
 

REGELING PERMANENTE EDUCATIE   

VAN VOORGANGERS  
 

1. DOEL VAN PE 
Het doel van PE is om voorgangers te ondersteunen bij het zich blijven ontwikkelen en toerusten 

voor hun bediening in de gemeente. PE stimuleert voorgangers om hun ontwikkeling niet alleen te 

laten sturen door de directe vraag vanuit de gemeenten (zoals de diensten, preken en het pastoraat 

aan leden etc.), maar ook zélf te reflecteren op de noodzaak van en wensen voor aanvullende studie 

ten behoeve van de eigen persoonlijke, spirituele en vakinhoudelijke ontwikkeling. In die zin richt 

PE zich zowel op de persoon van de voorganger alsmede op vaardigheden en vakbekwaamheid. 

Daaronder wordt ook aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen gerekend.  

Om effectief te kunnen zijn zit de voorganger zelf aan het roer van zijn PE (uiteraard in overleg met 

de raad van een gemeente waarbinnen de voorganger werkzaam is). Deelnemers aan de PE zal 

ondersteuning worden geboden bij opzet, invulling en realisatie van de PE. Hierin heeft het 

Seminarium een rol. Dit wordt in de uitvoering verder beschreven.  

2. OMVANG EN INHOUD PE 
Wat betreft de omvang van PE wordt uitgegaan van gemiddeld 80 - 100 studieverlof-uren per jaar 

bij een full-time dienstverband. In de regel worden deze uren per jaar opgenomen. In onderling 

overleg tussen voorganger en raad van de gemeente kan hierop een uitzondering worden gemaakt 

en kunnen deze uren ook als een eenmalig studieverlof worden opgenomen. Bijvoorbeeld 300 uren 

in 3 jaar (= ruim anderhalve maand) in een keer opnemen.  

Wat betreft de inhoud moet PE maatwerk zijn om voorgangers effectief verder te helpen. Het 

maatwerk heeft betrekking op zowel de inhoud (theologie, pastoraat, leiderschapsontwikkeling 

enz.) als de vorm (cursus, conferentie, retraite, zelfstudie, klinisch pastorale training, studiedagen, 

enz.) van PE. Het accent in de PE ligt op de ontwikkeling van de competenties (vaardigheden en 

vakbekwaamheid) van de voorganger, op de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit, op aanvulling 

van ervaren leemtes binnen het werk in de gemeente, op het bekwamen in leiderschap t.b.v. 

gemeenten en ontmoeting en uitwisseling met collega’s. Van belang is de goede balans bij de 

invulling van PE, zodat er niet alleen aandacht is voor cognitieve kennis, maar ook voor andere 

aspecten (zoals hierboven benoemd) betreffende de ontwikkeling van de voorganger. De invulling 

van PE kan zowel door gebruik te maken van het aanbod van het Seminarium als van het aanbod 

van andere kerken/instellingen in Nederland of daarbuiten. Voor informatie over mogelijk aanbod: 

https://www.unie-abc.nl/seminarium/blijven-leren  
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3. AANVANG 
Eerste fase van Permanente Educatie - Mentoraat:  

Via de rechtspositieregeling  wordt de voorganger - na ontvangst van een voorlopige 

beroepbaarstelling - automatisch door het College van Beroepbaarstellingen (CvB) aangemeld bij 

het Seminarium voor deelname aan de PE.  

De PE start voor beginnende voorgangers met een basismentoraat: een structurele, verplichte vorm 

van begeleiding gedurende een periode van 2 jaar bij het voor de eerste keer aanvaarden van het 

voorgangerschap (zie notitie mentoraat). Zo kan de voorganger in persoonlijke gesprekken met 

een ervaren collega-voorganger stil staan bij het eigen functioneren en daarmee groeien in de 

dienst van het voorgangerschap, zodat mede hierdoor de eerste voorgangersjaren vruchtbaar en 

zegenrijk kunnen zijn. Het Seminarium bemiddelt in het zoeken naar een mentor en houdt zicht op 

het verloop van het mentoraat, stuurt waar nodig bij. De eindevaluatie vindt plaats met het CvB op 

basis van een melding van de rector van het Seminarium in een officieel schrijven aan het CvB en 

de coördinator PE dat betrokkene deze periode van mentoraat heeft afgesloten. De betrokkene 

verstrekt het eindverslag aan het CvB  en gaat hierover met het CvB in gesprek ten behoeve van de 

algemene beroepbaarstelling. Eventueel kan het CvB een nadere toelichting op het eindverslag 

vragen van de mentor. 

VERVOLG:  
Na deze fase start de tweede fase van PE. De voorganger ontvangt een informatiepakket over 

Permanente Educatie en kan een gesprek aanvragen met het Seminarium (coordinator PE) om de 

startsituatie en de wensen van PE te bespreken. De voorganger schrijft een PE plan waarbij 

begeleiding vanuit het Seminarium gevraagd kan worden. In dit plan beschrijft de voorganger de 

huidige situatie en de gewenste ontwikkelingen. Een format om dit plan op te stellen is beschikbaar.  

Deelname aan een intervisiegroep in de regio, hetzij met collega-voorgangers binnen de Unie-ABC, 

hetzij in interkerkelijk verband, maakt verplicht deel uit van de PE. Eens in de tien jaar dient een 

supervisie of geestelijk begeleidingstraject onderdeel te zijn van de PE. Per 5 jaar vindt een 

evaluatiegesprek met de voorganger, raad en Seminarium plaats waarna een nieuwe PE cyclus in 

gang kan worden gezet. 

4. DE UITVOERING 
In Permanente Educatie staat de voorganger zelf aan het roer, maar hebben ook raad/gemeente 

en het Seminarium hun eigen specifieke taken. Deze staan hieronder beschreven.  

Om een en ander goed te kunnen faciliteren informeert de coördinator Permanente Educatie van 

het Seminarium voorgangers en gemeenten regelmatig over Permanente Educatie.  

  



 

4A. DE VOORGANGER: 
✓ Wordt conform art. 9 van de Rechtspositieregeling  

voor voorgangers automatisch aangemeld voor PE.  

✓ Schrijft een PE plan. Een concept van dit plan is te vinden op https://www.unie-

abc.nl/seminarium/blijven-leren.  

✓ Schakelt indien gewenst begeleiding in vanuit het Seminarium bij het maken van dit plan.  

✓ Bespreekt dit plan met (een afvaardiging van) de raad. Hierbij kan een begeleider vanuit het 

Seminarium aanwezig zijn.  

✓ Doet als onderdeel van PE mee aan een intervisiegroep en houdt het aantal bijgewoonde 

intervisiesessies bij in een persoonlijk dossier. Een format hiervoor is beschikbaar.   

✓ Bespreekt PE jaarlijks in het voortgangsgesprek met de raad, conform art 2.c.3 in de 

Rechtspositieregeling voor voorgangers.  

✓ Heeft eens in de tien jaar een supervisie of geestelijk begeleidings traject als onderdeel van 

de PE. 

✓ Maakt naar aanleiding van het PEP concrete keuzes voor scholing, registreert deze scholing 

na afronding in een persoonlijk dossier  en houdt zo het eigen portfolio bij. Dit dient jaarlijks 

voor het voortgangsgesprek met de raad bijgewerkt te worden.  

✓ Legt per 5 jaar verantwoording af over PE uren en leeropbrengsten af aan de raad in een 

evaluatieverslag en gesprek. Maakt een nieuw PE plan in overleg met de raad. Vanuit het 

Seminarium is een begeleider aanwezig bij dit evaluatiegesprek.  

✓ Tipt de Unie en daarmee collega’s over boeiende PE mogelijkheden.  

 

4B. DE RAAD EN DE GEMEENTE: 
✓ Faciliteren de voorganger in het PE proces en bespreken PE jaarlijks in het 

voortgangsgesprek conform art 2.c.3 in de Rechtspositieregeling voor voorgangers.  

✓ Faciliteren de voorganger in het tijd maken voor PE. Denk hierbij  bijvoorbeeld ook aan 

vervanging van rouw- en trouwdiensten.  

✓ Faciliteert de voorganger financieel overeenkomstig het reglement rechtspositie en de 

arbeidsovereenkomst. Bijzondere situaties kunnen in onderling overleg tussen voorganger 

en gemeente worden geregeld. 

✓ Staan open voor begeleiding vanuit het Seminarium in het PE traject. 
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4C. HET SEMINARIUM 
✓ Faciliteert begeleiding van de voorganger bij de keuze voor  

diens invulling van PE. Hiervoor is een informatiepakket beschikbaar.  

✓ Is tussentijds te raadplegen over mogelijkheden om PE in te vullen.  

✓ Ontwikkelt een gericht aanbod aan PE en brengt het aanbod van derden onder de aandacht 

bij voorgangers.  

✓ Ondersteunt bij de bespreking van het ingevulde PE plan en de evaluatie van de PE met de 

raad (of vertegenwoordiger van de raad). Hiervoor is een evaluatiepakket beschikbaar.  

✓ Heeft een gesprek met de voorganger en raad aan het einde van jaar 5 om het PE traject 

van de voorganger te evalueren op uren en leeropbrengst. 

✓ Stemt met de voorganger de vervolgcyclus van 5 jaar af.  

✓ Het Seminarium organiseert desgewenst een jaarlijkse studiedag voor mentoren. 

✓ Betrekt voorgangers in het ontwikkelen van een PE aanbod door jaarlijks met een groep 

voorgangers PE en haar aanbod te evalueren en door te ontwikkelen.  

✓ Wordt administratief ondersteund op de volgende terreinen: de start (informatiepakket), 

registratie, communicatie van aanbod en evaluatiemomenten (evaluatiepakket).  

5. DE KOSTEN 
Aan deze deelname aan Permanente Educatie zijn kosten verbonden. Deze kosten maken het 

mogelijk Permanente Educatie te ontwikkelen en te faciliteren in de breedste zin van het woord 

Daarnaast is het mogelijk hierdoor persoonlijke  begeleiding te geven in het mentoraatstraject en 

het ontwikkelen van een PE plan.  

De kosten voor Permanente Educatie bedragen €50,00 per jaar.  

De voorganger ontvangt volgens de rechtspositieregeling een werktijdonafhankelijke 

onkostenvergoeding, hierbij is €822,00 geoormerkt voor vakliteratuur en Permanente Educatie.  

Meer weten? 

Contactpersoon voor Permanente Educatie is Ingeborg Janssen-te Loo:   

ingeborg.janssen@baptisten.nl   
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