
AFSPRAKENFORMULIER STUDIEVERLOF PREDIKANTEN 
 
 

ZAKELIJK DEEL  
 
In te vullen door de predikant en (eventueel) de personeelsfunctionaris. Zie ook toelichting. 
 
1. Algemene gegevens 
 

Naam predikant: 

Gemeente: 

E-mailadres: 

Deeltijdfactor: 

Periode/datum vorig studieverlof (jaar/duur): 

Periode/datum voorgenomen studieverlof (jaar/duur): 

Geplande datum afronding verslag: 

 
2. Afspraken omtrent vervanging van de reguliere werkzaamheden tijdens studieverlof 

(zie toelichting) 
 

 
3. Afspraken rond eventuele specifieke kosten rond het studieverlof 

(zie toelichting) 
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In te vullen door de predikant en de rector of de hoogleraar. Zie ook toelichting. 
 
1. Onderwerp/titel studieverlof (max. 25 woorden): 

 
 
2. Onderwerp gerelateerd aan thema: 

0 remonstrantse identiteit door de eeuwen heen 
0 kwetsbaar leven, nieuw doordacht 
0 anders, ……. (met toelichting waarom) 

 
Vakgebied:  
o Remonstrantse geschiedenis 
o Oude Testament 
o Nieuwe Testament 
o Bijbelse theologie/ hermeneutiek 
o Ethiek 
o Interculturele theologie 
o Vredestheologie 
o Praktische theologie/ 

gemeenteopbouw 
o Pastoraat  
o Mediation 

o Liturgiek 
o Homiletiek 
o Catechetiek / geloofsleren/ 

geloofsopvoeding 
o Godsdienstpsychologie 
o Oecumenische theologie 
o Missiologie 
o Godsdienstsociologie 
o Systematische theologie 
o Spiritualiteit 
o Anders



3.    Leerdoel: 
a) Welke verdieping / actualisering van uw (praktijk)kennis en/of vaardigheden wilt u middels het 

invullen van uw studieverlof aandacht geven? 

 

b) Wat is de bijdrage die u met uw studieverlof aan uw gemeente en/of aan het kerkverband in 
bredere zin hoopt te leveren?  

 

c) Heeft u dit ook met uw gemeente besproken? 

 
 
 
3. Wijze van uitvoering  

a) Vraagstelling 
 

b) Welke bronnen materialen worden gebruikt 
 

c) Beoogd resultaat 
 

d) Tijdsschema  
 
 
4. Gegevens over het eventueel voorgaande studieverlof 

a) Wat was het onderwerp van het vorig studieverlof en waarin heeft het geresulteerd? 
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In te vullen na afloop van het studieverlof 
 
1. Samenvatting 

Zie toelichting 
 

2. Opmerkingen van de rector 
 

 
 
 
 
Inleveren (liefst digitaal) bij het secretariaat van het Remonstrants Seminarium, Amsterdam 
e.kuijk@vu.nl 
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Toelichting formulier studieverlof predikanten 
 
ZAKELIJK DEEL 
 
Ad Algemene gegevens: 
Volgens de traktementsregeling 2015 geldt de volgende regeling t.a.v. het opnemen van studieverlof: 
 
Studieverlofregeling 

Een predikant heeft recht op studieverlof van drie maanden na een periode van vijf 
aanstellingsjaren, een en ander te regelen in overleg met de personeelsfunctionaris van de 
Remonstrantse Broederschap en de kerkenraad van de gemeente. Hierbij gelden de volgende 
specificerende bepalingen. 
a. Het studieverlof beslaat een aansluitende periode van drie maanden. Studieverlof kan alleen 

gefaseerd worden opgenomen wanneer hier inhoudelijk redenen voor zijn. De beoordeling 
hiervan vindt plaats door de rector van het Seminarium in overleg met 
personeelsfunctionaris en kerkenraad van de gemeente waar de predikant werkzaam is.  

b. Het studieverlof kan worden opgenomen in de periode van 1 april tot en met 1 oktober. Hier 
kan niet van worden afgeweken tenzij er inhoudelijke gronden zijn, omdat bijvoorbeeld 
alleen buiten deze periode om een specifieke cursus kan worden gevolgd. De beoordeling 
hiervan vindt plaats door de rector van het Seminarium in overleg met 
personeelsfunctionaris en kerkenraad. 

c. Het studieverlof dient minimaal een jaar van te voren te worden gepland.  
d. Het studieverlof wordt opgebouwd naar rato van de omvang van de aanstelling. 
e. Bij vertrek van een predikant uit een gemeente wordt het tot dan toe  opgebouwde 

studieverlof in overleg met het Seminarium opgenomen. Indien het opgebouwde 
studieverlof bij vertrek uit een gemeente niet wordt opgenomen vervallen de rechten op dit 
verlof.  

 
Ad 2. Specifieke beschrijving van de voorgenomen vorm van vervanging en benoeming van te voorziene 
knelpunten. 
 
Ad 3. Indien er kosten te verwachten zijn (deelname aan scholingsactiviteiten) die niet door de 
predikant gedragen kunnen worden, dan kan de predikant advies krijgen over fondswerving. De 
verantwoordelijkheid voor de (extra) financiering  ligt  bij de predikant.  
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Volgens de kerkorde dient de predikant t.a.v. de besteding van het studieverlof c.. het onderwerp van 
studie als ook over de mogelijkheid van verslaglegging van de resultaten van de studie overleg te plegen 
met de rector/hoogleraar van het Seminarium (reglement S art. 6.4 t/m 6.6) 
 
Ad 3. Wijze van uitvoering.  
 
Vraagstelling:  Probeer de probleemstelling en onderzoeksvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. 
Waarom is het onderwerp gekozen, wat wordt onderzocht, wat is het leerdoel.  
 



Beoogd resultaat: De predikant en de rector spreken af in welke vorm het studieverlof tot een zichtbare 
vorm van resultaat komt. Allereerste voorkeur heeft een academische vorm, zoals een  publicatie als 
academisch artikel, bijv. in samenwerking met een van de seminariumdocenten. 
Ander mogelijkheden zijn vormen van verslaglegging met het oog op de beroepsgroep en de gemeente, 
dus bijv. beschikbaar via het web (publiek, Arminius Instituut) dan wel via het webportaal van het 
convent (alleen zichtbaar voor anderen binnen de beroepsgroep). Ook kan een specifieke type resultaat 
worden afgesproken, bijv. de vertaling van het studieverlof in een toepasbare vorm zoals een 
cursusopzet met het oog op het daadwerkelijk aanbieden van betreffende cursus. 
 
Tijdsplanning: Maak een haalbare tijdsplanning. Hoeveel tijd is nodig voor studie, analyse, schrijven, 
zodat het in de beschikbare tijd kan worden afgerond. 
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Ad 1. Samenvatting. In max. 500 woorden, zo mogelijk in het Nederlands en Engels 
De opzet van de samenvatting bevat een motivatie met betrekking tot het onderwerp, de wijze van 
uitvoering, gebruikte bronnen en materialen, tijdsbesteding, probleemstelling, vraagstelling en 
resultaten van het onderzoek alsmede eventuele aanbevelingen voor de praktijk, voor verder onderzoek 
of een evaluatie van het onderzoek. 
In geval van een gepubliceerd academisch artikel kan deze samenvatting korter zijn en verwijzen naar 
het artikel zelf. 
Vermelding van de wijze waarop het studieverlof gedeeld wordt (zie: beoogd resultaat studieverlof) en 
eventuele weblink naar een plaats waar het onderzoek te vinden is. 
 
 


