
   

 

Protocol financiële ondersteuning theologiestudenten 
 
Doelstelling 
Een financiële ondersteuning toekennen aan theologiestudenten die niet met eigen middelen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Routes 
Er zijn twee routes om te komen tot het bieden van ondersteuning: 
Route 1: de student die ondersteuning nodig heeft, dient zich te wenden tot de diaconie van de 
kerkelijke gemeente waar hij staat ingeschreven.  
Daarnaast dient ook de diaconie alert te zijn als er theologiestudenten in de gemeente wonen.  
Route 2: de Commissie Opleiding constateert dat de student een financieel probleem heeft. De 
Commissie Opleiding meldt dit aan de Generale Diaconale Commissie (GDC) en de GDC meldt dit aan 
de plaatselijke diaconie.  
 
Actie diaconie 
De diaconie gaat in gesprek met de student, onderzoekt of er sprake is van een financieel probleem 
en moet dan aan de hand van de door de student aangeleverde financiële gegevens beoordelen of 
ondersteuning nodig is en zo ja, in welke mate. De diaconie dient hierbij te letten op o.a.: 
 

o het eigen vermogen 
o het gezinsinkomen 
o de omvang van het gezin 
o de woonlasten 
o de vaste lasten i.v.m. energie, water e.d. 
o de belastingsituatie 
o de verzekeringen (o.a. ziektekosten) 
o huishoudgeld 
o de reis-/autokosten 
o de studiekosten 
o de studievorderingen. 

 
Ook moet erop worden gelet hoe met de beschikbare financiële middelen wordt omgegaan. 
 
Dit onderzoek naar de financiële situatie van de theologiestudent en zijn gezin, om te beoordelen 
waar eventueel nog uitgaven aangepast kunnen worden, kan verricht worden door een 
onafhankelijke organisatie, zoals de SVF o.a. te Bergambacht (een coöperatie van specialisten in 
budgetbeheer en schuldhulpverlening). Van dit onderzoek wordt een rapport gemaakt, waarna de 
diaconie verdere stappen kan nemen. 
 
De ondersteuning kan bestaan uit een renteloze lening, een gift, of uit beide (bijvoorbeeld een helft 
als lening en de andere helft als gift). Als er sprake is van een lening, die later moet worden 
terugbetaald, dan dient hiervan een schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld. Daarin wordt 
vastgelegd hoe de aflossing zal geschieden. De diaconie heeft, zolang de studie duurt, jaarlijks een 
evaluatiegesprek met de student. 
 
Rol generale diaconale commissie 
De generale diaconale commissie monitort deze actie van de plaatselijke diaconie. Daarom zal er 
geregeld contact zijn tussen de plaatselijke diaconie en de GDC. Komt de student er met de 
plaatselijke diaconie niet uit, dan kan de GDC een bemiddelende rol vervullen tussen de diaconie en 
de student. Zijn de middelen van de plaatselijke diaconie ontoereikend om de student in zijn 
levensonderhoud te (helpen) voorzien, dan kan een beroep gedaan worden op het steunfonds dat 
door de GDC wordt beheerd 


