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Voorstel van het GCKO tot aanpassing van GR 15 Permanente
educatie

Beroep baar hei d
Volgens GR15-9-4 moet een ambtelijke vergadering alvorens een beroepbaar predikant (buiten vaste

bediening) of een predikant- geestelijk verzorger te beroepen contact opnemen met de commissie

Permanente educatie. Met het beroepen van een predikant-geestelijk verzorger zal een beroep tot

gemeentepredikant bedoeld zijn, en niet een beroep tot predikant met een bijzondere opdracht. Hiervoor

is immers geen nascholing binnen de kerk vereist (buiten de initiële nascholing). En volgens art. 11 moet

een ambtelijke vergadering ook contact opnemen met de commissie PE als zij een proponent wil beroepen

die al langer dan vier jaar proponent is.

Beoordeling

Naar het oordeel van het college, is deze regeling in strijd met wat in de ordinanties is bepaald. Als iemand

beroepbaar is gesteld (als gemeentepredikant) kan een kerkenraad niet via een GR verplicht worden om

na te gaan of betrokkene eerst nog moet studeren: betrokkene is beroepbaar.

Het GCKO herkent de bedoeling van de regeling dat voorkomen moet worden dat predikanten of

proponenten na jaren zonder nascholing zonder meer beroepen kunnen worden. Maar daarvoor is de

bepaling niet nodig. Immers, een periode van beroepbaarheid is maximaal vier jaar. Daarna moet

verlenging worden gevraagd bij de kleine synode. De kleine synode kan daarbij advies vragen aan de

commissie Permanente educatie, zoals ook al gebeurt wanneer een predikant buiten vaste bediening die

niet beroepbaar is de kleine synode vraagt om beroepbaarstelling (GR 15-9-1). Het is daarbij overigens wel

van belang dat de commissie richtlijnen geeft wat van proponenten en predikanten buiten vaste bediening

aan studieactiviteit wordt verwacht met het oog op verlenging van de beroepbaarstelling.

Omdat de regels die gesteld worden in artikel 11 inhoudelijk gelijk zijn aan wat in artikel 9 is bepaald

kunnen proponenten en beroepbare predikanten buiten vaste bediening (degenen die om verlenging van

beroepbaarstelling vragen) toegevoegd worden aan art. 9-1 en kunnen art. 9-4 en art.11 vervallen.

Voorstel

Het GCKO stelt derhalve voor — na overleg met en met instemming van de commissie Permanente

educatie - art. 9-1 aan te vullen en art 9-4 en art. 11 te laten vervallen, onder gelijktijdige vernummering

van art. 12 en 13 in 11 en 12.



Huidige tekst Voorstel

Art. 9 Beroepbaarheid na onderbreking van de Art. 9 Hernieuwde beroepbaarstelling
permanente educatie

Als iemand die de bevoegdheid tot bediening Als iemand die de bevoegdheid tot bediening
van Woord en sacramenten heeft behouden, van Woord en sacramenten heeft behouden,
aan de kleine synode verzoekt om beroepbaar aan de kleine synode verzoekt om beroepbaar
gesteld te worden (als bedoeld in ord. 3-15-4), gesteld te worden (als bedoeld in ord. 3-15-5),

dan wel als iemand de kleine synode verzoekt
de termijn van beroepbaarheid te verlengen

vraagt de kleine synode advies van de vraagt de kleine synode advies van de
commissie over de aan de permanente commissie over de aan de permanente
educatie te stellen voorwaarden, educatie te stellen voorwaarden.

2 Indien betrokkene naar het oordeel van de commissie onvoldoende actuele studie heeft gevolgd
om als predikant binnen de kerk werkzaam te zijn stelt de kleine synode de voorwaarde, dat
betrokkene eerst de ontbrekende studie volgt.
De commissie kan ook oordelen, dat het voldoende is dat de ontbrekende nascholing alsnog
gevolgd wordt indien betrokkene weer valt onder het bepaalde in artikel 2.

3 Indien betrokkene gedurende een periode van vier jaar of langer niet heeft deelgenomen aan de
voortgezette nascholing als bedoeld in artikel 5 kan de commissie betrokkene verzoeken
eventuele door deze zelf verworven kennis of vaardigheden te laten waarderen door een daartoe
door de commissie erkende instelling, zulks voor rekening van betrokkene.

4 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde vervalt
geldt eveneens voor
a) predikanten met een bijzondere

opdracht;

b) beroepbare predikanten,

met dien verstande dat niet de kleine synode
maar de ambtelijke vergadering die betrokkene
wenst te beroepen de commissie om advies
vraagt en, indien van toepassing, de in lid 2
gestelde voorwaarde stelt alvorens tot beroep
over te gaan.

Het te vervallen art. 11 luidt nu:

Artikel. 11 Beroepbaarheid van proponenten, die langer dan vier jaar proponent zijn
1. Indien een ambtelijke vergadering een proponent wenst te beroepen, die langer dan vier jaar

proponent is, vraagt deze ambtelijke vergadering advies aan de commissie voor de permanente
educatie.

2. Indien betrokkene naar het oordeel van de commissie in de periode van diens proponentschap in
vergelijking met wat deze in dezelfde periode aan permanente educatie had kunnen ontvangen te
weinig scholingsactiviteiten heeft gevolgd om als predikant binnen de kerk werkzaam te zijn stelt de
ambtelijke vergadering alvorens tot beroep over te gaan de voorwaarde dat betrokkene dit gemis
opheft op een door de commissie te bepalen wijze.
Daarbij kan de commissie oordelen, dat het voldoende is dat het gemis wordt opgeheven indien
betrokkene valt onder het bepaalde in artikel 2.

3. De commissie kan betrokkene verzoeken eventuele door deze zelf verworven kennis of vaardigheden
te laten waarderen door een daartoe door de commissie erkende instelling, zulks voor rekening van
betrokkene.
De commissie betrekt deze waardering bij haar in het vorige lid bedoelde beoordeling.


