
Richtlijnen Nascholing remonstrants predikanten (per 1 januari 2018) 

* * * * * 

Preambule 

Als aanbieder van de nascholingsactiviteiten noemen we het Arminius Instituut, 

omdat onder deze naam ook extern belangstellenden worden geworven. De naam 

Remonstrants Seminarium gebruiken we vooral voor de ambtsopleiding en het 

onderzoek aan de Vrije Universiteit. 

Uitgangspunt is dat de predikant verantwoordelijk is voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en zelf in een portfolio de gevolgde nascholingen 

bijhoudt.  

 

Richtlijnen 

1. Iedere predikant en/of geestelijk verzorger met een vaste aanstelling bij een 

remonstrantse gemeente of die werkzaam is namens de Broederschap in een 

instelling, volgt jaarlijks verplicht nascholing. 

2. Studieverlof is niet hetzelfde als nascholing en valt daarmee dus ook niet te 

verrekenen. Promotieonderzoek kan evenmin nascholingsdagen vervangen. 

3. Aan nascholingsactiviteiten worden punten toegekend in ECTS (1 ECTS = 28 

uur). Uitgangspunt is 0,25 ECTS per hele studiedag. Voor het bijwonen van 

een studiemiddag zal 0,15 toegekend worden als er geen ander werk aan 

verbonden is, zoals het ter voorbereiding (of verwerking) lezen van artikelen. 

Met een voorbereidingsopdracht kan het aandeel worden opgehoogd naar 

(bijv.) 0,25 ECTS. Bij een aanstelling voor 100% wordt men geacht 1,25 

ECTS te halen Een aanstelling van 20% verplicht tot het halen van 0,25 ECTS 

aan nascholing; 40% tot 0,5 ECTS. Er wordt naar boven afgerond: 55% 

wordt 60%, d.w.z. iemand met een aanstelling van 55% volgt jaarlijks 0,75 

ECTS. 

4. Voor nascholingsactiviteiten die door het Arminius Instituut worden 

georganiseerd, geldt dat wie hieraan heeft deelgenomen, op verzoek een 

bewijs van deelname kan ontvangen met daarop vermeld het aandeel 

toegekende studiepunten (in ECTS). Remonstrantse predikanten en geestelijk 

verzorgers die zelf een nascholing verzorgen, krijgen hiervoor het dubbele 

aantal nascholingspunten. 

5. Aanbod van geschikte nascholingsactiviteiten kan gezocht worden in de 

breedte van de academische en/of kerkelijke en levensbeschouwelijke 

instituten. Daarbij kan gedacht worden aan de Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit, de Protestantse Kerk in Nederland, aanbod dat erkend is door de 



SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging), PThU, NOSTER, 

LUCE, etc. 

6. Het volgen van méér dan het verplicht aantal nascholingsactiviteiten is een 

zaak van de predikant en zijn of haar gemeente of de instelling waar men 

werkzaam is. In dat overleg zal bepaald worden of de predikant het in 

werktijd of in eigen tijd zal doen. 

7. Aanmelding voor de nascholingsactiviteiten van het Arminius Instituut is niet 

vrijblijvend. Restitutie van eventuele deelnamekosten zal niet altijd mogelijk 

zijn. 

8. Reiskosten komen ten laste van de predikant of zijn/haar gemeente of 

instelling.  

9. Als in nascholingsaanbod van het Arminius Instituut deskundigen uit de eigen 

beroepsgroep worden betrokken, doen zij dit in principe om niet. Als er wel 

een vergoeding wordt verlangd, dan worden hierover van tevoren afspraken 

gemaakt met de wetenschappelijk coördinator. De afspraken en de eventuele 

voorwaarden (bijv. over het minimum aantal deelnemers) worden schriftelijk 

vastgelegd. 

10. Een overzicht van de deelname aan nascholingsactiviteiten van het Arminius 

Instituut wordt jaarlijks in juni doorgegeven aan de afdeling Personeelszaken 

van het Landelijk Bureau. Deze gegevens kunnen geraadpleegd worden bij 

het voorbereiden van functioneringsgesprekken. Omdat het geen 

totaaloverzicht betreft, is het overzicht dat de predikant zelf kan overleggen 

t.a.v. zijn of haar deskundigheidsbevordering aan de hand van gevolgde 

nascholingen, leidend. Het Landelijk Bureau kan als in het 

nascholingsoverzicht namen van dienstdoende predikanten ontbreken, 

gericht bij betreffende predikant navraag doen. 

11. Nascholingsaanbod van het Arminius Instituut staat open voor zowel 

remonstrants predikanten die werkzaam zijn in gemeenten als voor geestelijk 

verzorgers. Geestelijk verzorgers vallen voor hun nascholingsverplichting 

meestal onder de regels van hun eigen beroepsgroep (VGVZ of andere). 

Beleid t.a.v. hun verplichting m.b.t. nascholingen als bedoeld in deze 

richtlijn, is een zaak van het Landelijk Bureau. 

12. Het Arminius Instituut heeft als voornaamste rol het bijdragen aan het 

ontsluiten van academisch aanbod dat voor de beroepsgroep interessant kan 

zijn en dit via de website en /of in gerichte mailingen via het convent te 

communiceren. Ook de eigen activiteiten van het Arminius Instituut (zoals 

studiedagen) gelden als nascholingsactiviteit. Meestal is de doelgroep van 

deze activiteiten breder dan alleen (remonstrantse) voorgangers. 

13. Deze richtlijn wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld met de 

afdeling Personeelszaken van het Landelijk Bureau. 
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