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Nieuwsbrief 1 

De eerste twee weken van het nieuwe academische jaar liggen alweer achter ons. Vooral voor 

de eerstejaars zal het wennen zijn en kost het wat energie om de weg in een nieuwe omgeving 

te vinden. Ik hoop evenwel dat deze praktische dingen ons niet belemmeren om ons 

inhoudelijk te richten op de studie omwille van Gods koninkrijk. In deze brief wil ik bijpraten 

over enkele dingen:  

 

Geestelijke vorming 

Vorige week maandag heeft de (COV) Commissie Opleiding en Vorming vergaderd. Het is 

goed om te weten dat er een nota op tafel lag waarin alle opmerkingen en suggesties die de 

afgelopen jaren ten aanzien van geestelijke vorming zijn gemaakt, waren samengebracht. De 

nota stond ook als eerste agendapunt geagendeerd, om het belang ervan aan te geven. De 

bedoeling is om op korte termijn tot een definitievere nota te komen om vervolgens de hand 

aan de ploeg te kunnen slaan.  

 

Studentenraad 

In de vergadering is ook gesproken over de wenselijkheid van het instellen van een 

studentenraad. Deze student kan in zijn eigen jaargroep het contact met alle studenten 

onderhouden en inventariseren waar pijnpunten of wensen liggen. COV wil dan jaarlijks met 

deze delegatie van zes studenten spreken om een directe voeling met de opleiding te houden. 

Derhalve de vraag: Zouden jullie in elke jaargroep in onderling overleg iemand willen 

aanwijzen als vertegenwoordiger? De naam van deze student kan worden gemeld bij de 

secretaris van COV, dr. G.C. van Leerdam: gcvanleerdam@solcon.nl.  

 

Promotie en proefschrift 

Vorige week mocht collega Hoek zijn proefschrift over Leydecker verdedigen. Er kwamen tal 

van boeiende en spannende vragen langs, maar ik kreeg de indruk dat de promovendus zich 

goed kon verweren en niets terug hoefde te nemen van zijn betoog. De laudatio die hij van co-

promotor Van Asselt kreeg, loog er dan ook niet om. We feliciteren hem ook op deze wijze en 

zien uit naar het vervolg.   

Het proefschrift van collega Hoek is online te raadplegen via VU-Dare. Mochten er zijn die 

een hardcopy van het proefschrift aan willen schaffen, dan kunnen zij dat met korting 

(subsidie COV) doen bij dr. Hoek. Ik denk dat de proefschriften van collega Van Kooten en 

De Vries ook nog wel op deze manier beschikbaar zullen zijn.  

 

Psychologische test 

Degenen die in het kerkelijk album van de Hersteld Hervormde Kerk zijn ingeschreven, 

krijgen ‘vanzelf’ een uitnodiging voor de psychologische test. Er zijn echter ook studenten die 

niet in dit album staan en toch graag deze test afleggen. Uit hun midden is de vraag gekomen 

of daartoe een mogelijkheid is. Het antwoord is als volgt: Het is mogelijk om deze test op 

eigen kosten af te leggen, waarbij je kunt delen in de korting voor het HHS.  
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Subsidie HHS 

Zoals jullie weten, worden alle kosten van het HHS door de kerk gedragen (momenteel ca. € 

380.000,- per jaar) zonder subsidie van de overheid. Deze subsidie is aangevraagd bij het 

ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en geweigerd. Daarop is bij hetzelfde ministerie 

bezwaar gemaakt, maar dat is ook afgewezen. Aanstaande woensdag dient een beroep tegen 

deze beslissingen. Het zou mooi zijn als we financieel wat ruimer in de jas zouden komen te 

zitten. Het zou de kerk wat mogelijkheden geven om bijvoorbeeld ‘geestelijke vorming’ meer 

inhoud te geven en de onderwijstaak te verlichten. 

 

Tot slot  

Ik wens ieder Gods zegen toe voor ziel en lichaam, voor hart, huis en hoofd, en dat in alle 

opzichten, 

 

Jullie W. van Vlastuin 

 
 

 

 

  

 


