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optie
Wie de kerkelijke theologische opleiding (KTO) heeft afgerond, kan als predikant in opleiding (prio)
werkervaring opdoen voordat hij beroepbaarstelling aanvraagt.
Het prio-schap is een optie, geen verplichting voor aankomende predikanten.
toedeling
Een kerk die zich beschikbaar wil stellen voor het ontvangen van een prio, meldt zich bij de KTO. De
kerkenraad raadpleegt hiervoor de gemeente.
De KTO inventariseert welke afgestudeerden in aanmerking willen komen voor een prio-schap.
De KTO brengt beide partijen bij elkaar maar laat de beslissing aan hen.
De KTO wijst elke prio een begeleider toe.
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rechtspositie
Het prio-schap is een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
De KTO adviseert de kerkenraad over de invulling van het prio-schap.
De kerkenraad treft met de aspirant-prio een regeling over ten minste de volgende punten:
a.
de duur van het prio-schap, minimaal twee jaar en maximaal drie jaar;
b.
de taken die de prio zal verrichten;
c.
het tijdsbeslag dat deze taken van de prio mag vragen, minimaal 0,4 fte en maximaal 0,8 fte;
d.
de toezegging van levensonderhoud, volgens de regeling van het Steunpunt Kerk en Werk.
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preekbevoegdheid
Voor het prio-schap is vereist dat de aspirant-prio landelijke preekbevoegdheid ontvangt.
De landelijke regeling bijzondere preekbevoegdheid is van toepassing. In afwijking hiervan geldt
het volgende:
a.
de aanvraag wordt door de kerkenraad gericht aan de regionale vergadering waartoe de
kerk behoort die de prio aanstelt;
b.
de regionale vergadering delegeert het toezicht aan de kerk die de prio aanstelt;
c.
de landelijke preekbevoegdheid geldt zolang het prio-schap duurt; daarna kan de voormalig
prio verlenging vragen volgens de gebruikelijke termijnen en onder het gebruikelijke
toezicht.
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voortijdig einde
Wanneer de kerkenraad klachten heeft over de prio of de prio klachten over de kerkenraad, en deze
niet in onderling overleg of in overleg met de begeleider kunnen worden weggenomen, kan de
kerkenraad besluiten om het prio-schap voortijdig te beëindigen.
De kerkenraad en de prio respecteren bij een voortijdig einde hun wederzijdse rechten en plichten
voor de wet.
De prio verliest bij een voortijdig einde zijn preekbevoegdheid, maar behoudt zijn bevoegdheid om
verlenging aan te vragen volgens de landelijke regeling bijzondere preekbevoegdheid.
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bezwaar
De prio kan tegen elk deelbesluit van de kerkenraad bezwaar indienen naar art. F4 KO en
vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met inachtneming van de daarvoor geldende
termijnen.
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Toelichting:
Bij de NGK was tot voor kort het prio-schap een integraal (en dus verplicht) onderdeel van de NGP. De GKv
gaf er in de GR predikantszaken ook ruimte voor, maar dan als een extra mogelijkheid, min of meer los van de
TU.
Inmiddels heeft de NGK de verplichting laten vallen. Het waardevolle van de NGK-aanpak mag echter
behouden blijven, door een directere verbondenheid met de opleiding.
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