
Informatie over de gang van zaken rond de inschrijving in het Register kerkelijk werkers voor
commissieleden en kerkelijk werkers

Aanvraag tot registratie
Om ingeschreven te worden in het Register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk, moet tijdens
de opleiding HBO-theologie de minor Kerk in Uitvoering gevolgd. Na afronding van de opleiding
inclusief de voornoemde module kan men zich aanmelden bij het synodesecretariaat
synodesecretariaat@protestantsekerk.nl met het oog op inschrijving in het register kerkelijk werkers.
Het secretariaat zal u om aanvullende gegevens en bijlagen vragen om een dossier aan te leggen.

Toetsing van de opleiding  en andere benodigdheden
Het secretariaat stelt vast of het ontvangen dossier conform de eisen van de synode is. Als aan de
eisen voldaan is en de referentie geen vragen oproept, wordt de kandidaat geplaatst op het
zittingsrooster van een Commissie voor de inschrijving.

Zittingsdata van de commissies voor de inschrijving
Meerdere keren per jaar – met uitzondering van de maanden juli en augustus - wordt een zitting
georganiseerd. De registerzittingen worden gehouden in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De samenstelling van de commissie voor de inschrijving
Een Commissie voor de inschrijving bestaat uit twee leden die namens de Kleine Synode het gesprek
met de kandidaat voeren. Zij zijn aangezocht vanwege hun brede ervaring en kennis van de PKN op
landelijk en plaatselijk vlak. Zij zijn meestal afkomstig uit de regio van de zittingsplaats en maken vaak
onderdeel uit van de visitatiecommissie.

Organisatie met het oog op de zitting en de gesprekken
Met het oog op de zitting ontvangen commissieleden én kandidaten deze informatie en het rooster
waarin 45 tot 60 minuten zijn uitgetrokken voor elk gesprek. Vervolgens is een kort intern beraad van
de commissie, waarna het uitreiken van de verklaring van inschrijving kan plaatsvinden. Aan elk
commissielid wordt voorafgaand aan het gesprek het dossier toegezonden:

Het gesprek
In de Generale Regeling voor kerkelijk werkers art. 4 is vastgelegd wat er rond de inschrijving in het
register moet gebeuren.
De Commissie voor de inschrijving heeft tot taak een onderzoek te doen naar ‘de motivatie en de
geschiktheid om als kerkelijk werker werkzaam te zijn’ en ‘de vertrouwdheid met het leven en het
belijden van de kerk’. Dit vindt plaats in een gesprek.

● Motivatie
Kerkelijk werkers die deze route volgen zijn bereid en in staat om hun motivatie en plannen
met betrekking tot beroepshalve werken in de kerk goed te verwoorden. De thema’s
‘geschiktheid’ en ‘vertrouwdheid met het leven en het belijden van de kerk’ kunnen  meer
gespreksstof opleveren.

● Geschiktheid
De afgifte van een HBO-diploma is een belangrijk gegeven: de opleiding verklaart dat wat
haar betreft de betrokkene voldoende competenties verworven heeft voor het werkveld. De
referentie vanuit de gemeente heeft met betrekking tot geschiktheid dan ook een aanvullend
karakter. Het is mogelijk dat een referentie voor het Bureau aanleiding vormt om navraag te
doen bij zowel de betrokkene als de  referent.
Indien nodig wordt de uitkomst – met medeweten van de kandidaat – doorgegeven aan de
commissieleden met het oog op het gesprek.
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Tijdens het gesprek met de commissieleden kan de vraag naar (kerk)geschiktheid opkomen.
Kun je als beroepskracht goed omgaan met pluriformiteit? Hoe ga je om met mensen die een
andere geloofsopvatting hebben? Bij uitzondering kunnen de commissieleden besluiten dat
een vervolggesprek of een tweede gesprek nodig is. Dit wordt ter plekke met de betrokkene
overlegd en daarna overgedragen aan het Bureau.1

● Vertrouwdheid met het leven en belijden van de kerk
Wat in een gesprek aan de orde kan komen rond ‘vertrouwdheid met het leven van de kerk’
kunnen commissieleden en kandidaten zich meestal goed voorstellen. Over ‘vertrouwdheid
met het belijden van de kerk’ bestaat meer onzekerheid, omdat het hierbij om twee zaken
gaat: kennis én vertrouwdheid.Enerzijds wordt een basale kennis van de belijdenisgeschriften
van de Protestantse kerk verondersteld: deze kennis kan door bestudering van de betreffende
geschriften en hun geschiedenis worden verkregen. Met het oog daarop zijn een aantal
boeken in de zogenoemde ‘kerkelijke module’ bijeengebracht. Deze ‘kerkelijke module’ heeft
sinds de jaren negentig een plaats in de opleidingsroute tot kerkelijk werker in de Protestantse
Kerk, d.w.z. aan de kerkelijk erkende HBO-opleidingen theologie.
Anderzijds wordt ook vertrouwdheid met het belijden en dus ook met de belijdenisgeschriften
van de Protestantse kerk verwacht. Dit laatste is voor velen in de kerk niet meer
vanzelfsprekend, zeker niet ten aanzien van alle belijdenisgeschriften. Het  kan ook moeilijk
met het oog op één gesprek worden ‘aangeleerd’. Wat wél verwacht wordt van de kandidaten
is dat zij – in de ontmoeting met mensen voor wie de belijdenisgeschriften in positieve of
negatieve zin veel betekenen of veel betekend hebben – weet hebben van de belangrijke
plaats in de kerk van deze geschriften en hun thema’s en dat zij op dat punt een geïnformeerd
gesprekspartner zijn, niet alleen tijdens het gesprek met de commissie, maar vooral ook bij
hun werk in de kerk.

Verklaring van inschrijving
Aansluitend aan het gesprek volgt een kort intern beraad. Als er geen bezwaren zijn worden de reeds
getekende verklaringen van inschrijving mede ondertekend door de commissieleden en aan de
kerkelijk werker uitgereikt.

Na ontvangst van het verslagformulier regelt het secretariaat de formele landelijke registratie in het
register van bevoegde Kerkelijk Werkers en zorgt voor archivering van de gegevens.

1 Hoewel het hoogst zelden voorkomt, moet hier de mogelijkheid gemeld worden dat er op grond van een gesprek soms bezwaren blijken te
bestaan bij een commissie tegen inschrijving van de kandidaat. In dat geval wordt dit de kandidaat mondeling meegedeeld met een korte
opgaaf van redenen. In een daaropvolgende brief worden de bezwaren nogmaals genoemd en toegelicht; daarbij wordt de mogelijkheid
geboden voor een tweede gesprek met een andere commissie die speciaal hiertoe bij elkaar geroepen wordt. Mocht ook deze commissie tot
de conclusie komen dat inschrijving in het register niet wenselijk is dan wordt dit met opgaaf van redenen schriftelijk aan de kandidaat
meegedeeld. Er wordt nog nagegaan of beroep tegen een dergelijk besluit mogelijk en wenselijk is.
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