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IV.5  REGELING BIJ ARTIKEL 11 LID 4, 1 VAN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BOND 
 
  Geschiktheidonderzoek toekomstige predikanten Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland 
 
INSCRIJVING IN HET ALBUM VAN DE BOND  
 
  De student die de roeping gevoelt tot het ambt van predikant of de mogelijkheid 
daartoe voor zichzelf wil openhouden en onderzoeken, geeft dat te kennen door 
zich te laten inschrijven in het Album van de Bond. Daarmee geeft hij tevens te 
kennen zich te willen onderwerpen aan de toetsing van de geschiktheid en de 
roeping tot het ambt. 
 
  De inschrijving vindt jaarlijks plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
standaardinschrijfformulier. De eerste inschrijving geschiedt in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de Bond en het seminarium. De Bond kan zich door het 
seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (hierna 
te noemen: seminarium) laten vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de 
inschrijving ontvangt de student de benodigde informatie over de 
geschiktheidbeoordeling en de beroepbaarstelling. 
 
  In combinatie met de eerste inschrijving in het Album van de Bond vindt een 
kennismakingsgesprek plaats tussen de geschiktheidcommissie van de Protestantse 
Kerk in Nederland, die de beoordeling namens de Bond verzorgt, en de 
betreffende student. Dit kennismakingsgesprek kan in groepsverband plaats 
vinden. 
 
PLANNING EN INHOUD VAN HET ONDERZOEK NAAR DE 
ROEPING EN DE GESCHIKTHEID  
 
  De geschiktheidcommissie voert ten minste drie gesprekken met de student die 
staat ingeschreven in het Album van de Bond. 
 
  Aan elk gesprek nemen twee commissieleden deel, die in de regel samen een vast 
team vormen. Aan dat team wordt op voordracht van het comité iemand uit de  
Bond toegevoegd. Van dat team heeft in ieder geval één persoon ervaring als 
ambtsdrager in de kerk. In de regel voert hetzelfde team alle gesprekken met een 
bepaalde kandidaat. Dit gespreksteam heeft ook de bevoegdheid om namens de 
commissie een uiteindelijk oordeel te geven over de geschiktheid van een 
kandidaat en de verklaring af te geven. Een besluit om iemand als (voorlopig) niet 
geschikt te beoordelen wordt door het gespreksteam eerst genomen nadat het 
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hierover overleg heeft gepleegd met het moderamen van de 
geschiktheidcommissie. 
 
  De gesprekken worden gehouden in een als kerkelijk herkenbare setting, zoals 
het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht, het bondsbureau of een 
kerkelijke ruimte in de nabijheid van de opleidingsplaats.  
 
  Het eerste gesprek vindt in principe plaats aan het einde van de 
bacheloropleiding wanneer de student daadwerkelijk kiest voor de 
predikantsmaster en de predikantsopleiding en minimaal drie jaar vóór de 
geplande voltooiing van de predikantsopleiding. Op verzoek van een student kan 
het eerste gesprek evenwel ook op een eerder moment plaats vinden. Dit eerste 
gesprek geschiedt aan de hand van een door de student in te zenden 
levensbeschrijving en motivatie.  
 
  De volgende gesprekken vinden in de regel plaats binnen een periode van drie 
jaar na het eerste gesprek. Uitzonderingen op deze regel kunnen door de 
commissie per geval worden gemaakt.1 
 Het laatste gesprek vindt plaats aan het einde van de studie. 
 
  Na elk gesprek vormt de commissie zich een oordeel – ‘ja’, ‘neen tenzij’, ‘neen’ – 
en stelt de student daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. Voor de 
student kunnen de bevindingen van de commissie mogelijkheden openen voor 
verdere reflectie waarbij hij extra begeleiding kan inroepen of een wending in de 
studie kan overwegen e.d. De commissie is gehouden in het overleg met de 
student zonodig doorverwijsmogelijkheden aan te reiken. Daarbij valt te denken 
aan: contact zoeken met de academiepastores en/of de docenten van de opleiding, 
hulpvraag onderzoeken met een (studenten)psycholoog. De student blijft zelf 
verantwoordelijk of hij met deze verwijzing iets doet.  
 
  Indien de commissie bij een van de gesprekken of uiteindelijk tot het oordeel 
‘neen, tenzij’ of ‘neen’ is gekomen, is de commissie verplicht van dit oordeel 
mededeling te doen aan de contactpersoon voor studenten in het bestuur van het 
seminarium. Tevens kan de commissie in dat geval besluiten tot het houden van 
een onafhankelijk persoonlijkheidsonderzoek of een psychologische test van de 
betrokken kandidaat. Indien daartoe wordt besloten, deelt de commissie dit in een 
gesprek mee aan de betreffende kandidaat. Deze is verplicht zich aan een dergelijk 
onderzoek te onderwerpen, tenzij hij zelf zich uit de procedure van het 

                                                           
1 Dit kan noodzakelijk zijn bij deeltijdstudenten die langer over hun studie doen dan een 
voltijdstudent. Daarbij moet overigens worden voorkomen dat het eerste en het laatste 
gesprek in tijd te ver uit elkaar liggen. 
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geschiktheidonderzoek terugtrekt en daarmee – vooralsnog – afziet van de 
mogelijkheid om te worden toegelaten tot het ambt van predikant. 
  Na kennisname van de conclusies van het onderzoek of de test velt de commissie 
een oordeel dan wel neemt zij het besluit ten aanzien van de afgifte van de 
geschiktheidverklaring. 
 
  De commissie kan bij haar oordeelsvorming gebruik maken van de mogelijkheid 
om een second opinion te laten geven door een ander gespreksteam uit haar 
midden. Indien bij de besluitvorming binnen een gespreksteam de stemmen 
staken, wordt door de commissie een ander team ingeschakeld om een oordeel te 
geven. 
 
  Bij een uiteindelijk positief oordeel van de commissie ten aanzien van de roeping 
en de geschiktheid van de student, geeft zij, na ontvangst van een kopie van het 
examendiploma van de predikantsopleiding, de verklaring van de geschiktheid aan 
de student. Daarmee verkrijgt betrokkene het recht om beroepbaarstelling aan te 
vragen. 
 
  Bij een uiteindelijk negatief oordeel ten aanzien van de roeping en geschiktheid 
van een student, stelt de commissie deze daarvan mondeling en met redenen 
omkleed op de hoogte en bevestigt dit oordeel in een aangetekende brief.  
 
BEZWAAR EN BEROEP  
 
  Het onderzoek naar de bekwaamheid – waarin tevens is begrepen de 
geschiktheid als persoon voor het beroep – is de verantwoordelijkheid van de 
opleiding. De onderwijsreglementen voorzien in procedures van bezwaar en 
beroep tegen beslissingen van de opleiding die de student wil aanvechten. 
 
  Het onderzoek naar de roeping en de geschiktheid voor het ambt van predikant 
valt onder de verantwoordelijkheid van de Bond. Daarom zijn voor de procedures 
van bezwaar tegen de werkwijze of die van beroep tegen een beslissing van de 
geschiktheidcommissie de kerkelijke jurisprudentie van de Protestantse Kerk en de 
Statuten van de Bond van toepassing. Dit houdt  het navolgende in: 
 
- Indien een student bezwaar heeft tegen de werkwijze of het oordeel van de 

geschiktheidcommissie, kan hij schriftelijk bezwaar indienen bij het 
moderamen van de geschiktheidcommissie t.a.v. de coördinator en een 
verzoek indienen tot revisie door middel van een beoordeling door een ander 
gespreksteam. 

- Tegen het oordeel van het andere gespreksteam, staat voor de betrokken 
student beroep open bij het comité van de Bond. Het comité hoort de 
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student, neemt kennis van zowel de motivering van de geschiktheidcommissie 
als van het dossier van de betreffende student, wint indien nodig of wenselijk 
alsnog een extern advies in en neemt een beslissing. Tegen deze beslissing is 
geen verder beroep mogelijk. 

 
VERSLAGLEGGING EN DOSSIERBEHANDELING  
 
  Van alle gesprekken wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in bewaring 
wordt gegeven bij de coördinator van de geschiktheidcommissies. Het verslag 
wordt ter kennis gebracht van de student en het moderamen van de commissie. 
Van de verslagen van de gesprekken met de studenten gaan geen brieven of 
kopieën naar de opleiding of het seminarium. Wel is de geschiktheidcommissie 
bevoegd, met medeweten van de betrokken student, contact te leggen met de 
opleiding en/of het seminarium, zoals hierboven werd beschreven. 
 
  Van elke student die zich onderwerpt aan het geschiktheidonderzoek wordt een 
persoonlijk dossier aangelegd waarin zijn persoonlijke gegevens en hem aangaande 
verslagen worden bewaard. De student heeft te allen tijde het recht tot inzage in 
zijn dossier. Het dossier van hen die een geschiktheidverklaring hebben 
ontvangen, wordt direct daarna vernietigd. Het dossier van degenen die geen 
geschiktheidverklaring ontvingen, blijft bewaard gedurende tien jaar nadat de 
geschiktheidcommissie – of in geval van beroep: het comité – het eindoordeel 
heeft gegeven. Daarna wordt het dossier vernietigd.  
 
  Deze regeling gaat in op 1 september 2008. 
 
 
 


