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Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
In deze studiegids bieden we gemeenten en geïnteresseerden een overzicht van wat het Seminarium
aan onderzoek, studiemogelijkheden en dienstverlening aan de Bond te bieden heeft. Zoals bekend
bevindt het Seminarium zich in een transitieproces. Nadere voorstellen hieromtrent, die met het comité en het College van Bestuur van de PThU uitvoerig besproken zijn, zullen door het bestuur in
overleg met het comité worden ingediend voor de komende jaarvergadering van de Bond.
Bij onze samenwerkingspartner, de PThU, zullen in de komende tijd enkele veranderingen
plaatvinden of in gang worden gezet.
1. Met ingang van het nieuwe studiejaar 2021-2022 zal de al eerder aangekondigde herziening
van de driejarige master theologie: gemeentepredikant worden doorgevoerd.
2. Prof. dr. M.M. Jansen zal tijdens de opening van het academisch jaar het rectoraat
overdragen aan prof. dr. M. Wisse.
3. Het CvB van de PThU heeft besloten om toe te werken naar een unilocatie. Op dit moment is
nog niet bekend waar de universiteit zich zal vestigen, wat de consequenties zullen zijn voor
de huidige vestigingsplaatsen en op welke termijn de locatiewijziging zal plaatsvinden.
4. De onderzoekverbanden ‘Moving Identities’ en ‘Mediating Good Life’ worden
organisatorisch afgebouwd. Ter wille van een betere stroomlijning van het onderzoek wordt
het wetenschappelijk personeel verdeeld over leerstoelgroepen. Op het moment van
schrijven is nog niet bekend in welke leerstoelgroep onze docenten en aio terecht zullen
komen.
Uitvoerige informatie over de studie theologie is te vinden in de onderwijscatalogus 2021-2022 van
de PThU. Het Seminarium is gevestigd bij de PThU in Amsterdam. Voor verdere inlichtingen over een
theologiestudie bij de PThU kan men terecht bij de studieadviseurs. Zie website PThU: Over de PThU,
Organisatie, Organisatiestructuur, Ondersteunende Afdelingen, Studieadviseurs (onderaan). Hoewel
naar verwachting de universiteitsgebouwen vanaf september weer open zullen zijn voor colleges en
andere bijeenkomsten is het raadzaam de website van de PThU te raadplegen met het oog op mogelijk nieuwe, beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie. Zie de rubriek ‘Snel naar’, FAQ
Coronamaatregelen, op de homepagina van de PThU.
Een digitale versie van deze studiegids is te vinden op de website van de Bond VEG. Via de tabs Publicaties en Seminarium zijn diverse publicaties te vinden, waaronder de studiegids.
De privacyverklaring van de Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland is eveneens te vinden op de website van de Bond, zie Publicaties, Privacybeleid. Door te
klikken op de link onderaan de webpagina wordt deze verklaring geopend.
Seminarium van de Bond VEG
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A.

Doelstelling van het Seminarium

De doelstelling van het Seminarium kan in grote lijnen met drie trefwoorden worden aangegeven:
- onderzoek
- onderwijs
- dienstverlening.
Onderzoek
Door het Seminarium wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis en leerstellingen van de Vrije
Evangelische Gemeenten in ons land en verwante geloofsgemeenschappen daarbuiten.
Het onderzoek van het Seminarium is gericht op:
a) de theologiegeschiedenis vanaf de negentiende eeuw, ten behoeve van de reflectie op de historische wortels en identiteitsontwikkeling van de Bond VEG;
b) de huidige congregationalistische en missionaire traditie van de Bond VEG, in samenhang met
theologische ontwikkelingen rond gemeente-zijn en spiritualiteit in de Protestantse Kerk en andere
kerken in de context van de huidige maatschappij en cultuur.
Onderwijs
Het Seminarium verzorgt het basisprogramma Bond VEG dat is opgenomen in de driejarige predikantsmaster van de PThU.
Dienstverlening
Indien gewenst en mogelijk, kan vanuit het Seminarium een bijdrage worden geleverd aan bezinningsbijeenkomsten in de Bond, zoals regiobijeenkomsten en gemeenteavonden. Tevens zijn we beschikbaar voor predikanten- en bondsvergaderingen. Ook biedt het Seminarium de Oriëntatiecursus
Bond VEG aan voor personen die in aanmerking willen komen voor een in de Bond erkende aanstelling als gemeentelijk werker.

B.

Onderzoek

1.

Onderzoeksprojecten

Het Seminarium verricht op verschillende gebieden wetenschappelijk onderzoek.
Dr. L. Mietus richt zich op de theologiegeschiedenis van het Nederlandse protestantisme en de Bond
vanaf de negentiende eeuw. Publicaties over J.H. Gunning Jr. in samenwerking met dr. A. de Lange
te Karlsruhe en een uitgave van de monografie Johannes Hermanus Gunning (1929) in het Verzameld
Werk van K.H. Miskotte zijn in voorbereiding. Verder werkt hij aan een publicatie over de
geschiedenis van de Bond rond ‘1912’. Zie verder de website www.leomietus.nl.
Dr. T.L. Hettema richt zich in zijn onderzoek op identiteitsvragen van de VEG in de huidige maatschappij. Hoe krijgen geloof en gemeente-zijn vorm in relatie tot de thema's die spelen in maatschappij en cultuur? Deelgebieden van zijn onderzoek zijn: a) Spiritualiteit en de moderne cultuur; b)
5

missionair gemeente-zijn; c) Bijbelse theologie en hermeneutiek. Zie voor artikelen en lezingen de
website www.tlhettema.nl.
Mw. P.L. Laagland Winder MA is voor de periode 2020-2023 aangesteld als promovenda (aio) door
de PThU. Haar onderzoekplaats wordt gedurende deze jaren voor 50% gefinancierd door het Seminarium. De projecttitel van het onderzoek luidt: Wisselwerking en articulatie: Individuele geloofsbeleving en gedeelde geloofstaal in kleine postseculiere protestantse geloofsgemeenschappen. Het onderzoek van mw. Laagland Winder verloopt tot op heden naar wens.
2.

Internationale contacten

Het Seminarium onderhoudt op theologisch gebied contacten met de International Federation of
Free Evangelical Churches (IFFEC). Zie voor meer informatie https://iffec.org.

C.

Onderwijs

1.

Standaardroute

De standaardroute voor studenten die predikant willen worden in de Bond VEG loopt via de PThU.
Deze route kan gevolgd worden door:
•
•
•

voltijdstudenten
deeltijdstudenten
studenten via Hbo

Voltijdstudenten
Voltijdstudenten schrijven zich, na voltooiing van een bachelor theologie in Amsterdam of Groningen, in bij de PThU ten behoeve van het behalen van een master theologie: gemeentepredikant. Zij
volgen in de vrije ruimte van deze master het verplichte basisprogramma Bond VEG. Studenten met
een bachelor van een andere universiteit volgen eerst een premaster als zij niet aan de instroomeisen van de PThU voldoen.
Deeltijdstudenten
Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels en toelatingseisen ten aanzien van de gemeentepredikantsmaster van de PThU als voor voltijdstudenten.
Studenten via Hbo
Studenten met een diploma Hbo-theologie, die toegelaten willen worden tot de
gemeentepredikantsmaster Amsterdam, volgen een premaster bij de PThU. Zie de website van de
PThU: Onderwijs, Premaster.
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Studieduur
De studieduur van een voltijdstudie bedraagt zonder vertraging 6 jaar: 3 jaar voor de bachelor en 3
jaar voor de master theologie: gemeentepredikant van de PThU. In geval van deeltijdstudie is dit
circa 10 jaar. Voor Hbo-studenten komt daar een premastertraject bij.
2.

Andere routes en geschiktheidsbeoordeling

Studenten van andere universiteiten
Studenten van andere universiteiten die predikant willen worden in de Bond VEG, zetten in principe
hun studie voort aan de PThU met inachtneming van de bij haar geldende instroomeisen. In uitzonderlijke gevallen kan een maatwerkprogramma worden opgesteld voor studenten die elders een
predikantsmaster hebben behaald. Zo’n programma komt wat betreft studielast overeen met de gemeentepredikantsmaster van de PThU. Het volgen van het basisprogramma Bond VEG is daarbij verplicht. Van een maatwerkprogramma is ook sprake bij de regeling art. 11.2.2 van het HR van de
Bond. 1
Geschiktheidsbeoordeling
Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de geschiktheidsbeoordeling die door de Protestantse
Kerk in Nederland wordt georganiseerd. Inschrijving in het kerkelijk album is daarvoor eveneens verplicht. Zie website PThU: Onderwijs, Praktische informatie, Kerkelijk Album. Als een student in de
Bond van VEG wil gaan werken, is een lid uit de Bond betrokken bij het gespreksteam.
3.

Het basisprogramma Bond VEG

In de master theologie: gemeentepredikant van de PThU verzorgt het Seminarium het basisprogramma Bond VEG. Dit programma wordt in de vrije ruimte van het derde jaar van de master aangeboden. Het gaat om een specialisatiecursus van 15 ects (studiepunten European Credit Transfer System), die verplicht is voor een student die predikant wil worden in de Bond VEG. Het programma
verschaft door middel van colleges, literatuurstudie en een paper inzicht in het eigene van de Bond.
Het omvat de volgende onderdelen:
• Geschiedenis, identiteit en ontwikkelingen Bond VEG
• Congregationalistische gemeenteopbouw
• Een paper
In de master theologie: gemeentepredikant volgt na het basisprogramma Bond VEG het schrijven
van een masterscriptie. Onder bepaalde voorwaarden kan een docent van het Seminarium daarbij
betrokken worden als begeleider. 2
Dit programma bestaat uit een voortraject met vakken uit de bachelor van de PThU en vervolgens een hoofdtraject met
vakken uit de predikantsmaster van de PThU. Over het voortraject mag men hooguit vier jaar doen. De totale studieduur is
in de regel vergelijkbaar met die van de standaardroute deeltijd.
2 Het gaat om de volgende voorwaarden:
• Studenten die predikant willen worden in de Bond VEG, zijn vrij in de keuze van hun vakspecialisatie en in de onderwerpkeuze van hun thesis.
• Indien het onderwerp van hun thesis valt onder de expertise van een docent van het seminarium VEG, dan treedt deze
op als 1e begeleider.
• Indien het onderwerp buiten het onderzoeksterrein van de docenten van het seminarium VEG valt, dan kan een van
hen als 2e begeleider bij de thesis betrokken zijn. Een derde docent wordt dan aangewezen als beoordelaar.
1
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4.

Stage- en praktijkmomenten

Het Seminarium heeft geen aandeel in de stage- en praktijkmomenten die door de PThU in de predikantsmaster worden verzorgd, ook niet in het geval van een maatwerkprogramma. Een student is
niet verplicht zijn of haar stage te lopen in een VEG, maar kan dit in overleg met de PThU regelen.
Het Seminarium kan daarbij geraadpleegd worden. De contacten met de predikant-werkbegeleider
en de betreffende VEG verlopen via de PThU.
5.

Data en informatie

Opening van het academisch jaar PThU

vr. 3 sept. 2021, Vrijburg,
Diepenbrockstraat 46, Amsterdam

Studiedag Een omstreden relatie. Protestantse theologen
over het Jodendom 1860-2020, n.a.v. de schuldverklaring
van de PKN (2019). Met ondersteuning van het Seminarium

vr. 3 dec. 2021, Bergkerk
Dr. Abr. Kuyperlaan 2, Amersfoort

Zie verder, www.pthu.nl, Agenda (scrol naar de genoemde data).
Voor specifieke vragen over de studiemogelijkheden bij de PThU kan contact worden opgenomen
met de studieadviseurs. Zie website PThU: Over de PThU, Organisatie, Ondersteunende Afdelingen,
Studieadviseurs.
6.

Inschrijving

Het Seminarium schrijft geen studenten in. Inschrijvingen verlopen via de PThU.
7.

Afstudeerverklaring

Studenten ontvangen een afstudeerverklaring van het Seminarium wanneer men:
a.
b.

c.

een bewijs kan overleggen, waaruit blijkt dat aan de PThU de master theologie: gemeentepredikant is behaald;
of een bewijs kan overleggen, waaruit blijkt dat elders een masterdiploma met het oog op
een predikantschap is behaald, en men het door het Seminarium vastgesteld aanvullend studieprogramma met goed gevolg heeft voltooid;
of met goed gevolg een bijzondere studieopdracht (conform artikel 11 lid 2.2 van het huishoudelijk reglement van de Bond) heeft voltooid. 3

Degene die heeft voldaan aan alle vereisten ontvangt de afstudeerverklaring van het Seminarium en
verkrijgt de titel van ‘kandidaat tot de heilige dienst voor het predikantschap in de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland’. Wanneer een student afstudeert aan de PThU wordt deze

3

Bij deze drie studievarianten (a, b, c,) is het basisprogramma Bond VEG een verplicht onderdeel.

8

verklaring na de buluitreiking uitgereikt. In andere gevallen vindt deze uitreiking op een ander moment plaats.
8.

Tijdelijke preekconsenten

Tijdelijke aanbevelingen voor het voorgaan in kerkdiensten van een VEG kunnen door het Seminarium worden afgegeven aan:
1.
een student die in het bezit is van een preekconsent dat verleend is door de PThU;
2.
een docent of promovendus van het Seminarium, die geen lid is van een VEG en die geen
predikant is of preekconsent heeft in de PKN;
3.
aan personen die in contact getreden zijn met het Seminarium en middels een studie- of onderzoekprogramma van de PThU zich enige tijd in de denk- of werkwereld van de Bond VEG
wil begeven.
De spelregels die met het comité zijn afgesproken voor het verlenen van een tijdelijke aanbeveling
door het Seminarium (tijdelijk preekconsent), zijn beschikbaar bij dr. L. Mietus.
9.

Beroepbaarstelling

Wanneer een student een afstudeerverklaring van het Seminarium heeft ontvangen, kan hij/zij zich
wenden tot het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland: President
Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, tel. 026 3648249, e-mail: info@bondveg.nl, met het verzoek als
proponent voor het predikantschap in de Bond beroepbaar te worden gesteld.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van:
a.
een eigen motivatie van het verzoek, met aandacht voor de eigen spiritualiteit, de eigen visie
op de Bond en, in samenhang daarmee, op het gemeente zijn;
b.
een korte, geschreven reflectie op de Beginselverklaring van de Bond uit 1885/1888;
c.
een overzicht van wat men gedurende de studie aan nevenactiviteiten in en/of buiten de
Bond heeft verricht;
d.
het ‘overall’-stageverslag dat ten behoeve van de stageafronding is geschreven;
e.
een afstudeerverklaring van het Seminarium;
f.
een verklaring van de geschiktheidscommissie van de PKN;
g.
een bewijs dat is deelgenomen aan een informatieve bijeenkomst inzake de rechtspositie
van predikanten in de Bond van VEG in Nederland;
h.
een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG), afgegeven door de burgerlijke gemeente in de
eigen woonplaats.
10.

Werkbegeleiding beginnende predikanten en gemeentelijk werkers

Afgestudeerden die als predikant aan hun werkzaamheden beginnen, ontvangen gedurende de
eerste jaren van hun loopbaan een verplichte werkbegeleiding (primaire nascholing). Coördinator is
bestuurslid ds. J. de Jong-Buursma. Onder haar verantwoordelijkheid worden in overleg met de
beginnende predikant afspraken gemaakt met een door het Seminarium aan te wijzen mentor, die –
vanaf de aanvang van het predikantschap – gedurende ongeveer een jaar deze begeleiding verzorgt.
Daarna volgt men het traject Primaire Nascholing van Predikanten (PNP) bij het Centrum voor
9

Beroepsvorming en Spiritualiteit van de PThU (zie website PThU: Onderwijs, Nascholing, Primaire
Nascholing Predikanten). De gang van zaken is opgenomen in een daartoe opgesteld protocol. Ook
gemeentelijk werkers ontvangen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan verplichte primaire
nascholing, na erkenning door het comité en aanstelling in een gemeente. Dit wordt eveneens door
ds. J. de Jong-Buursma gecoördineerd. De protocollen van de werkbegeleiding zijn via haar
verkrijgbaar. Zie voor meer informatie over deze nascholing: website van de Protestantse Kerk:
Praktisch, Permanente Educatie, pagina Permanente Educatie-Primaire Nascholing.
11.

Nascholing

Op de website van de PThU, www.pthu.nl, (rubriek Onderwijs, Nascholing) is informatie te vinden
over de nascholing 2021-2022, met een uitgebreid aanbod aan cursussen en studiedagen, die door
de PThU worden verzorgd. De PThU biedt ook een clusterprogramma aan, waarmee men in één keer
6 studiepunten kan verwerven. Zie website PThU: Onderwijs, Nascholing, Clusters 2021-2022.
Predikanten en gemeentelijk werkers die werken in een bij de Bond aangesloten gemeente, worden
geacht iedere vijf jaar maximaal 6 studiepunten aan cursussen uit het PThU-aanbod te volgen. Daarnaast hebben zij recht op studieverlof onder eigen regie, waarvoor tevens cursussen bij de PThU of
andere aanbieders kunnen worden gevolgd. Ook supervisie of coaching-gesprekken horen tot de
verplichte nascholing. Voor meer informatie kan men terecht bij het Bondsbureau dat vragen of opmerkingen doorgeeft aan de Werkgroep nascholing. Tel. 026 3648249, e-mail: info@bondveg.nl.
De Academie van de Protestantse Kerk biedt ook cursussen aan voor predikanten, o.a. de training
‘Kerk naar buiten’ (voorheen de missionaire specialisatie). Daarmee zijn ook nascholingspunten te
verwerven. Verder verzorgt de Academie toerustingscursussen, waar ook kerkenraadsleden en
vrijwilligers in VEG aan kunnen deelnemen. Informatie daarover is te vinden op de website van de
PKN: www.protestantsekerk.nl, Praktisch, Trainingen.
12.

Collegegelden en studiefondsen

De collegegeldbedragen voor het studiejaar 2021-2022 zijn te vinden op de website van de PThU:
Onderwijs, Praktische informatie, Collegegeld.
Studenten met een maatwerkprogramma betalen gedurende hun studieopdracht jaarlijks aan het
Seminarium VEG een bedrag, dat maximaal gelijk is aan dat van een deeltijdstudent van de PThU. In
geval deze studenten door het Seminarium verplicht worden om elders een aanvullende studie te
doen en zij daarvoor inschrijving- en/of lesgeld moeten betalen, wordt het elders te betalen bedrag
met de collegegeldverplichting aan het Seminarium verrekend.
De vakken, die studenten van andere universiteiten als aanvullende eis en studenten art. 11.2.2 in
het kader van hun studieopdracht bij de PThU volgen, worden door het Seminarium als
contractonderwijs per ects genoten studiepunt aan de PThU vergoed en worden door deze
studenten niet zelf aan de PThU betaald.
Gedurende hun studie kunnen studenten die via het Seminarium predikant willen worden in de
Bond onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op enkele studiefondsen.
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1.

Studiefonds Seminarium Bond VEG. Dit fonds wordt beheerd door het Seminarium. Het biedt
de mogelijkheid van een vergoeding tot maximaal 20% van het collegegeld voor bachelorstudenten en tot maximaal 50% van het collegegeld voor masterstudenten. Tevens kunnen
masterstudenten die onbetaald verlof moeten opnemen voor de cursus ‘stage en supervisie’
aanspraak maken op een bescheiden tegemoetkoming. Het betreft in alle genoemde gevallen studenten die geen studiefinanciering meer ontvangen van het rijk en instellingscollegegeld moeten betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inkomen van de
student en/of zijn/haar partner. Voor meer informatie en aanvragen kan men terecht bij de
penningmeester van het bestuur van het Seminarium.

2.

Fonds Nuis Bond VEG. Dit fonds wordt beheerd door het comité van de Bond en biedt de
mogelijkheid van renteloze leningen voor studenten die studeren voor predikant in de Bond.
Na voltooiing van de predikantsopleiding wordt per volledig gewerkt jaar in enig dienstverband in de Bond 10% van de lening kwijtgescholden. Op dit fonds kan tevens een beroep
worden gedaan voor de kosten van de nascholing. Voor meer informatie en aanvragen kan
men terecht bij de commissie financiën en organisatie van het comité, info@bondveg.nl.

3.

Fonds Aktie Late Roepingen van Stichting Ruimzicht. Dit fonds ondersteunt onder bepaalde
voorwaarden studenten die ingeschreven staan voor de master theologie: gemeentepredikant van de PThU. Zie voor meer informatie www.ruimzicht.nl, rubriek De Stichting, Financiën en beleid. De schriftelijke aanvraag voor Fonds Aktie Late Roepingen dient te worden
gericht aan Stichting Ruimzicht t.a.v. ds. F.A.H.A. de Kok, fahadekok@ruimzicht.nl. Doorgaans wordt men daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

4.

Zie voor andere fondsen de website van de PThU: Onderwijs, Praktische informatie, Tegemoetkoming studiekosten.

Voor het Studiefonds Seminarium Bond VEG en het Fonds Nuis Bond VEG geldt dat studenten die
gedurende hun theologiestudie geen (gast)lid zijn van een bij de Bond aangesloten VEG niet in
aanmerking komen voor de onder 1 en 2 genoemde tegemoetkomingsregelingen in de studiekosten.
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D.

Dienstverlening en publicaties

1.

Toerusting

Door het Seminarium kan een bijdrage worden geleverd aan bezinningsbijeenkomsten binnen en
buiten de Bond over een thematiek die binnen de opdracht en de expertise van de docenten ligt.
Verzoeken daartoe worden gericht aan de secretaris van het bestuur, dhr. J.P. Oost, e-mail: seminariumsecretariaat@bondveg.nl. Informatie over de voorwaarden en kosten van deze dienstverlening
zijn te vinden op de website van de Bond: Publicaties, Seminarium, Notitie dienstverlening aan de
Bond.
2.

Oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Wie in het bezit is van een diploma van een vierjarige bachelor Theologie van een erkende Hboinstelling, kan onder voorwaarden als gemeentelijk werker binnen de Bond worden aangesteld. 4
Voor de erkenning is ook het volgen van de door het Seminarium verzorgde cursus Oriëntatie Bond
van Vrije Evangelische Gemeenten vereist. Een aanvraag voor het volgen van de cursus geschiedt via
het comité, President Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, 026 3648249, info@bondveg.nl. Een cursist
ontvangt de cursusinformatie bij het intakegesprek in Amsterdam.
Voor Hbo-studenten theologie is het mogelijk om tijdens hun opleiding, in het kader van een verbredingsminor, de bovengenoemde oriëntatiecursus te volgen, mits daarvoor toestemming wordt verleend door de betreffende Hbo-instelling.
Hbo-studenten die collegegeld betalen aan de Hbo-instelling waaraan zij studeren, hoeven geen cursusgeld aan het Seminarium te betalen.
Het Seminarium heeft met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een overeenkomst gesloten, waardoor de oriëntatiecursus als keuzeprogramma in de verbredingsminor van de vierjarige bachelor
Theologie wordt aangeboden.
Voor Hbo-studenten die op grond van het voltooien van hun vierjarige bachelor Theologie en het
volgen van de oriëntatiecursus erkenning willen aanvragen bij het comité met het oog op een door
de Bond erkende aanstelling als gemeentelijk werker, gelden de volgende regels:
1.

2.

De cursist moet, bij aanvang van de cursus, bij het comité schriftelijk melden dat hij of zij
voornemens is een functie als gemeentelijk werker in de Bond te gaan vervullen. Alleen
wanneer men deze melding heeft verricht, kan men de cursus door het comité van de Bond
bij de aanvraag erkend krijgen.
De cursist moet bij aanvraag van erkenning in het bezit zijn van een diploma van een vierjarige bachelor Theologie van een door de overheid erkende Hbo-instelling en het getuigschrift als bewijs van voltooiing van de cursus.

De Bond kent sinds 2010 vier verschillende typen gemeentelijk werker: 1. algemeen, 2. missionair/diaconaal, 3. jeugd en jongeren, 4. pastoraat/gemeenschapsopbouw.

4
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3.
4.
5.

Voor aanvraag (en in principe ook voor de cursus) moet men lid zijn of worden van een bij
de Bond aangesloten gemeente.
Er wordt door het comité geen extra studie verlangd, als is voldaan aan voorwaarden 1 en 2.
Over de uiteindelijke erkenning dan wel niet-erkenning tot gemeentelijk werker in de Bond
beslist het comité.

Wie niet in het bezit is van een diploma van een vierjarige bachelor Theologie zal voor erkenning in
de Bond door het comité gevraagd worden een assessment te doen bij een door de overheid erkende Hbo-instelling. Op basis van een assessment bepaalt de betrokken Hbo-instelling welke modules nog gedaan moeten worden voor het verkrijgen van bovengenoemd diploma.
3.
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