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algemeen
Wie niet de kerkelijke theologische opleiding (KTO) heeft afgerond, kan in sommige gevallen toch
beroepbaar gesteld worden als predikant.
De mogelijke situaties laten zich onderbrengen in drie categorieën:
a.
een gemeentelid dat vanwege levenservaring of andere bijzondere gaven kan volstaan met
een verkorte opleiding;
b.
een gemeentelid dat een andere theologische opleiding heeft gevolgd;
c.
een predikant uit een andere kerkgemeenschap.
bijzondere gaven
Een gemeentelid dat vanwege levenservaring of andere bijzondere gaven in aanmerking verwacht
te komen voor een verkorte opleiding, vraagt daarover een aanbeveling van zijn kerkenraad en
meldt zich hiermee bij de KTO.
De KTO beoordeelt volgens eigen regeling of en in hoeverre het gemeentelid inderdaad met een
verkorte opleiding kan volstaan.
Na voltooiing van de verkorte opleiding ontvangt het gemeentelid een certificaat van de KTO
waarmee hij bij de regionale vergadering een BeroepbaarStellend Onderzoek (BSO) kan aanvragen.
andere opleiding
Een gemeentelid dat een andere theologische opleiding heeft gevolgd, meldt zich bij de KTO.
Indien nodig doet de KTO op grond van haar beoordeling van die andere opleiding hem een
voorstel voor een aanvullende opleiding.
Na voltooiing van de aanvullende opleiding ontvangt het gemeentelid een certificaat van de KTO
waarmee hij bij de regionale vergadering een BSO kan aanvragen.
andere kerkgemeenschap
De Nederlandse Gereformeerde Kerken kunnen met een andere kerkgemeenschap een
verwantschapsrelatie aangaan waarbij zij overeenkomen dat predikanten over en weer beroepbaar
zijn.
Een predikant die afkomstig is uit een kerkgemeenschap waarmee de Nederlandse Gereformeerde
Kerken geen relatie hebben die onderlinge beroepbaarheid van predikanten inhoudt, meldt zich bij
de landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken (CKO) en zendt haar voor zover mogelijk de
volgende stukken toe:
a.
een getuigschrift van de kerkenraden die de laatste vier jaren het toezicht hielden op zijn
ambtsdienst;
b.
referenties van andere personen of instanties ter zake van zijn ambtsdienst in het verleden
en de verwachtingen voor zijn mogelijke ambtsdienst in de Nederlandse Gereformeerde
Kerken;
c.
een motivatiebrief, waarin de predikant met name verwoordt waarom hij binnen de
Nederlandse Gereformeerde Kerken wil dienen als predikant;
d.
een curriculum vitae, bij voorkeur ondersteund door relevante diploma’s;
e.
vier uitgeschreven preken, bij voorkeur ondersteund door opnames van kerkdiensten
waarin hij deze heeft gehouden.
De CKO voert met de predikant een eerste gesprek, met behulp van de genoemde stukken, om te
beoordelen of de predikant betrouwbaar is in de verkondiging van het Woord van God.
De CKO stelt in overleg met de KTO een programma vast voor een aanvullende opleiding, met name
gericht op de geschiedenis van en het geldend recht in de kerken, en zo nodig ook op andere
facetten.
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Nadat de predikant de aanvullende opleiding heeft voltooid, voert de CKO met hem een tweede,
afrondend gesprek, om te beoordelen of de predikant gereed is om de kerken te dienen.
Bij een positief oordeel verstrekt de CKO aan de predikant een verklaring waarmee hij bij de
regionale vergadering een BSO kan aanvragen. De CKO laat zich bij het BSO vertegenwoordigen
door andere personen dan bij de voorgaande gesprekken.

Toelichting
Ook deze regeling baseert zich voornamelijk op het rapport van de Werkgroep Kerkelijke Onderzoeken.
2.2
Zo nu en dan klinkt de bedenking dat de KTO, i.c. de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, hier een (te?)
sterke machtpositie krijgt en daar soms ook misbruik van lijkt te maken. In dat geval zijn de volgende punten
van belang:
a.
De landelijke regelingen die de synode vaststelt, gaan niet over wat er binnen de KTO moet gebeuren:
dat is aan die onderwijsinstelling zelf. Het is een zaak van vertrouwen en van het bewaken van eigen
grenzen dat de synode dit aan haar overlaat.
b
In concrete gevallen kan iemand zijn moeite bij de KTO bekendmaken. Leeft het breder bij de kerken,
dan kunnen zij zich verstaan met de door de synode benoemde Raad van Toezicht van de TU.

