (25 juni).

Vanuit de vakgroep Historische Theologie gaf Andreas Beck, 
die de vakgroep voorzit, een presentatie aan de Vereni-
ging voor Theologie (9 maart). Ook gaf hij op 18 maart een 
lezing tijdens een bijeenkomst in het kader van het project 
“A Disregarded Past: Medieval Scholasticism and Refor-
med Thought,” wat werd georganiseerd door het Institut 
d’histoire de la Réformation van de Université de Genève. 
Verder verzorgde hij een lezing tijdens de jaarlijkse REFORC 
conferentie over Early Modern Christianity gehouden in 
Budapest, Hongarije (6-8 mei). Op 15 juni gaf Philip Fisk 
een lezing aan de University of Liverpool, VK, in het kader 
van het in 2017 opgerichte Jonathan-Edwards Centre, UK. 
Maria Verhoeff gaf een lezing tijdens het 8e Lustrumcongres 
Stichting Oudchristelijke Studiën te Driebergen, Nederland 
(24-25 september).

Vanuit de vakgroep Systematische Theologie gaf Ron 
Michener als vakgroepvoorzitter een lezing tijdens de 
tweejaarlijkse Leuven Encounters in Systematic Theology 
aan de KU Leuven (22 oktober). Steven van den Heuvel 
gaf als secretaris van de Werkgroep Theologische Ethiek 
een lezing tijdens een bijeenkomst aan de ETF Leuven 
(1-2 oktober). Ook gaf hij een lezing tijdens de jaarlijkse 
ontmoeting van het internationale forum Ecumenical Social 
Week (5-9 oktober). Tevens gaf hij twee presentaties tijdens 
webinars (26 mei en 28 oktober), die het Institute of Leader-
ship and Social Ethics (ILSE, zie § 4.3.3) organiseerde in 

samenwerking met andere partners. Verder gaven Patrick 
Nullens en Cees Tulp lezingen tijdens de door het ILSE 
georganiseerde “Bridge-building Leadership in a Polarizing 
World” conferentie, die doorging aan de ETF Leuven (8-9 
oktober).

Vakgroepvoorzitter Jos de Kock verzorgde vanuit de 
vakgroep Praktische Theologie een lezing tijdens de “Inter-
national Knowledge Transfer in Religious Education & 
Religious Educational Leadership” conferentie, die door 
verschillende collega’s van internationale instellingen werd 
georganiseerd (26 februari). Ook verzorgde hij presentaties 
tijdens de International Association for the Study of Youth 
Ministry European Biennial Conference in Helsinki (7-8 
april) en de International Academy of Practical Theology 
conferentie aan de KU Leuven (8-10 juli). Jack Barentsen 
organiseerde op 8 en 9 oktober in het kader van het ILSE 
(zie § 4.3.3) de conferentie “Bridge-Building Leadership in 
a Broken World”, waarin hij naast de introductie ook een 
lezing verzorgde.

Vanuit de vakgroep Godsdienstwetenschappen & Missio-
logie organiseerde vakgroepvoorzitter Jelle Creemers op 
6 en 7 mei in het kader van het ISFORB (zie § 4.3.3) de 
conferentie “Religious Freedom in Europe: Under Critical 
Investigation,” waarin hij één van de hoofdsprekers was. 
Tevens gaf hij een lezing tijdens de Freedom of Religion or 
Belief Roundtable Brussels-EU bijeenkomst (2 juni). Naast 
het verzorgen van presentaties op verschillende studieda-
gen in het kader van interlevensbeschouwelijke vorming, 
verzorgde hij ook lezingen tijdens bijeenkomsten van de 
International Academy of Practical Theology aan de KU 
Leuven (8-10 juli) en de European Association for the Study 
of Religion in Pisa, Italië (30 augustus-3 september). Ook 
had hij een bijdrage tijdens het “Religious Freedom and 
Forced Faith” symposium, wat werd georganiseerd door 
het Fjellhaug Internasjonale Høgskole in Oslo, Noorwe-
gen (22-23 september). Verder gaf Bosco Bangura twee 
lezingen aan de Universität Hamburg, Duitsland (6 januari 
en 9 december). Ook gaf hij een lezing tijdens de “Religion 
and the Experience of Nature: Comparative Perspectives” 
conferentie, die werd georganiseerd door het Center for 
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Advanced Studies van de Ludwig-Maximilians-Universität 
in München, Duitsland (9-11 april).

Veelal worden de gepresenteerde papers in proceedings, 
bundels of wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. 
Ook is het niet ongebruikelijk dat personeelsleden tijdens 
internationale congressen sessies voorzitten of modere-
ren (Creig Marlowe zat bijvoorbeeld op 19 november een 
sessie van het Institute of Biblical Research voor tijdens de 
jaarlijkse conferentie van de Society of Biblical Literature in 
San Antonio, Texas, Verenigde Staten). Groeiende netwer-
ken met onderzoekers van andere universitaire instellingen 
hebben vaak tot interessante uitnodigingen voor conferen-
ties en lezingen geleid. Ook zijn leden van het academisch 
personeel van de ETF Leuven van tijd tot tijd betrokken bij 
de organisatie van (inter)nationale conferenties en partici-
peren zij regelmatig in de beoordelingscommissie 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 
Leuven op eigen initiatief mandaten en projecten bij het 
FWO indienen. In het kader van het stimuleren van kwali-
teitsvol onderzoek is gewerkt volgens een interne procedure 
om potentiële FWO-aanvragen vroegtijdig te detecteren, op 
te volgen en verder te integreren in de bestaande instru-
menten voor de uitbouw van het onderzoeksbeleid. Voor de 
aanvraagronde van 1 december werd een aanvraag voor 
een postdoctoraal mandaat ingediend vanuit de vakgroep 
Nieuwe Testament.

Tijdens het verslagjaar hervatte Anne-Catherine Pardon 
(promotor: Andreas Beck, co-promotor: Ann Peeters, 
VUB) haar predoctorale mandaat “Gerhard Kittel, Lutheran 

Theologian of the Third Reich? An Evaluation of His Ideology 
through Critical Discourse Analysis” na een periode van 
moeder- en ouderschapsverlof. Het postdoctoraal (hernieu-
wings)mandaat van Jelle Creemers, getiteld “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” liep tijdens het verslagjaar af.

4.6.2 Overig extern gefinancierd onderzoek

Tijdens het verslagjaar werden er vanuit het Institute of 
Leadership and Social Ethics (ILSE, zie § 4.3.3) twee  
projectaanvragen ingediend bij respectievelijk de John 
Templeton Foundation en de Templeton World Charity 
Foundation. Beide projecten werden hoog ingeschaald, 
maar werden uiteindelijk niet gehonoreerd. Jos de Kock 
maakte tijdens het verslagjaar onderdeel uit van het 
Seminary Formation Assessment Project, een project rond 
spirituele vorming onder jongeren wat geleid wordt door 
David Wang (Biola University, Verenigde Staten) en gefinan-
cierd wordt door de John Templeton Foundation.

Hieronder volgt een beknopte omschrijving van andere 
lopende onderzoeksprojecten die extern gefinancierd 
worden.

The Hope Project
Begin 2016 startte een onderzoeksproject rond hoop, dat 
gefinancierd wordt door de Goldschmeding Foundation. 
Steven van den Heuvel is als senioronderzoeker verbonden 
aan dit project. In het verslagjaar is de vijfde fase uitge-
voerd waarin nieuwe hoop-interventies zijn uitgevoerd met 
behulp van De Hoopbarometer, die in een eerder stadium 
van het project werd ontwikkeld in samenwerking met colle-
ga’s van de Erasmus Universiteit (Rotterdam). Ook werden 
verschillende presentaties en trainingen gegeven aan bedrij-
ven. Tevens is er samen met Anthony Scioli gewerkt aan 

de redactie van een internationaal handboek over hoop. 
Tijdens het verslagjaar verscheen in het kader van het 
project het boek Hoop als kunst van verantwoord leidingge-
ven van Patrick Nullens bij uitgeverij Garant.

Homo Florens
Het Homo Florens project startte in juni 2018 en is gericht 
op de ontwikkeling van een nieuwe antropologie voor de 
economie. Het project, wat ook door de Goldschmeding 
Foundation gefinancierd wordt, is inmiddels in een derde 
fase beland en wordt geleid door Steven van den Heuvel. 
Tijdens het verslagjaar werkte hij samen met Patrick Nullens 
en Jermo van Nes aan verschillende publicaties. Ook gaven 
zij een (online) cursus met als titel “Human Flourishing and 
New Economic Paradigms” aan studenten van het Winde-
sheim Honours College in Zwolle, Nederland, en het Insti-
tute for Leadership and Communication Studies in Rabat, 
Marokko. Tijdens het verslagjaar werd Emilio Di Somma bij 
het project betrokken als onderzoeker.
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EDUC8
Dit tweejarig project (2021-2022), dat werd gefinancierd door 
de Europese Commissie, zette in op degelijk godsdienston-
derwijs als antidotum voor religieus geïnspireerd extre-
misme. Als voornaamste doel had zij om een lespakket voor 
interlevensbeschouwelijk onderwijs over radicalisatie en 
polarisatie te ontwikkelen. Het project werd uitgevoerd door 
meerdere partners en instellingen voor hoger onderwijs, 
waaronder de Univerza v Ljubljani (Slovenië), de Aristotle 
University of Thessaloniki (Griekenland), de KU Leuven en 
de ETF Leuven. Vanuit laatstgenoemde instelling werd het 
project geleid door senioronderzoeker Jelle Creemers. Ter 
ondersteuning werd Samuël Velinga tijdelijk aangesteld als 
wetenschappelijk medewerker. Samen ontwikkelden zij in 
het verslagjaar een leerboek over protestantisme en protes-
tantse perspectieven op geweld en polarisatie (te vinden 

op www.redu8.eu). In het kader van het project ging aan 
de ETF Leuven op 16 oktober een studiedag door met als 
thema “Interlevensbeschouwelijk gesprek op school en ‘hot 
potatoes’”, waaraan leerkrachten protestants-evangelisch, 
islamitisch en orthodox godsdienstonderwijs deelnamen.

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. Jos de Kock zit in het school-
bestuur van NOSTER en in die hoedanigheid woonde hij 
op 1 februari, 7 juni en 4 oktober (online) vergaderingen 
bij. Tabitha Moyo organiseerde op 4 februari met steun van 
NOSTER het (online) symposium “African Female Theologi-
ans in Europe”.

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

Sinds 2014 heeft de ETF Leuven 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 15 
juni vond er een online overleg plaats met de stuurgroep van 
CERET. Tijdens het verslagjaar werd er binnen de kaders 
van CERET gewerkt aan een gezamenlijk doctoraatsproject.

4.7.3 Evadoc

Evadoc is het Belgische archief- en documentatiecentrum 
voor kerken, levensbeschouwelijke organisaties en perso-
nen die behoren tot de protestants-evangelische geloofs-
gemeenschap. Evadoc werkt nauw samen met KADOC (KU 
Leuven). Andreas Beck is bestuursvoorzitter van Evadoc en 
tevens lid van de stuurgroep KADOC-Evadoc en van de 
adviesraad KADOC. Hij bezocht de (online) vergaderingen 
van de stuurgroep op 26 januari, 18 mei en 31 augustus 
en de adviesraad op 21 oktober. Ook zat hij op 9 juni de 
bestuurs- en algemene vergadering van Evadoc voor.

4.7.4 Overige onderzoekssamenwerking

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

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religie-
studies (FPTR)
De ETF Leuven en de FPTR hebben een gezamenlijke 
onderzoeksverantwoordelijkheid in het kader van de onder-
zoeksfinanciering. Eind 2017 werd een nieuw gezamen-
lijk onderzoeksplan (2018-2022) ingediend bij het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming op basis waarvan de 
onderzoeksfinanciering wordt berekend. In het verslagjaar 
vond bestuurlijk overleg plaats tussen de directie van ETF 
Leuven en de FPTR.

Het decanaat heeft het jaarrapport opgesteld over het door 
de ETF Leuven en FPTR gedane onderzoek inclusief bijbe-
horende output (conferenties, artikelen, doctoraten). Op 26 
maart werd het jaarrapport overgemaakt aan het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming.
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Freie Theologische Hochschule (FTH) Giessen
Met de FTH wordt op verschillende manieren samenge-
werkt op het terrein van onderwijs en onderzoek. Daarnaast 
is Andreas Beck voorzitter van de Hochschulrat (weten-
schappelijke adviesraad) van de FTH, die op 20 mei en 3 
november (online) samenkwam.

Jonathan Edwards Center Benelux (JECB)
In het verslagjaar werd samengewerkt in het kader van het 
Jonathan Edwards Center Benelux. Dit is een onderzoeksin-
stituut 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).

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

Vanuit het ILSE (zie § 4.3.3) is er samenwerking met de 
onderzoeksgroep Anthropos van de KU Leuven. Daarnaast 
zijn er verschillende interpersoonlijke samenwerkingen. Jos 
de Kock en Jack Barentsen waren mede betrokken bij de 
organisatie van de conferentie “Coping with crisis: hospi-
tality, security, and the search for faithful connections” van 
de International Academy of Practical Theology, wat (online) 
doorging aan de KU Leuven (8-10 juli).

Oude Gereformeerde Theologie (OGTh)
Interuniversitair, oorspronkelijk Utrechts werkgezelschap 
opgericht in 1982 met als doelstelling het bestuderen van 
vroegmoderne scholastieke theologie. De onderzoeksgroep 
OGTh is (online) samengekomen op 26 februari, 28 mei, 
24 september en 19 november. Andreas Beck zat deze 
vergaderingen voor. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
project wat zich richt op een uitgave en vertaling van een 
reeks Leidse disputaties tussen 1605 en 1616 over de 
providentieleer.

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
Op regelmatige basis en indien nodig wordt bestuurlijk 
overleg gezocht tussen de PThU en ETF Leuven. Tijdens 
het verslagjaar gebeurde dit op 5 oktober. Momenteel loopt 
er een gezamenlijk doctoraatsproject tussen beide instel-
lingen. Een voorstel om een dergelijke samenwerking in de 
toekomst te kunnen continueren werd voorbereid.

Refo500 en RefoRC
De ETF Leuven is partner van Refo500 en RefoRC, het 
internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, 
producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 
vijfhonderd jaar reformatie. Tijdens het verslagjaar werden 
de contacten onderhouden.

Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen)
De ETF Leuven 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 het verslagjaar waren er verschillende interpersoonlijke 
samenwerkingen. Zo gaf Jelle Creemers in het kader van 
een onderzoeksverblijf in januari een presentatie aan twee 
onderzoeksgroepen van de Faculteit Religie en Theologie. 
Tevens vond er bestuurlijk overleg plaats.
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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 vermeerderen 
en te delen tussen vakgenoten, maar ook ten 
dienste te stellen aan de maatschappij en het 
beroepenveld. 

De ETF Leuven vindt deze vorm van dienstverlening belang-
rijk 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 hoofd-
stuk 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 16 tot en met 21 augustus organiseerde de ETF Leuven 
haar jaarlijkse Summer Colloquium. In het verslagjaar 
namen er 36 mensen deel, onder wie twee niet-studenten, 
met name beroepsmatig geïnteresseerden (zie § 3.3.3 ETF 
Open University).

Studiedagen
De ETF Leuven organiseert jaarlijks enkele conferen-
ties en/of studiedagen over actuele thema’s voor kerken, 
godsdienstonderwijs, christelijke organisaties en geïnteres-
seerden. Het doel van deze conferenties is de deelnemers 
te ondersteunen in het Bijbels en theologisch doordenken 
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van hedendaagse vragen en knelpunten in kerk en samen-
leving. Op 16 oktober was er een studiedag met het 
thema “Interlevensbeschouwelijk gesprek op school en 
‘hot potatoes’”. Lezingen werden verzorgd door Jos de 
Kock, Samuël Velinga, Didier Pollefeyt (KU Leuven), Jelle 
Creemers, Philip Quarles van Ufford (PEGO leerkracht), 
Brahim Bouzarif (CIRRA), Judith Hermans (leerkracht Ortho-
doxe godsdienst) en Kobus Kok. De studiedag presen-
teerde tevens aan de ruim vijftig aanwezige leerkrachten 
van het protestants-evangelisch, islamitisch en orthodox 
godsdienstonderwijs het recent ontwikkelde onderwijs-
pakket FACE2FACE, uitgewerkt in het Educ8 project. Op 
30 oktober vond een studiedag plaats die in samenwer-
king met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werd 
georganiseerd, naar aanleiding van de herziene versie van 
de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober van het verslagjaar 
verscheen. 50 geïnteresseerden namen deel waarvan de 
helft digitaal. Op 12 november namen 19 godsdienstdocen-
ten uit het christelijk secundair onderwijs in Nederland deel 
aan een studiedag met als thema “Investeren in theologie, 
hoe leuk kan het zijn?”

Overig
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 Bijbel-
vertalingen verschenen waaraan ETF-medewerkers hebben 
bijgedragen. Verder verschenen er populariserende publica-
ties op het terrein van religiegeschiedenis, ethiek, religie en 
samenleving. Ook wordt er zeer regelmatig bijgedragen aan 
commentaarreeksen, bijbelverklaringen, 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.

5.3 Leuven Center for Christian 
Studies (LCCS)

5.3.1 Algemeen

De ETF Leuven heeft veel faciliteiten tot haar beschikking, 
waaronder conferentiezalen en gastenkamers. Daarom 
heeft de ETF Leuven het Leuven Center for Christian 
Studies (LCCS) opgericht om een deel van haar dienstver-
leningstaak met betrekking tot deze faciliteiten duidelijker 
vorm te geven.

Concreet faciliteert het LCCS conferenties, kleine bijeen-
komsten en studieverloven, met of zonder een bijdrage 
van de ETF Leuven als academische instelling. Het LCCS 
staat onder leiding van een hospitality manager en heeft 
qua faciliteiten de beschikking over 18 gastenkamers, vijf 
conferentieruimtes, twee keukens, de kapel, de vijf leslo-
kalen van de ETF Leuven, de refter, een koffiebar en een 
lounge en kan daarmee groepen tot 250 mensen ontvan-
gen. Zo nodig maakt LCCS gebruik van faciliteiten van de 
KU Leuven. Het LCCS is aantrekkelijk door haar centrale, 
bereikbare ligging en de academische verbondenheid met 

de ETF Leuven (inclusief de theologische bibliotheek van 
de ETF Leuven) en de nabije ligging van de KU Leuven met 
haar uitgebreide theologische bibliotheek. De impact van de 
coronacrisis op de werking van LCCS was groot. Toch zijn 
er ondanks de coronamaatregelen een aantal activiteiten 
kunnen doorgaan.

5.3.2 Activiteiten in 2021

In verband met de coronapandemie werden meerdere 
conferenties, retraites en bijeenkomsten doorgeschoven 
naar een later moment. Toch is er, op de momenten dat dit 
mogelijk was, nog veel georganiseerd bij het LCCS.

Het Evangelisch Jeugverbond (EJV) maakte regelmatig 
gebruik van de faciliteiten van het LCCS om cursussen 
te organiseren. Ook de Evangelische Christengemeenten 
Vlaanderen (ECV) en de Evangelische Alliantie Vlaanderen 
(EAV) organiseerden vergaderingen en bijeenkomsten bij 
het LCCS.

In het verslagjaar hebben veel alumni gebruik gemaakt 
van de gastenkamers en bijkomende faciliteiten om een 
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weekend terug te keren naar de ETF Leuven. Daarnaast 
kwamen enkele jongerengroepen van kerken voor een 
weekend logeren en verbleven voorgangers voor een (kort) 
studieverblijf.

Ondanks de pandemie, hebben ook veel onderzoekers en 
studenten in verband met een (langer) onderzoeks-/studie-
verblijf regelmatig gebruik gemaakt van de faciliteiten van 
LCCS.

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 enkele conferen-
ties, studiedagen, en onderwijsactiviteiten die door de ETF 
Leuven en haar onderzoeksgroepen en -instituten (mede-) 
georganiseerd werden. Deze activiteiten worden elders in 
het jaarverslag vermeld.

5.4 Samenwerkingen

Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV)
Het Instituut voor Bijbelse Vorming (IBV) biedt een driejarige, 
deeltijdse opleiding op hoger onderwijsniveau ten behoeve 
van kerkelijk werk of onderwijs. De ETF Leuven faciliteert 
door het beschikbaar stellen van administratieve en techni-
sche ondersteuning. In oktober 2021 stonden er 69 studen-
ten 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 Leuven. De ETF 
Leuven 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 hoogleraar van de ETF Leuven die bestuur-
lijk betrokken is bij Evadoc participeert 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 Leuven 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 Leuven wordt soms om advies gevraagd bij dossiers 
rond de beoordeling van elders behaalde diploma’s.
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6.1 Inleiding

De medewerkers van de ETF Leuven vormen het 
belangrijkste kapitaal van de instelling. Of het 
nu gaat om de uitvoering 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 personeel (§ 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 vastge-
legd in het kwaliteitshandboek van de ETF Leuven.

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

De jaarlijkse evaluatiegesprekken over 2021 met het residentieel 
academisch personeel (AP) en het administratief en technisch 
personeel (ATP) zijn in het voorjaar van 2022 gepland.
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In de zomer van het verslagjaar is de jaarlijkse personeels- 
enquête gehouden die gebruikt wordt om de tevreden-
heid van werknemers en daarmee de werking van de ETF 
Leuven op het juiste peil te houden.

Door de maatregelen rondom het beperken van de versprei-
ding van het coronavirus kon de jaarlijkse personeelsretraite 
niet doorgaan op 4 juni. Wegens de hoge mate aan digitale 
vergaderingen en lessen werd geen online alternatief 
voorzien, maar kregen personeelsleden een extra verlofdag 
op 4 juni. Op vrijdag 2 juli is na de deliberatie een barbecue 
georganiseerd voor het personeel.

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 directie iedere week op 
woensdag een korte bijeenkomst met het personeel, waarna 
het besprokene ook via een interne email gecommuniceerd 
wordt. In mei/juni wordt jaarlijks een retraite met directie en 
medewerkers gehouden. Deze werd vervangen door een 
extra verlofdag. In het verslagjaar is de wekelijkse bijeen-
komst met personeel op woensdag wegens de coronamaat-
regelen slechts enkele keren doorgegaan.

In het voorjaar stelt de directie een jaarverslag op waarin de 
resultaten van het onderwijs, onderzoek en dienstverlening 
besproken worden.

6.4 Directie 

In 2021 was de directie als volgt samengesteld: Jos de 
Kock (rector), Andreas Beck (decaan) en Jeroen Le Jeune 
(administratief directeur ad interim). De directie vergadert 
in principe tweewekelijks. De vicedecaan participeert met 
adviserende stem.

6.5 Academisch personeel 

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

Einde 2021 bestond het AP uit 25,9 vte (voltijds equiva-
lenten), waarvan 11 vte ZAP, 1,7 vte AAP en 13,2 vte BAP.

De volgende paragrafen geven de cijfers van einde 2021 
weer, alsook de belangrijkste wijzigingen die in het verslag-
jaar plaatsvonden.

6.5.1  Vakgroep Oude Testament

2,2 vte ZAP;
0,3 vte BAP.

• Hendrik Koorevaar is per 27 september met emeritaat.
• De aanstelling van Koert van Bekkum als hoogleraar is 

per 1 oktober uitgebreid naar 0,8 vte.

6.5.2 Vakgroep Nieuwe Testament

2,5 vte ZAP;
2 vte BAP.

• Jermo van Nes werd op 1 januari voor 0,5 vte aange-
steld tot docent (ZAP). Zijn aanstelling als wetenschap-
pelijk medewerker (BAP) werd teruggebracht naar 0,5 
vte.

• Gie Vleugels is per 27 september met emeritaat.

6.5.3 Vakgroep Historische Theologie

1,7 vte ZAP;
1,5 vte AAP;
4,2 vte BAP.

• De aanstelling van Aaldert Prins is sinds 1 september 
veranderd naar vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

• De aanstelling van Rostislav Tkachenko als vrijwillig 
wetenschappelijk medewerker is per 1 oktober terugge-
bracht naar 0,2 vte.

6.5.4 Vakgroep Systematische Theologie

1,8 vte ZAP;
3,00 vte BAP.

• De aanstelling van Leslie Hermann voor 1,0 vte als 
wetenschappelijk medewerker is tegelijk met het project 
“Towards an Environmental Ethic of ‘Fittingness’” geëin-
digd op 31 december 2020.

• Cees Tulp is sinds 1 januari voor 0,5 vte als weten-
schappelijk medewerker (BAP) aan de vakgroep 
verbonden.
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6.5.5 Vakgroep Praktische Theologie

1,6 vte ZAP;
0,2 vte AAP;
0,6 vte BAP.

• Ben Van Acker is sinds 1 januari voor 0,2 vte als 
vrijwillig wetenschappelijk medewerker (BAP) aan de 
vakgroep verbonden.

• De aanstelling van Jack Barentsen als hoogleraar is per 
1 september verminderd naar 0,6 vte.

• Per 27 september is Jos de Kock vakgroepvoorzitter.
• Praktijkassistent Greet Gevaert is sinds 27 september 

in het kader van de Educatieve Master verbonden aan 
deze vakgroep.

6.5.6 Vakgroep Godsdienstwetenschappen en 
Missiologie

1,2 vte ZAP;
3,1 vte BAP. 

• De aanstelling van Bosco Bangura als wetenschappe-
lijk medewerker is sinds 12 april voor 0,5 vte voor een 
jaar onderbroken voor een tijdelijke betrokkenheid bij 
de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule te 
Aken.

• De benoeming van Jelle Creemers als hoofddocent 
werd na afloop van het FWO-mandaat op 1 oktober 
uitgebreid tot 1,0 vte.

6.5.7 Lerarenopleiding en didactische ondersteuning

Geen bijzonderheden te melden.

6.5.8 Pensioenleeftijd personeel

Gelet op art. 3.3.4.1 van het intern reglement heeft het 
bestuursorgaan aan de (gast)professoren Pieter Boersema, 
David Courey, Creighton Marlowe, Michael Northcott, 
Mart-Jan Paul, Evert van de Poll en Martin Webber, die 
voor het academiejaar 2021-2022 de leeftijd van 65 jaar of 
hoger hebben bereikt, toelating verleend om in het acade-
miejaar 2021-2022 activiteiten op het terrein van onderwijs, 
onderzoek of dienstverlening verder te zetten doorgaans 
binnen het kader van het bijzonder academisch personeel. 
In het geval van professor Marlowe, die in het academiejaar 
2020-2021 de leeftijd van 70 jaar of hoger heeft 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.

• Paul de Pender heeft zijn taak als assistent boekhouder 
per 31 augustus beëindigd.

• Sherry Marlowe is in juli gestopt als vrijwilliger bij de 
bibliotheek.

• Guy Mathieu is per 9 augustus gestopt als vrijwilliger bij 
de bibliotheek.

• Lucia Thomesová is per 2 augustus gestart als assis-
tent boekhouder.

• Cees Tulp is per 31 december 2020 gestopt als 
administratief medewerker van het ILSE.

• Mirjam Vantieghem is op 1 september aangesteld als 
bibliothecaris.

• Jiska Van Dingenen is op 1 september gestart als 
receptionist.

• Alexandra Vedrashko heeft per 10 juni haar werkzaam-
heden als bibliothecaris beëindigd.

Verder heeft de ETF Leuven verschillende jobstu-
denten in dienst voor onder andere de receptie en 
schoonmaakwerkzaamheden.

De ETF Leuven heeft nog enkele (vrijwilligers)vacatures 
openstaan.

6.7 Diversiteit

In het verslagjaar had 59 van de 82 personeelsleden (incl. 
vrijwilligers) een niet-Belgische nationaliteit. De vijf meest 
voorkomende niet-Belgische nationaliteiten zijn Neder-
lands, Amerikaans, Duits, Zuid-Afrikaans, Oekraïens. Het 
academisch personeel kent een hoger aandeel niet-Belgen 
dan het administratief en technisch personeel. Bijna een op 
vijf academische personeelsleden is vrouw. De man-vrouw-
verhouding bij het administratief en technisch personeel is 
ongeveer gelijk.
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7.1 Inleiding

De ETF Leuven bevindt zich in Heverlee, een 
deelgemeente van Leuven. De campus van de ETF 
Leuven 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 
academisch centrum.

De ETF Leuven vindt het belangrijk dat de studenten in 
een omgeving studeren waar ze gestimuleerd worden in 
hun studie en persoonlijke ontwikkeling. De ETF Leuven 
is een relatief kleine onderwijsinstelling en biedt binnen de 
bestaande mogelijkheden een bescheiden aanbod van 
ondersteunende 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).
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7.2 Infrastructuur

7.2.1 Huisvesting

In het academisch centrum heeft de ETF Leuven 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 26 werkplek-
ken beschikbaar voor het academisch personeel en 11 
werkplekken voor het administratief en technisch perso-
neel. De bibliotheek, gevestigd in het academisch gebouw, 
beschikt over drie 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 Leuven de 
beschikking over een kapel die ruimte biedt aan 250 perso-
nen. Er is een refter op de eerste verdieping voor grote 
ontmoetingen als recepties en diners. Daarnaast is een 
grote studentenkeuken aanwezig.

De ETF Leuven heeft op haar campus in het voormalig 
seminariegebouw 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 € 3.130 tot € 6.589 per jaar. In de 
huurprijs zijn enkele collectieve voorzieningen inbegrepen.

Eind 2021 telde de campus 64 bewoners. De ETF Leuven 
bereikte hiermee een bezettingsgraad van nagenoeg 
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 Leuven veel internationale activiteiten 
organiseert en huisvest, is het belangrijk om buitenlandse 

gastdocenten en studenten die in het kader van een 
Erasmus+ uitwisseling op de campus verblijven, te kunnen 
ontvangen. Hiervoor stelt de ETF Leuven 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 Leuven studieruimtes, een gebedskapel, 
een bar/lounge voor studenten en een ontspanningsruimte 

voor de staf. Enkele kantoren in het gebouw worden 
verhuurd aan andere organisaties. De ETF Leuven heeft een 
conciërge in dienst die het beheer doet van de gebouwen 
en het verhuur van de peda.

In 2021 zijn er enkele investeringen gedaan in infrastructu-
rele voorzieningen. In de kapel werden akoestische panelen 
gemonteerd en de refter werd geschilderd. Uit de opbreng-
sten van de fondswervingsacties werden in het verslagjaar 
275 zonnepanelen geleverd die in het voorjaar 2022 zullen 
worden geplaatst.

7.2.2 Bibliotheek 

De academische bibliotheek beschikt over meer dan 
100.000 items, voornamelijk protestants-evangelische 
academische werken in het Nederlands en het Engels, 
met ook belangrijke werken in het Duits en het Frans. In 
het verslagjaar werden 2.285 titels toegevoegd aan de 
collectie. In de herfst werden een aantal kleine en grote 
schenkingen van boeken in ontvangst genomen, waaron-
der de unieke collectie van Jan H. Karelse over het protes-
tantisme in Europa vanaf de 19de eeuw. De bibliotheek 
biedt toegang tot een groeiend aantal e-boeken en een 
aantal digitale academische databanken zoals ProQuest 
Religion, EBSCO Religion and Philosophy Collection en Atla 
Serials. Deze bronnen kunnen zowel in de bibliotheek als 
op afstand geraadpleegd worden door alle ETF-studenten 
en -docenten.

Het kernteam van de bibliotheek bestaat uit deeltijdse 
medewerkers, toegewijde vrijwilligers en studentwerkers. 
Sinds september (2021) is er externe ondersteuning voor 
het bibliotheekbeheersysteem door PTFS-Europe, die 
jaarlijks upgrades uitvoert. De online dienstverlening via de 
bibliotheekwebsite breidt elk jaar uit. Er is een self-checkout 
module om materialen te ontlenen en in te leveren tijdens 
de openingsuren.
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De bibliotheek biedt een aangename en rustige omgeving 
om te lezen in de centrale zaal en onderzoeksruimte, uitge-
rust met studietafels en draadloos internet. 

De bibliotheek is toegankelijk voor alle ETF-studenten, 
-medewerkers en –alumni. Ook andere bibliotheekge-
bruikers met een jaarlijks lidmaatschap kunnen dezelfde 
analoge en digitale bronnen op de ETF-campus gebruiken.

Studenten en staf van de ETF Leuven kunnen gratis een 
lidmaatschap van de KU Leuven bibliotheken aanvragen en 
studenten en staf van de KU Leuven hebben bij de ETF 
bibliotheek hetzelfde voorrecht.

7.2.3 Selfstorage Sint-Jansberg

ETF Leuven heeft beslist om onbenutte ruimtes als opslag-
ruimte te verhuren. In eerste fase zijn elf units klaargemaakt 
voor gebruik. Deze dienstverlening wordt aangeboden via 
de website www.selfstorage-sint-jansberg.be.

7.3 Begeleiding

7.3.1  Gemeenschapsvorming 

De ETF Leuven wil bewust aandacht schenken aan de 
persoonlijke en geestelijke ontwikkeling van de studenten 
in relatie tot hun omgeving. Daarom houdt de ETF Leuven 
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 gezamen-
lijke momenten 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. Periodiek 
worden de activiteiten van de werkgroep geëvalueerd. 

Van februari tot juni werden de kapeldiensten op de campus 
vervangen door online vieringen, ook voor alle niet-residen-
tiële studenten en personeel. 29 september werd aanslui-
tend op de openingskapel op de campus een barbecue 
georganiseerd voor residentiële studenten en staf ter bevor-
dering van de onderlinge contacten. 22 december vond de 
jaarlijkse kerstviering plaats.

André Le Roux, Christy Otten (tijdelijk) en Anne-Catherine 
Pardon functioneren als studentenpastors. Jeremy Otten 
was verantwoordelijk voor de wekelijkse kapelvieringen. 
Jacobus (Kobus) Kok is het aanspreekpunt voor het kring-
werk 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 
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nemen aan activiteiten en groepen, binnen en buiten de ETF 
Leuven, die een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke 
en geestelijke groei.

7.3.2  Studiebegeleiding 

De studiebegeleiding vindt voornamelijk plaats in de 
vorm van mentoraat en zogenoemde kringen. Tijdens het 
verslagjaar kregen alle voltijdse eerstejaars bachelorstu-
denten een mentor aangewezen. Daarnaast konden de 
tweede- en derdejaars bachelorstudenten zich inschrijven 

voor mentoraat op vrijwillige basis. Voor de masterstuden-
ten geldt hetzelfde systeem van vrijwillige inschrijvingen. 
Naast deze studiegerichte benadering worden masterstu-
denten aangemoedigd 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 2020-2021 was er één 
uitvaller in het eerste studiejaar van het voltijds programma. 
In het ETF Open University (deeltijds) bachelorprogramma 
waren er vijf uitvallers 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 introduc-
tie van gebouwen, opleiding, diensten en de stad. Er was in 
het eerste masterjaar in het academiejaar 2020-2021 geen 
uitval in het voltijds programma. In het ETF Open University 
(deeltijds) masterprogramma betrof het twee uitvallers.

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 2021 hebben de ombudsfunctionarissen alle klachten 
door bemiddeling kunnen oplossen. Er is geen gebruik 
gemaakt van externe beroepsmogelijkheden.
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7.4  Studentenactiviteiten

7.4.1  Studentenraad

De studentenraad bestaat uit minimaal acht en maximaal 
twaalf leden. Er is in 2021 driemaal overleg geweest tussen 
de directie, onderwijsadministratie en de studentenraad. De 
studentenraad is lid van de Vlaamse Vereniging van Studen-
ten (VVS).

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 2021 zijn er door PAAP verschillende 
activiteiten georganiseerd. Door de coronacrisis konden 
de activiteiten slechts in beperkte mate doorgaan. Het 
jaarlijkse PAAP-symposium op 12 mei ging online door. Het 
thema was “Relationships and Sexuality” en de sprekers 
waren Mieke van Velzen, Christy Otten, Eleonora Hof, 
Nicolas Langer & Lisa-Joy Rentschler en Arthur Rebel. Het 
PAAP gala ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
studentenvereniging gepland voor 10 december kon niet 
doorgaan maar werd verplaatst naar het voorjaar van 2022. 
De studenten hebben opnieuw een bestuur gekozen dat 
jaarlijks vernieuwd wordt en door de ETF Leuven zijn een 
aantal materiële randvoorwaarden gecreëerd.

7.4.3  Introductieweekend

Het jaarlijkse introductieweekend voor nieuwe studenten 
bachelor en master werd van 25-27 september gehou-
den. Het introductieweekend voor de eerstejaarsstudenten 
van de bachelor werd georganiseerd door tweedejaars en 

derdejaars bachelorstudenten. Het introductieweekend 
voor de nieuwe masterstudenten werd georganiseerd door 
tweedejaars masterstudenten.

7.5 Marketing en communicatie

De ETF Leuven stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar 
achterban, onder wie vele alumni, die voor een belangrijk 
deel bijdraagt aan de financiële kaders van de instelling. 
Verder is de ETF Leuven actief aanwezig op sociale media. 

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

Een fondswerver is ingehuurd voor het werven van donaties 
voor studiebeurzen voor internationale studenten en 
het verduurzamen van de gebouwen. Deze wordt mede 
gefinancierd door de stichting Agaton Ergon.

Verder ondersteunt Cees Tulp de directie bij de fondswer-
ving voor ETF Leuven.

7.6  Automatisering

De ETF Leuven heeft 46 werkplekken met bijbehorende 
computeruitrusting. Daarnaast zijn er een aantal servers 
operationeel voor o.a. digitale leeromgeving, studentenad-
ministratie en bestandsopslag. Draadloze internettoegang 
is aanwezig op de gehele campus. Het netwerk is beveiligd 
tegen risico’s. In 2021 heeft de ETF Leuven verdere maatre-
gelen genomen rondom de nieuwe Europese privacywetge-
ving General Data Protection Management (GDPR) die op 
25 mei 2018 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 bibliotheekcatalogus. 

In het verslagjaar kreeg het systeem een grote upgrade 
waarbij het geoutsourcet is naar PTFS Europe. De ETF 
Leuven heeft ook verder ingezet op mobile-video-conferen-
ce-functionaliteit o.a. voor afstandsonderwijs.

In het verslagjaar heeft de ETF Leuven veel ingezet op 
afstandsonderwijs en werden een aantal events zoals de 
opening academiejaar en afscheidslezingen via livestream 
aangeboden. De mailserver werd gemigreerd naar  
Office 365.
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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 2021. Deze cijfers zijn 
gecontroleerd door de bedrijfsrevisor. 

De goedkeurende verklaring van de bedrijfsrevisor is 
opgenomen als bijlage 1 in dit jaarverslag. In de volgende 
paragrafen komen achtereenvolgens de resultatenrekening 
(§ 8.2), de balans (§ 8.3), en de financiering (§ 8.4) aan de 
orde.
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8.2  Resultatenrekening

RESULTATENBEREKENING 2021 EURO

Bedrijfsopbrengsten 2.046.352

 Omzet 1.519.176

  Overheidstoelagen en subsidies 880.290

  Studiegelden 294.579

  Huisvesting peda 245.502

  Vergoeding gebruik lokalen 31.104

  Conferenties 23.104

  Boeken en cursusmaterialen 44.597

 Giften en legaten 256.166

  Giften België 33.920

  Giften Nederland 71.888

  Giften Europa / USA 1.991

  Bestemde giften / Legaten 148.367

 Vierde geldstroom 271.010

  Schenkingen onderzoeksprojecten 271.010

Financiële opbrengsten 17.296

Uitzonderlijke opbrengsten 1.748

TOTAAL OPBRENGSTEN 2.065.396

Bedrijfskosten 2.249.062

  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 10.057

  Diensten en diversen 596.451

  Bezoldigingen, soc. lasten, pensioenen 1.435.425

  Afschrijvingen op opricht., vaste activa 195.271

  Waardevermind. voorraden, bestell., enz. 7.402

  Voorzieningen riciso's en kosten -3.629

  Andere bedrijfskosten 8.085

Financiële kosten 5.563

Uitzonderlijke kosten 6.597

TOTAAL KOSTEN 2.261.222

RESULTAAT -195.826
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8.3  Balans

ACTIVA (31 DEC 2021) EURO

VASTE ACTIVA 2.243.550

Immateriële vaste activa 0

Materiële vaste activa 2.243.451

 Terreinen en gebouwen 2.121.645

  Installaties machines en uitrusting 76.009

 Meubilair en rollend materieel 40.856

  Activa in aanbouw en vooruit-
betalingen

4.941

Financiële vaste activa 99

 Andere financiële vaste activa 99

VLOTTENDE ACTIVA 1.221.449

Voorraden en bestellingen in uitvoering 27.544

Vorderingen op ten hoogste een jaar 276.388

Liquide middelen 858.490

Overlopende rekeningen 59.027

TOTAAL ACTIVA 3.464.999

PASSIVA (31 DEC 2021) EURO

EIGEN VERMOGEN 2.677.318

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 -1.863.259

Kapitaalsubsidies 51.971

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN 
KOSTEN

63.787

Voorzieningen voor risico's en kosten 63.787

VREEMD VERMOGEN 723.894

Schulden op meer dan een jaar 681

 Financiële schulden 681

Schulden op ten hoogste een jaar 538.180

  Schulden > een jaar, binnen  
een jaar vervallend

0

 Handelsschulden 115.717

 Ontvangen vooruitbetalingen 102.927

  Schulden m.b.t. belastingen, bezol., 
soc. lasten

164.214

  Aan te wenden studiebeurzen 120.664

 Overige schulden 34.658

Overlopende rekeningen 185.033

TOTAAL PASSIVA 3.464.999

8.4 Financiering

De ETF Leuven ontvangt als ambtshalve geregistreerde instel-
ling voor hoger onderwijs van de Vlaamse overheid beperkte 
financiering voor onderwijs en onderzoek ter grootte van 
€ 780.004 (zogenoemde eerste geldstroom). Wat betreft de 
bekostiging van het onderwijs is door de wetgever gekozen 
voor een mechanisme dat nauw aansluit bij wat gebruikelijk is 
bij de universiteiten in Vlaanderen. Wat betreft de bekostiging 
van het onderzoek is er met de Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religiestudies (FPTR) in Brussel een gezamenlijk 
onderzoeksplan waarover ook in het verslagjaar werd gerap-
porteerd bij de overheid. De ETF Leuven ontving tevens een 
‘Covid 19’ toelage van € 62.825 ter compensatie van extra 
gemaakte kosten en verminderde inkomsten ten gevolge van 
de pandemie en de te nemen coronamaatregelen.

De ETF Leuven doet grote inspanningen om deze beperkte 
financiering aan te vullen met middelen uit de zogenoemde 
tweede, derde en vierde geldstroom. Twee stafleden voerden 
een door het FWO gefinancierd fundamenteel basisonderzoek 
uit (tweede geldstroom). Eveneens lopen er in het verslagjaar 
drie extern gefinancierde toegepast wetenschappelijke onder-
zoeksprojecten ter grootte van € 271.010 (vierde 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, pedaver-
huur 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 Leuven een permanent 
dossier. De ETF Leuven wordt gecontroleerd door een bedrijfs-
revisor 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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BIJLAGE 01

Verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering van de vereni-
ging Evangelische Theologische Faculteit VZW over het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2021

In het kader van de controle van de jaarrekening van Evangelische Theologische 
Faculteit VZW (de “vereniging”), leggen wij u ons bedrijfsrevisoraal verslag voor. 
Onderhavig verslag wordt niet afgeleverd in het kader van een mandaat van commis-
saris van de vereniging. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor door het bestuurs-
orgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die 
beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben 
de controle van de jaarrekening van Evangelische Theologische Faculteit VZW uitge-
voerd gedurende negen opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging, die de 
balans op 31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar 
afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 3.464.999 
EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 
195.826 EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van de vereniging per 31 december 2021, alsook van haar resul-
taten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het 
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden 
(ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van 
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van 
de bedrijfsrevisor voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben 
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening 
in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vereniging de 
voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het 
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het 
inschatten van de mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handha-
ven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continu-
iteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of om de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de 
vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een bedrijfsrevisoraal 
verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een 
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkom-
stig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer 
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten 
en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen 
door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief 
kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een 
controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid 
van de vereniging noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vereniging ter hand heeft genomen of zal 
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Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professi-
onele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling 
gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang 
zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien 
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspan-
ning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, 
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandig-
heden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

• et evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursor-
gaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsver-
onderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen 
controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met 
betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te 
handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons bedrijfsrevisoraal verslag 
te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, 
of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van ons bedrijfsrevisoraal verslag. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit 
niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarreke-
ning, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren 
gedurende onze controle.

Gebruik van onderhavig verslag

Gezien het verslag uitgebracht is in het kader van een contractuele opdracht is het 
enkel bestemd om de algemene vergadering in te lichten. Dit verslag kan in geen 
geval het voorwerp uitmaken van een neerlegging bij de balanscentrale van de Natio-
nale Bank van België.

Antwerpen, 23 maart 2022
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Vertegenwoordigd door

       

Arnaud Clybouw

Bestuurder
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