
Stroomschema permanente educatie

Bent u predikant? Gemeente 
predikant

Predikant in 
algemene dienst 

binnen de 
mobiliteitspool

Dienstverband van 
minimaal 1 jaar?

Primaire nascholing 
gevolgd?

Dienstverband van 
minimaal 1/3 

werktijd?

Mentoraat 
gevolgd?

Dienstverband van 
minimaal 1/3 

werktijd?

Dienstverband van 
minimaal 1 jaar

Predikant met 
een  bijzondere  
opdracht in het  

pastoraat?

U volgt voortgezette nascholing. 
Vanaf het 6de jaar na uw eerste 

bevestiging. Was uw eerste 
bevestiging op of voor 01-09-2007, 
dan is uw eerste cyclus van vijf jaar 

regulier gestart op 01-09-2012

Vijf jaar of langer 
werkzaam als 

gemeentepredikant

U wordt uitgenodigd 
voor de primaire 

nascholing
U vraagt uw 

mentoraat aan 
Geen PEGeen PE

Na 5 arbeidsjaren na uw eerste 
bevestiging volgt u de 

voortgezette nascholing in cycli 
van 5 jaar

Werkzaam in 
gemeente en 
bevestigd  als 
ouderling of in 
de  bediening  

gesteld

Bent u  
ingeschreven 

in
het  register  
van  kerkelijk

werkers?

Bent u kerkelijk 
werker

Vijf jaar of langer als  
predikant 

werkzaam?

Informeer bij  uw 
kerkenraad  naar 

uw status:
niet ingeschreven  
in het register en 

niet
bevestigd als  

ouderling of in de  
bediening

gesteld: dan geen 
PE.

U heeft uw nascholing voor de 
Protestantse Kerk afgerond. U 

volgt nascholing volgens de 
voorwaarden van uw 

arbeidsovereenkomst in 
overleg met uw werkgever.

Bij een eventueel latere 
benoeming in een gemeente 
start u met de  voortgezette 

nascholing.

Informeer bij de  
Protestantse Kerk  naar 

uw status: indien
geen 

gemeentepredikant
of predikant met een

bepaalde taak dan geen 
PE.

Dienstverband van 
minimaal 1 jaar

Dienstverband van 
minimaal 1/3 

werktijd?

Vijf jaar of langer 
als kerkelijk werker 

werkzaam?

Mentoraat 
gevolgd?

Primaire nascholing 
gevolgd?

U vraagt uw 
mentoraat aan

U wordt uitgenodigd 
voor de primaire 

nascholing

Mentoraat 
gevolgd?

Primaire nascholing 
gevolgd?

U vraagt uw 
mentoraat aan

U wordt uitgenodigd 
voor de primaire 

nascholing

U volgt voortgezette nascholing. 
Vanaf het 6de jaar na uw eerste 

aanstelling. Was uw eerste 
aanstelling voor 2009, dan is uw 

eerste cyclus van vijf jaar gestart op 
01-09-2012

Na 5 arbeidsjaren na uw eerste 
aanstelling volgt u de 

voortgezette nascholing in cycli 
van 5 jaar

U heeft uw nascholing voor de 
Protestantse Kerk afgerond. U 

volgt nascholing volgens de 
voorwaarden van uw 

arbeidsovereenkomst in 
overleg met uw werkgever.

Bij een eventueel latere 
aanstelling in een gemeente 
start u met de  voortgezette 

nascholing.

Vijf jaar of 
langer als 

kerkelijk werker 
werkzaam?

Kerkelijk 
werker met een  

bijzondere  
opdracht in het  

pastoraat?

Dienstverband 
van minimaal 1 

jaar

Dienstverband 
van minimaal 
1/3 werktijd? Mentoraat 

gevolgd?
Primaire nascholing 

gevolgd?

U vraagt uw mentoraat aan 
U wordt uitgenodigd voor 
de primaire nascholing

Geen PEGeen PE

Geen PEGeen PE

Geen PE

Geen PE Geen PE
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