
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protocol financiële ondersteuning theologiestudenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

1. Aanleiding 
Theologiestudenten die een studie volgen aan het Hersteld Hervormd Seminarie krijgen te maken 
met aanzienlijke studiekosten. Studenten combineren hun studie veelal ook met een deeltijdbaan 
wat leidt tot een daling in het inkomen. Voor diaconieën is het niet altijd gemakkelijk om te bepalen 
welke vorm van ondersteuning wenselijk is voor studenten, mede ook omdat de situatie per student 
verschillend is. Om die reden is er ook geen algemene richtlijn te geven. In dit geüpdate protocol 
deelt de generale diaconale commissie (GDC) een aantal handvatten. Uitgangspunt hierbij is dat 
ondersteuning van theologiestudenten allereerst een taak is van een plaatselijke diaconie.  
 

2. Doelstelling 
Financiële ondersteuning (middels een lening of gift) toekennen aan theologiestudenten die met 
eigen middelen onvoldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien, zodat zij aan hun roeping 
gehoor kunnen geven.  
 

3. Wat kost een theologiestudie? 
 
3.1 Collegegeld 
Afhankelijk van de vooropleiding betalen studenten het instellingstarief of het tarief tweede graad. 
Het tarief tweede graad is van toepassing als studenten al een door de Nederlandse overheid 
bekostigde bachelor- of mastergraad hebben behaald. Hierop zijn enkele uitzonderingen van 
toepassing, onder andere voor docenten.  
 
Op de website van de Vrije Universiteit vindt u de tarieven voor de opleiding theologie.  
Hieronder vindt u een overzicht van kosten voor een theologiestudie in 2018-2019 (Nb: deze tarieven 
kunnen wijzigen!)  
 

 Instellingstarief Tarief tweede graad 

Bachelor 2.060 euro  7.700 euro  

Master 2.006 euro  13.600 euro  

 
Bron: https://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/collegegeld/index.aspx 
 
3.2 Aanschaf studieboeken 
Daarnaast is er de aanschaf van boeken en opbouw van een bibliotheek, jaarlijks een bedrag van 
gemiddeld zo’n 1.000-1.500 euro.  
 

4. Wat zijn kwetsbare groepen? 
Met name de oudere studenten (30 jaar en ouder) met een gezin en een goede vooropleiding zijn 
een kwetsbare groep. Zij betalen het tarief tweede graad en moeten daarnaast ook hun gezin met 
vaak opgroeiende kinderen in het levensonderhoud voorzien. 
 
  

https://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/collegegeld/index.aspx


5. Op welke manier kan een diaconie helpen? 
Hieronder delen wij een aantal mogelijkheden voor een diaconie, let wel dit betreft mogelijkheden en 
geen voorschriften:  
 

o Een jaarlijkse bijdrage voor de aanschaf studieboeken (richtlijn 500-700 euro op jaarbasis). Bij 
het voltooien van de opleiding/beroepbaarstelling wordt dit een gift, anders betreft het een 
lening.  

o Het verstrekken van een (renteloze) lening van maximaal 5.000 euro per jaar, voor een periode 
van maximaal zeven jaar. Het geleende bedrag dient na afloop of vroegtijdige beëindiging van 
de studie binnen twintig jaar terugbetaald te worden. Hiervoor wordt een leenovereenkomst 
opgesteld tussen diaconie en student. Beschikt een diaconie over onvoldoende middelen voor 
het verstrekken van een lening, dan kan er een beroep gedaan worden op een steunfonds van 
de generale diaconale commissie.  

o Een eenmalige bijdrage in de studiekosten.  

De praktijk leert dat soms ook gemeenteleden of vrienden (anoniem) bij willen dragen aan de 
studiekosten van een theologiestudent. Gemeenteleden of vrienden kunnen dan bijdragen aan de 
studie door een gift te verstrekken aan de diaconie. Hierbij mag niet de indruk ontstaan dat via de 
diaconie in een inkomen wordt voorzien een student. Houdt als diaconie ook rekening met uw ANBI-
status.  

6. Betrokkenheid diaconie  
Raadzaam is om als diaconie het gesprek aan te gaan met studenten theologie om na te gaan hoe hun 
financiële situatie is. De diaconie dient hierbij te letten op onder andere:  
 

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. 
De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een renteloze lening, een gift, of uit beide 
(bijvoorbeeld een helft als lening en de andere helft als gift). Voor mogelijkheden zie ook paragraaf 5.  
 
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. 
Probeer als diaconie ook vooraf een inschatting te maken of een student redelijkerwijs in staat is om 
een studie theologie met goed gevolg te voltooien, voordat u overgaat tot financiële ondersteuning.  
 

7. Routes 
Wees als diaconie alert wanneer er theologiestudenten in uw gemeente zijn. Een student die 
ondersteuning nodig heeft, kan zelf ook contact opnemen met de diaconie van de kerkelijke gemeente 
waar hij staat ingeschreven.   
 
Een tweede route is dat de commissie opleiding en vorming constateert dat de student een financieel 
probleem heeft. De commissie opleiding en vorming meldt dit dan aan de plaatselijke diaconie.  
 



8. Rol generale diaconale commissie 
De GDC beschouwt ondersteuning van theologiestudenten als een primaire taak van de plaatselijke 
diaconie. Zijn de middelen van de plaatselijke diaconie ontoereikend om de student in zijn 
levensonderhoud te (helpen) voorzien of om een lening te verstrekken, dan kan een beroep gedaan 
worden op het steunfonds dat door de generale diaconale commissie wordt beheerd.  

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/financien

