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1. Taken Remonstrants Seminarium en Arminius Instituut
Het Remonstrants Seminarium is in 1634 door Simon Episcopius (1583-1643) opgericht om
predikanten op te leiden voor het ambtswerk binnen de Remonstrantse Broederschap. Het
seminarium was gevestigd in Amsterdam en bleef daar tot 1872, waarna het verhuisde naar Leiden,
om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de moderne theologie. Onder de hoogleraar
Tiele (1873-1902) kende het seminarium een bloeitijd.
Door verschillende ontwikkelingen binnen het universitaire theologische landschap bleek het in de
eerste decennia van de eenentwintigste eeuw niet langer mogelijk om in Leiden te blijven. De keuze
werd gemaakt om het Remonstrants Seminarium met ingang van 1 januari 2013 aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam te vestigen. Deze verhuizing viel samen met de benoeming van een
nieuwe hoogleraar en een docent. De overgang naar de VU stelt het remonstrants seminarium zowel
op het gebied van onderwijs als onderzoek voor bijzondere uitdagingen, zie hiervoor nader de
paragrafen 2, 3 en 4.
De overheid verleent de RB een vergoeding: ‘ten behoeve van de seminaria tot opleiding van leraren
van een kerkgenootschap of tot een ambtsopleiding’. (Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek 16.21).
In de Kerkorde (Grondslagen, X, 1) is de taak van het seminarium als volgt gedefinieerd:
Ten dienste van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de theologie heeft de
Broederschap een seminarium, dat in het bijzonder tot taak heeft de wetenschappelijke en
beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten en het postacademisch
onderwijs aan predikanten van de Broederschap en de bevordering van de
wetenschapsbeoefening binnen de Broederschap.
Tot 1 september 2016 wordt dit werk uitgevoerd door twee docenten, prof. dr. Christa Anbeek en
dr. Tjaard Barnard, en (sinds september 2013) een wetenschappelijk coördinator, drs. Elza Kuyk.
Als extra poot van het seminarium is in september 2014 het Arminius Instituut opgericht met dr. Bert
Dicou (directeur) en drs. Elza Kuyk (wetenschappelijk coördinator).
Doelstelling: ontwikkeling en presentatie van remonstrantse theologie, vorming van een
remonstrants expertisecentrum. Het richt zich op:
 het initiëren van eigen activiteiten en activiteiten in samenwerking met andere
academische en kerkelijke personen en instellingen
 online publicaties en webpresentie van remonstrantse theologie
 het betrekken van remonstrantse en andere theologen bij het gezamenlijk ontwikkelen
van de remonstrantse theologie.
 het aanjagen, coördineren en begeleiden van theologische discussies binnen de RB
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 internationalisering, Arminiaanse en vrijzinnige netwerken
Zie bijlage: “Arminius Instituut, een balans aan het eind van de opbouwfase”.

2. Nieuwe vorm: Arminius Instituut. Centrum voor remonstrantse theologie
Met het oog op de komende vijf jaar wordt gekozen voor integratie van de beide activiteiten. Alle
hierboven beschreven taken van Seminarium en Instituut zullen voortaan worden voorbereid en
uitgevoerd door één uitvoerend team, onder leiding van de hoogleraar. De hoogleraar wordt
hoogleraar-directeur en formeel gezien ook waarnemend rector. De overige functies worden
'docent’ en ‘wetenschappelijk coördinator’. Voorlopig willen we met deze nieuwe organisatievorm
een jaar ervaring opdoen; als deze goed blijkt te werken, zal aan een volgende AV kunnen worden
voorgesteld om de hoogleraar ook als rector te benoemen en dus beide functies te combineren
(volgens de Kerkorde worden rector en hoogleraar door de AV benoemd.)
Remonstrants Seminarium en Arminius Instituut, tot voor kort twee onderling verbonden, maar toch
min of meer zelfstandige instellingen, gaan verder als één geïntegreerd geheel. De organisatie gaat
de naam dragen: Arminius Instituut. Centrum voor remonstrantse theologie. Formeel gezien gaat
het om een nieuwe naam voor een oud instituut, het Remonstrants Seminarium. De naam
‘Remonstrants Seminarium’ blijft gebruikt worden voor zaken die het onderwijs betreffen en in de
relatie met de Faculteit Godgeleerdheid van de VU als plaats waar het seminarium is ingebed.
Dubbele focus: 1. vrijzinnige systematische theologie en 2. reflectie op remonstrants kerk-zijn en
remonstrants theologisch denken
Voor het seminarium is het van belang dat er een balans is tussen onderzoek en onderwijs dat zich
enerzijds richt op het ontwikkelen van een brede en open ‘theologie van de kwetsbaarheid’ als vorm
van systematische theologie ‘voor de 21e eeuw’, en anderzijds op het remonstrantse kerk-zijn
vroeger en nu en de binnen de RB tot ontwikkeling gekomen systematische, praktische en bijbelse
theologie. Deze dubbele focus is voor de komende vijf jaar het uitgangspunt van het nieuwe Arminius
Instituut. Centrum voor remonstrantse theologie. Uiteraard zal waar ook maar mogelijk het gesprek
aangegaan worden tussen de twee onderzoeks- en onderwijsgebieden zodat er steeds sprake zal van
uitwisseling en wederzijdse verrijking.
Uitdagingen
De afgelopen tijd is er meer zicht gekomen op de bijzondere theologische uitdaging die de context
van de VU biedt voor het nieuwe Arminius Instituut. Aan de VU is de vrijzinnige theologie niet tot
nauwelijks vertegenwoordigd binnen de systematische theologie. Het beeld van de faculteit naar
buiten toe is eerder confessioneel tot orthodox. Dit terwijl de faculteit godgeleerdheid voorstaat om
een breed palet van theologische en religieuze stromingen (en de onderlinge dialoog) te
vertegenwoordigen. Binnen andere vakgebieden dan de systematische theologie zijn wel enkele
vrijzinnige theologen werkzaam, maar zij slagen er nauwelijks in deze beeldvorming te corrigeren. Als
instituut voor remonstrantse theologie streven wij naar een bundeling en verdere profilering van
vrijzinnige theologen en vrijzinnige theologie. Wij doen dit deels door ons eigen onderzoek sterk te
profileren op vrijzinnig systematisch theologisch gebied (hoogleraar) en deels door het debat met
verschillende vrijzinnige en religieus-humanistische gesprekspartners aan te gaan. Op het gebied van
onderwijs richten wij ons op het organiseren van een nieuwe gezamenlijke bachelor-module, waarin
verschillende vrijzinnige hoogleraren worden uitgenodigd om te participeren.
In het onderstaande gaan wij in op de diverse taken van het Arminius Instituut. Als laatste punt
wordt stilgestaan bij taakverdeling van de wetenschappelijke staf en de vacature rectoraat.
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3. Onderwijs en studentenwerving
Op dit moment wordt er geen onderwijs gegeven. Het blijkt een probleem om studenten te werven
voor de remonstrantse opleiding aan de VU. Binnen de context van de VU heeft dit twee belangrijke
oorzaken. Ten eerste blijkt het onmogelijk om te participeren in het onderwijs van de ‘joint bachelor’
van de VU en PThU. Hierdoor komen de docenten van het Remonstrants Seminarium niet bij
studenten in beeld en kennen studenten het seminarium dus niet. Ten tweede is, mede door het
confessionele/orthodoxe profiel van de faculteit het profiel van de hedendaagse theologiestudent
sterk confessioneel. Een overstap naar een vrijzinnige groepering ligt niet erg voor de hand. Toch is
er gezien de leeftijdsopbouw van het huidige predikantencorps over tien jaar behoefte aan nieuwe
predikanten.
Het seminarium kende ook voor de tijd aan de VU al langer weinig studenten. Dit is te verklaren uit
de grootte van het kerkgenootschap en het gebrek aan jonge mensen in de kerk. Daarnaast speelt de
maatschappelijke onaantrekkelijkheid van het predikantschap mee. De gemiddelde leeftijd van
remonstranten maakt dat gemeenten niet snel een jong iemand beroepen. Te verwachten valt dat
ondertussen de huidige praktijk dat predikanten beroepen worden die van oorsprong uit een ander
kerkgenootschap komen, zal worden voortgezet. Voor hen blijft het seminarium de route van het
zgn. ‘kerkordelijk gesprek’, al of niet aangevuld met een ‘inburgeringscursus remonstrantisme’,
aanbieden.
Daarnaast hecht het seminarium eraan ook eigen studenten op te blijven leiden via het studieaanbod dat we hier kort weergeven:
I.
Klassieke driejarige predikantsmaster volgens de VU-formule (60% VU, 40% remonstrants);
II.
Om de studie toegankelijk(er) te maken voor mensen die na of naast een andere
maatschappelijke carrière ons predikantschap ambiëren, is sinds september 2015 een
nieuwe tweejarige masterroute gecreëerd, waarbij personen die al een academische master
hebben, een van de eenjarige masters, bijv. Spiritual Care van de VU volgen en daarna een
eenjarig programma remonstrants seminarium. Deze route, waarvan verwacht werd dat die
aantrekkelijk zou kunnen zijn, heeft tot nu toe slechts belangstellenden opgeleverd, die
daarna weer afhaakten. Struikelblok: het hoge instellingsgeld dat de VU vraagt voor
personen die al een master (behaald na 1991) hebben (en dat is de huidige ingangseis voor
deze route): € 10.700. Omdat het o.a. om dertigers gaat die werken en/of een jong gezin
hebben wil men de eenjarige fulltime master in twee jaar doen; dit betekent ook twee keer
het instellingsgeld, dus € 21.400 voor een opleiding die geen baangarantie biedt. Tot nu toe
heeft geen enkele belangstellende deze stap gewaagd. Een ander struikelblok is de
beschikbare studietijd: naast een (deeltijd)baan blijkt het gauw te zwaar.
III.
In overleg zijn ook individuele routes denkbaar voor kandidaten die al elders een
theologische of religiewetenschappelijke opleiding hebben gevolgd; de opleiding bestaat dan
uit een aanvullend remonstrants programma.
Verdere maatregelen om studenten te werven zijn noodzakelijk.
Maatregelen om de zichtbaarheid te vergroten
I.

II.

Verkennen van de mogelijkheid om een bachelor-keuzevak aan te bieden Geschiedenis en
actualiteit van het vrijzinnig christendom (in samenwerking met leerstoelen van
doopsgezinden, VVP en Vrijzinnigen Nederland), voor studenten van in beginsel alle
opleidingen in Nederland, maar met werving speciaal gericht op studenten van VU, PThU en
UvH (planning: studiejaar 2017-’18)
De hoogleraar en de docent zorgen ervoor dat zij zichtbaar worden in het eenjarig
masteronderwijs VU, door het begeleiden van masterscripties en het deels geven van de
module Spiritual Care I.
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Maatregelen om de instroommogelijkheden te verruimen
Op verschillende manieren kan er gewerkt worden aan een grotere toestroom van studenten:
I.
Opteren voor een mogelijkheid om geselecteerd te worden voor een interne VU regeling
waarbij studenten die tegen het hoge instellingstarief aanlopen, in een enkel geval een
jaar vrijstelling van instellingsgeld verkrijgen zodat alleen het wettelijk tarief (ong. €
2000) betaald hoeft te worden (beperkt aantal plaatsen).
II.
Landelijk financiering zoeken voor studenten voor wie het investeren in tijd door het
volgen van de predikantsopleiding een drempelverhogende investering in geld met zich
meebrengt (bijv. die van tijdelijk minder kunnen werken). Het verlagen van de drempels
door middel van een beurzensysteem e/o renteloze lening zou een goede maatregel zijn.
III.
Het bijstellen van de tweejarige masterroute zodat deze beter aansluit bij de potentiële
studenten.
IV.
Van de huidige mogelijkheid om in de tweejarige masterroute uit de diverse eenjarige
VU-masters te kiezen, wordt afgezien en gesteld wordt dat alle studenten de master
Spiritual Care volgen. Zo creëren we een groepje studenten binnen een master die de
remonstrantse opleiding volgen. (Toelichting: ‘Spiritual Care’ is van de diverse masters
die de VU aanbiedt, de meest pastoraal gerichte variant).
Daarnaast blijft de driejarige opleiding van belang omdat wij ook een klassieke theologische opleiding
in stand willen houden, waar studenten zich kunnen bekwamen in een theologische discipline en
daarnaast zich voor het proponentsexamen kunnen voorbereiden.
Overige maatregelen
I.

Optimaliseren van het relatiebeheer. Veel aandacht geven aan potentiële geïnteresseerden
en actief mee zoeken naar mogelijkheden als er obstakels zijn.
II. Publiciteit en werving. De verantwoordelijkheid voor het werven van studenten ligt niet
alleen bij het seminarium. Het is een taak van het hele kerkgenootschap. Er zal op een
professionele en consequente wijze aandacht moeten worden gevraagd bij het bredere
publiek voor de mogelijkheid van een studie aan het seminarium. Gezien de expertise van
het Landelijk Bureau zal hiervoor in overleg met hen een plan opgesteld worden. Financiering
moet gezocht worden via landelijke middelen (aansluitend bij de campagne). Van belang is
dat hierbij goed in beeld wordt gebracht dat de RB vooral deeltijdaanstellingen voor
predikanten kent. In een campagne dient aandacht gevraagd te worden voor de uitdaging en
de aantrekkelijkheid van het (deeltijdse) predikantschap in een vrijzinnige
geloofsgemeenschap als de RB.
III. In de opleidingswereld is het gebruikelijk dat de opleiding de aansluiting op het beroep
verbetert door een werkveldcommissie aan de opleiding te verbinden. Door een
werkveldcommissie op te richten kan het seminarium het beroepsperspectief verbeteren.
Met onder meer vertegenwoordigers uit het werkveld die het remonstrants predikantschap
combineren met ander werk (in een instelling, als ondernemer, etc.), kan gezocht worden
naar optimale condities om de op te leiden predikanten op hun toekomst voor te bereiden.
Ambitie voor de komende vijf jaar: 5 reguliere studenten (d.w.z. van de twee- of driejarige
opleiding en zij-instromers) in opleiding, voorbereidend op het proponentsexamen.
Streven is om in september 2016 en september 2017 een groepje te laten starten, zodat er weer
vormende seminariumbijeenkomsten kunnen worden opgestart als onderdeel van het
seminariumprogramma. Naar verwachting zullen er in juni enkele toelatingsgesprekken worden
gehouden met toekomstige studenten, zodat starten met een eerste groepje in 2016 reëel lijkt.
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Het geven van onderwijs en de formatie in aanstellingsomvang
Zo gauw wij een groepje studenten hebben zal er daadwerkelijk onderwijs aan het seminarium
gegeven worden. De hoogleraar is op dit moment voor 0,2 fte voor onderwijs beschikbaar.
Een zelfde onderwijsformatie (zoals tot nu toe bij de rector onder gebracht) aan colleges,
seminariumavonden, begeleiden stage en thesis is onder te brengen bij de docent (voorheen
directeur Arminius Instituut). Te denken is aan vakken als bijbelse theologie, remonstrantse
homiletiek, liturgie en gemeenteopbouw. Daarnaast zal er met gastdocenten worden gewerkt voor
vakken als remonstrantse geschiedenis en dogmatiek.
Daarnaast willen wij onderzoeken of, en hoe, er gebruik gemaakt kan worden van aanbod van de
PThU. Wij kunnen ons beter op onze kerntaken concentreren als we een pakket selecteren van
vakken die binnen de PThU worden aangeboden, inhoudelijk sterk zijn, en niet direct binnen ons
bereik vallen.
Formatie toebedeeld aan de hoogleraar en de docent voor onderwijs, zal in tijden dat er geen of
weinig onderwijs gegeven wordt, ingezet worden voor onderzoek en valorisatie-activiteiten.

4. Arminius Instituut. Centrum voor remonstrantse theologie:
wetenschapsbeoefening en valorisatie
Hoogleraar
Onderzoek
De hoogleraar heeft naast 0,2 fte die gereserveerd zijn voor onderwijs en 0,1 fte voor bestuurlijke
taken ook 0,2 fte ruimte voor onderzoek.
Prof. Anbeek bouwt haar onderzoeksprogramma Experiental theology of vulnerable life and worldviewing dialogues as a way to existential and moral reorientation (zie oratie) verder uit. Zij doet dit
door het schrijven van wetenschappelijke artikelen, door het begeleiden van promovendi die
aansluitend onderzoek verrichten, door het uitzetten van praktische pilots die onderzoeksmatig
worden gevolgd en door samenwerking te zoeken met andere onderzoeksprogramma’s.
Samenwerking is er op dit moment met:
 Onderzoeksprogramma Dynamics of Worldviewing van de groep Globalization and Dialogue
Studies van de Universiteit voor Humanistiek (UvH);
 Leerstoel Vrijzinnige religiositeit en humanisme (Laurens Ten Kate, UvH);
 Onderzoeksproject Interfaith spiritual care (Ruard Ganzevoort VU);
 Luce (nascholingsinstituut Faculteit Katholieke Theologie Tilburg) kadertraining
‘Worldviewing dialogues’ voor levensbeschouwelijke professionals – september 2016.
Er wordt door de hoogleraar gestreefd naar een wetenschappelijke output van 1 gerefereed artikel
per jaar en een boek op het gebied van Empirische systematische theologie. Daarnaast is de
hoogleraar coauteur van artikelen van auteurs die zij in het kader van promotie-trajecten en
studieverloven begeleidt.
Promotiebegeleiding
Onderzoek van het Arminius Instituut kan worden versterkt door het creëren van een structurele
promotieplaats. Er wordt een plan opgesteld voor werving van middelen voor zo’n promotieplaats.
Onderzoek van de beoogde promovendi dient aan te sluiten bij onderzoek van de hoogleraar, of over
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een ander voor de remonstrantse theologie relevant thema te gaan. De onderzoeker zelf hoeft
echter niet remonstrants te zijn. NB: hiervoor dienen wij in gesprek te gaan met de fondsen die
momenteel alleen remonstrantse promotieplekken ondersteunen.
Daarnaast treedt de hoogleraar op als promotor van promovendi van andere vrijzinnige
groeperingen. Op dit moment is dit al het geval bij de AIO van de doopsgezinden (drs. I. Speckmann,
samen met Prof. dr. F. Enns) en de (nog te werven) AIO van de Vrijzinnigen Nederland (samen met
prof. dr. L. ten Kate).
Publiekstheologie
De populariteit van en publiciteit rondom de boeken van de hoogleraar hebben in de afgelopen jaren
tot een enorme hoeveelheid aanvragen voor lezingen en interviews geleid. Dit gecombineerd met
het streven om in veel remonstrantse gemeentes kennis te gaan maken (ook door lezingen) heeft
geleid tot een overmatige werkdruk en te weinig tijd voor onderzoek. Vanaf september 2016 zal de
hoogleraar haar publieksactiviteiten drastisch gaan beperken.

Docent
De docent (voorheen directeur Arminius Instituut) publiceerde de afgelopen tien jaar diverse boeken
en artikelen die bedoeld zijn ter ondersteuning van het theologische gesprek in de RB. Bij de
Belijdenis-2006 het boek Jezus. Een mens vol van Geest (met Johan Goud) en de Goddeeltjes
(algemene redactie en deeltje ‘Jezus’), Heilig gewoon nu (met Sigrid Coenradie), en daarnaast diverse
artikelen in remonstrantse bundels en bladen.
Binnen het kader van het nieuwe Arminius Instituut. Centrum voor remonstrantse theologie zal de
docent zich er op toe blijven leggen zulke publicaties te verzorgen, met een focus op het vakgebied
van zijn specialisatie, de bijbelse theologie. In voorbereiding (2017): Weg met de bijbel, een boek
over vrijzinnig geloven en de Bijbel (met Sigrid Coenradie en Anne Claar Thomasson Rosingh).
Voor deze specialisatie ontwikkelt hij eerder aangegane contacten met het onderzoeks- en kerkelijk
netwerk Contextueel bijbellezen (Kerk in Actie en VU/PThU) verder, ook om deze ten nutte te maken
van de RB.
Tevens verleent hij zijn medewerking aan publicaties bedoeld voor de RB over actuele kerkelijke
onderwerpen, of neemt hij bij een dergelijk boekproject een coördinerende rol op zich. In 2017 is
een bundel artikelen over Liturgie te verwachten.

Wetenschapsbeoefening en valorisatie, overige
Studie en publicaties predikanten
Via de studieverloven van predikanten is in de afgelopen jaren getracht om de wetenschappelijke
output te verhogen. Dit blijkt nauwelijks haalbaar en is ook voor de toekomst geen reële
verwachting. Predikanten hebben om de vijf jaar drie maanden studieverlof, waarbij de grote
meerderheid niet gepromoveerd is en een nog groter deel in kleine aanstellingen werkt (wat
percentueel wordt verrekend in de uren van het studieverlof). De manier waarop de studieverloven
zijn geherstructureerd en nu (deels groepsgewijs) worden begeleid hebben tot een verdieping van
het studiematige karakter van de verloven geleid, en tot een meer zichtbare output naar de
gemeenten, maar daarmee is er nog geen sprake van wetenschappelijke output. Wetenschappelijke
publicaties van predikanten, afgezien van de toevallige bijdrage van een enkeling (te weinig tijd naast
werk, te klein studieverlof), zijn slechts in geringe mate te verwachten.
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Strategie bevorderen wetenschapsbeoefening:
I.

II.
III.

IV.

Getalenteerde predikanten aanmoedigen om aanspraak te maken op fondsen zodat zij na
hun studieverlof extra ruimte krijgen om hun werk tot een wetenschappelijke publicatie te
brengen.
Fondsen proberen te werven voor extra onderzoek door (gepromoveerde) onderzoekers.
Aansluiting zoeken bij het aanbod bespreeksessies (seminars) zoals die nu in universitaire
kring gebruikelijk zijn onder onderzoekers: het bespreken van artikelen en onderzoek in
ontwikkeling. Daarnaast kan binnen de Taakgroep Theologie van de RB op gezette tijden een
eigen seminar georganiseerd worden.
Contacten onderhouden met remonstrantse theologen die aan andere universitaire
instellingen dan de VU zijn verbonden (of zijn geweest) en die publiceren op het gebied van
de vrijzinnige theologie en/of de geschiedenis en de spiritualiteit van het vrijzinnige
christendom.

Onderzoeksnetwerk Arminius Instituut
I.
II.

Het Arminius Instituut werkte in 2014-2016 aan netwerkopbouw, ook internationaal, waarbij
expertise wordt gedeeld. Zie verder de bijlage. Dit werk wordt voortgezet.
Er zal actief worden gezocht naar kansen voor uitbreiding dan wel verdieping van het
onderzoeksnetwerk. Hierbij zal zeker gebruik gemaakt worden van het netwerk van de
hoogleraar (UvH, overige).

Reeds eerder ingezette activiteiten van het Arminius Instituut
Uitgangspunt voor het werk van het Arminius Instituut in de afgelopen twee jaar was:
 het versterken van de remonstrantse theologie en het vergroten van de zichtbaarheid
daarvan binnen de Academie,
 betrokken zijn bij de inhoudelijke discussies binnen de Remonstrantse Broederschap / daarin
waar mogelijk een leidende rol spelen,
 participeren aan zowel voor het academische als het publieksgerichte theologische gesprek.
Zie de bijlage voor enkele voorbeelden uit 2015-2016.
Dit zal in de toekomst worden gecontinueerd en verder worden uitgebouwd.
Als themagebieden voor studie en debatbijeenkomsten, onder meer:
 ervaringen en systematische theologie
 christelijk geloof en maatschappij
 de kerk (remonstrants kerk-zijn, liturgie, bijbel)
 geschiedenis en actualiteit van de remonstrantse theologie
 verdraagzaamheid
 unitarisme
Organisatie: docent en wetenschappelijk coördinator.
In veel gevallen zal de bestaande samenwerking met andere organisaties voor vrijzinnig geloven
worden voortgezet.

5. Het postacademisch theologisch onderwijs ten behoeve van de predikanten
Het verzorgen van de nascholing en de begeleiding van de studieverloven op de manier waarop dat
in de twee voorgaande jaren is gedaan, is relatief arbeidsintensief.
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Het is mogelijk om het werk organisatorisch te vereenvoudigen met behoud van kwaliteit. De
doelstellingen van de nascholing blijven gehandhaafd volgens de opzet van de twee voorgaande
studiejaren, deels met eigen aanbod, deels met erkenning van aanbod van anderen (in elk geval
aanbod ADS en PKN). In de afgelopen jaren werden regelmatig studiepunten verleend aan
activiteiten die door het Arminius Instituut werden georganiseerd. Deze praktijk wordt
gecontinueerd in de nieuwe situatie. Er zal op reguliere basis overlegd worden met het moderamen
van het convent, om zo nauwkeurig mogelijk de wensen en de behoeften van de beroepsgroep te
inventariseren.
Organisatie: docent en wetenschappelijk coördinator.
De begeleiding van studieverloven zal verdeeld worden over de inhoudelijk meest betrokken
deskundigen onder de stafleden van het Arminius Instituut.

6. Taakverdeling wetenschappelijke staf en vacature rectoraat: voorstellen
De stand van zaken: de wetenschappelijke staf van Remonstrants Seminarium en Arminius Instituut
bestaat uit 1,6 fte.
In de periode 1 juni 2014- 1 juni 2016 is 0,3 fte voor rekening van de Coza gekomen, samenhangend
met het beleidsplan. Onder de noemer ‘publiekstheologie en beleidsplan’ was de hoogleraar
daarmee ingezet voor het landelijk beleid.
In de periode 1 september 2014 - 1 september 2016 is met de aanstelling van de directeur (0,3 fte)
het Arminius Instituut mogelijk gemaakt. Vooralsnog als proefperiode, om de levensvatbaarheid
ervan te bewijzen en afhankelijk daarvan wel of niet het AI te continueren. Het voorstel, van harte
ondersteund door de Taakgroep Theologie, is dat inderdaad te doen en daarmee ook de aanstelling
van de directeur te continueren.
De wetenschappelijk coördinator (0,3 fte) ondersteunt het seminarium en Arminius Instituut
beleidsvoorbereidend en uitvoerend.
De taak van de rector (0,5 fte) is globaal onderverdeeld in 0,3 fte voor onderwijs en onderzoek en 0,2
fte voor de overige rectortaken.
In de nieuwe formatie wordt hiervan 0,4 fte toegevoegd aan de pakketten van docent (voorheen
directeur Arminius Instituut) en wetenschappelijk coördinator, beiden zien hun taakomvang
uitgebreid van 0,3 naar 0,5 fte. De overige 0,1 fte wordt niet ingevuld. De middelen die hiermee
vrijkomen, zullen deels worden benut voor uitbreiding van de huidige secretariële ondersteuning op
declaratiebasis door de secretaresse van het doopsgezind seminarium. Hier zal in de nieuwe situatie
een groter beroep op gedaan moeten worden zodat de andere medewerkers zich op hun kerntaken
kunnen concentreren.
Taken uit dit beleidsplan, toegewezen aan de diverse functies
De hoogleraar (0,5 fte)
 Formeel aanspreekpunt als waarnemend rector
 Leiding geven aan het team
 Onderwijs verzorgen
 Onderzoek verrichten en begeleiden
 Het Arminius Instituut vertegenwoordigen binnen de academische en kerkelijke wereld
De docent (0,5 fte)



Onderwijs
Symposia en studie/debatdagen: ideeënontwikkeling en beleidslijnen
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Ontwikkeling nascholing: beleid en overleg RB
Deel van de rectorstaken waarnemen
Onderzoek en valoriserende publicaties

De wetenschappelijk coördinator (0,5 fte)






Ontwikkeling nascholing, m.n. organisatie
Symposia en studie/debatdagen, organisatie
Deel van de uitvoerende rectorstaken
Ondersteuning extra inspanningen werving studenten
Voorbereiden organisatie onderwijs

Door het herverdelen van onder andere de rectorstaken en het geïntegreerder gaan werken in een
andere functieverdeling, is het nodig dat de voorgenomen werkwijze na 6 tot uiterlijk 8 maanden
geëvalueerd wordt met het College van Curatoren en dat er daarna waar nodig aanpassingen worden
aangebracht.
Er zal nader worden overlegd met de CoZa over de bestuurlijke en representatieve bijdragen van de
staf aan de RB.
Formatie vaste staf per 1 september 2016
Drie personen vormen de staf van het Arminius Instituut, Centrum voor remonstrantse theologie:




Prof.dr. Christa Anbeek, hoogleraar-directeur en waarnemend rector, 0,5 fte
Dr. Bert Dicou, docent, 0,5 fte
Drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator, 0,5 fte

Daarnaast
 Secretariaatstaken op declaratiebasis
Totaal 1,5 fte.

Tijdelijke/flexibele staf
Daarnaast zou er gezocht moeten worden naar ruimte voor tijdelijke overige medewerkers, waarbij
m.n. gedacht wordt aan:
- promovendus/onderzoeker: 0,8 fte (te werven uit o.a. de Vrijzinnige Fondsen en het Vera
Gottschalk Fonds)
Evenals in het verleden, zal er voor het onderwijs in bepaalde specifieke vakken gebruik gemaakt
worden van incidenteel in te huren gastdocenten uit de remonstrantse predikanten.

7. Tot slot
Deze notitie is ontwikkeld door de drie genoemde medewerkers van het Seminarium en het
Arminius Instituut, nadat het vertrek van dr. Barnard was aangekondigd. Het College van Curatoren
heeft samen met de medewerkers de notitie eind april besproken en, met enkele aanpassingen,
overgenomen. Voor een uitgebreide consultatie van alle betrokkenen en bespreking op het CvO was
geen tijd. Daarom willen we deze notitie nu nog niet in de vorm van besluiten voorleggen aan de AV.
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Het komende jaar willen we gebruiken om te experimenteren met de voorgestelde nieuwe
organisatiestructuur.
Als de structuur goed blijkt te werken, zullen we aan het CvO en de AV van voorjaar 2017 een aantal
formele besluiten voorleggen.
Op de AV van 2016 willen we graag een open gesprek over de algemene richting van dit voorgestelde
beleid, zodat we met de daar gegeven commentaren rekening kunnen houden bij de verdere
uitwerking ervan.
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BIJLAGE
Arminius Instituut, een balans aan het eind van de opbouwfase
Bert Dicou en Elza Kuyk

1. Betekenis Arminius Instituut voor de Remonstrantse Broederschap
Op 1 september 2014 ging het werk aan het Arminius Instituut van start met de benoeming van een
directeur (0,3 fte) en met de opdracht aan de wetenschappelijke coördinator van het Remonstrants
Seminarium haar werktijd te verdelen tussen taken voor het Seminarium en die voor het nieuwe
Instituut. Het besluit tot oprichting van het Instituut was de uitkomst van een uitvoerige discussie
binnen Seminarium en Curatorium over de wenselijkheid van een actievere rol van het Seminarium.
Op het wensenlijstje stonden:
 het versterken van de remonstrantse theologie,
 het vergroten van de zichtbaarheid daarvan binnen de Academie,
 maar ook een grotere betrokkenheid bij de inhoudelijke discussies binnen de Remonstrantse
Broederschap, en zelfs een leidende rol daarbinnen,
 en, ruimer, het participeren aan het zowel academische als publieksgerichte theologische
gesprek
Wij zien de opdracht aan het Arminius Instituut uitdrukkelijk als een dienstbare taak, gericht op het
versterken van de Remonstrantse Broederschap. Wij dragen zorgen voor continuïteit en uitbouw van
onderzoek naar de remonstrantse theologie. Daarbij is de blik zowel gericht op de RB zoals zij
gegroeid is, als op het verder ontwikkelen van de theologie (systematisch zowel als praktischkerkelijk) voor deze tijd.
Studiedagen en symposia die het Instituut organiseert zijn er mede op gericht om met name de
hoogleraar remonstrantse theologie, die in haar leeropdracht een overeenkomstige doelstelling
heeft, een podium te verschaffen voor haar wetenschappelijke arbeid en die op deze plaatsen
gedeeld kan worden met zowel vakgenoten als geïnteresseerde remonstrantse theologen.
Bij aanvang van het Arminius Instituut is onderstreept dat de eerste twee jaar van dit Instituut te
beschouwen waren als ‘bouwfase’. Het ging om het neerzetten en inrichten van het Instituut, of,
misschien voorzichtiger, het al doende onderzoeken of een dergelijk Instituut bestaansrecht heeft.
De conclusie van alle stakeholders was duidelijk: dat bestaansrecht is er. Met waardering voor het
verrichte werk en inzet op versterking van aspecten die verder ontwikkeld kunnen en moeten
worden, is gekozen voor het instandhouden van het Arminius Instituut.
Wij als staf van het Arminius Instituut zijn van harte bereid hier na 1 september 2016 (de
afloopdatum van de bouwperiode) verder mee aan de slag te gaan. Wij zijn zelf alleszins te spreken
over de grote betrokkenheid van de remonstrantse theologen die wij met dit werk hopen te dienen,
en merken op dat ook niet zelden actieve kaderleden uit de gemeentes aan onze activiteiten
deelnemen.

2. Enkele voorbeelden (2015-2016)
Het Instituut definieert zichzelf als “Remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en
samenleving” en als “wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht
voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving”. Als zodanig presenteert het
zich aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU, aan het Convent van remonstrantse predikanten, en
aan de Remonstrantse Broederschap als geheel. (De studiedagen zijn, enkele typisch beroepsgerichte
activiteiten daargelaten, gericht op (en worden bezocht door) een gemengd publiek van theologen
en geïnteresseerden.) Hieronder enkele voorbeelden van hoe we dat doen.
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1. Presentatie remonstrantse theologie
Voorbeelden (selectie):
a. Symposium VU januari 2015 ‘Als geloof bij jezelf begint’, met bijdragen van Anbeek, Barnard,
Goud. Op dit goed bezochte symposium werd voor een publiek van remonstranten en
geïnteresseerden uiteengezet en bediscussieerd in welke richtingen toonaangevende
remonstrantse theologen momenteel werken, en wat dit kan betekenen voor de koers van
de Remonstrantse Broederschap. De lezingen van deze dag werden gebundeld in een boekje.
b. Website (aangevuld met een actieve en Facebook-pagina, Nieuwsbrieven, persberichten en
(soms) advertenties). Zie paragraaf 3.
2. Bevordering onderzoek onder remonstrantse theologen
Voorbeeld:
a. Professionaliseren van de studieverloven, toewerken naar resultaten. Openbare
studiemiddag oktober 2015 waarin de predikanten met studieverlof een voordracht hielden
over de resultaten van hun onderzoek.
3. Vanuit de remonstrantse theologie bijdragen aan het wetenschappelijk debat
Voorbeeld:
a. Expert Meeting mei 2015: ‘Geleefde religie’, gewijd aan theologiseren waarin de reflectie op
ervaringen een belangrijke rol speelt, speerpunt in de theologie van Christa Anbeek. Anbeek
in debat met Trees Versteegen, Heleen Zorgdrager en Herman Westerink.
4. Vanuit de remonstrantse theologie bijdragen aan maatschappelijk debat
Voorbeeld:
a. Symposium ‘Kwaliteit van leven in de laatste levensfase’, november 2015, Geertekerk. Een
duidelijk publieksgerichte activiteit. Met Johan Goud, Gerbert van Loenen, Mariette Hamaker
en Annemarieke van der Woude
5. Aansturen en verdiepen van theologische discussies binnen convent en Remonstrantse
Broederschap
Voorbeeld:
a. Aansturende en organiserende rol in de huidige discussie (in het kader van het Beleidsplan)
over liturgische vernieuwing. In samenspraak met Taakgroep Liturgie en moderamen
Convent. Studiedag maart 2016 en voorbereiding gemeenschappelijke studiedag met
convent september 2016.
6. Internationale wetenschappelijke/kerkelijke contacten
Voorbeelden:
a. Partnerschap Sarum College, Salisbury
b. Contacten met/online publiceren over Arminius-onderzoekers in de Verenigde Staten en
Brazilië

3. De website van het Arminius Instituut
De site www.arminiusinstituut.nl is een trefpunt voor remonstrantse theologen. Zij die dat willen,
zijn vertegenwoordigd met een eigen profielpagina, waaronder enkele buitenlandse partners. Een
aantal van hen gebruikt de site tevens om publicaties op te publiceren. Verder worden op de site de
onderzoeksprojecten van het Arminius Instituut gepresenteerd.
Eveneens belangrijk is de agenda-functionaliteit: de aankondiging en verslaglegging van de
activiteiten die het Arminius Instituut organiseert.
De site is speciaal voor ons gebouwd conform de eisen die de staf van het Arminius Instituut had
opgesteld en wordt beheerd door de directeur.
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Uitgangspunt voor toekomstig beleid is het voortgaan op dit spoor en het verder uitbouwen van de
site en het bijbehorende netwerk.

4. Publiciteit, overige
Naast de website worden ook ander sociale media effectief ingezet. Het Arminius Instituut heeft ook
een eigen Facebook-pagina en maakt actief gebruik van Twitter. Dit alles draagt bij aan de
zichtbaarheid en promotie van het Remonstrants gedachtegoed.
De verbinding met de webpresentie van de landelijke RB zal de komende tijd actiever gezocht
worden. Vooral meer publieksgerichte activiteiten kunnen in de blogstructuur van de landelijke site
mede worden ingezet.

5. De Arminiusreeks
In 2015 verscheen een eerste publicatie van het Arminius Instituut, het boekje:
Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het
Arminius Instituut op 26 januari 2015, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks no.
1, uitgegeven door Arminius Instituut en Remonstranten, Utrecht 2015
Zoals het ‘no. 1’ al aangeeft, was het de gedachte dat dit het begin kon zijn van een reeks.
Dezelfde vorm (liggend A5-boekje van ca. 48 pp) lijkt ook geschikt voor een korte verhandeling als
uitkomst van een studieproject van één der predikanten, bijv. n.a.v. een studieverlof, of van een
kleine verzameling kortere artikelen van dat studieverlof-onderzoek waarvan niet te verwachten is
dat het kan worden omgewerkt tot vakwetenschappelijk artikel.
Hoewel publicatie (ook in papieren vorm) zinvol is, is een probleem dat de verkoopbaarheid van
bundels als deze niet bijzonder groot is en een dergelijke uitgave dus hoge kosten met zich
meebrengt. Genoemde uitgave is tot stand gebracht in samenwerking met de landelijke RB (beide
partijen 50% van € 3000), maar dit was eenmalig.
Een alternatief om toch tot vervolguitgaven te komen, kan gevonden worden in het printing on
demand systeem waarbij je telkens een set van 5 exemplaren bestelt. De productiekosten zijn dan
relatief hoog per exemplaar, maar van restpartijen is geen sprake, zodat de totaalkosten te overzien
zijn.
Een boekje met dezelfde omvang en opmaak als het huidige kost dan € 20. Indien verkocht voor € 10,
is bij een uiteindelijke bescheiden oplage van 50 exx de netto benodigde investering € 1000.
Ons voorstel is volgende Arminiusreeks-uitgaven op deze manier te produceren, met als
uitgangspunt één boekje per jaar, en in bijzondere gevallen een tweede in een jaar.
Van de mogelijkheid om online een artikel te publiceren, op de website van het Arminius Instituut, is
ondertussen al enkele malen gebruik gemaakt.
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