
Beleidsplan 

 

Het Remonstrants Seminarium verzorgt sinds 1634 de predikantsopleiding van de Remonstrantse 

Broederschap. Het is krachtens de Kerkorde een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap en 

heeft daarmee rechtspersoonlijkheid. 

 

Taken seminarium 

A.  de wetenschappelijke en beroepsvoorbereidende opleiding van toekomstige predikanten 

van de Broederschap  

B. het postacademisch theologisch onderwijs ten behoeve van de predikanten en pastoraal 

werkenden 

C. de bevordering van de wetenschapsbeoefening binnen de Broederschap 

D. actieve participatie in het maatschappelijke debat over levensbeschouwelijke vraagstukken 

en daarmee bijdragen aan de zichtbaarheid van het Remonstrantse gedachtegoed 

De taken onder C en D worden nu voornamelijk onder de vlag van het Arminius Instituut uitgevoerd. 

Het huidige werk van het Seminarium bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. De predikantsopleiding 

a. De predikantenopleiding in eigenlijke zin. Binnen de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije 

Universiteit wordt een drie jarige master aangeboden, waarin het Seminarium 40% invult. 

Deze opleiding geeft toegang tot het proponentsexamen. 

b. Bijzondere predikantsopleidingen. Voor studenten met een andere vooropleiding bestaat de 

mogelijkheid om via andere wegen, aangegeven door de Kerkorde en daarnaast nader 

uitgewerkt door het College van curatoren, zich voor te bereiden op het proponentsexamen. 

c. Het Seminarium adviseert de Commissie tot de Zaken over de toelating tot het 

remonstrantse ambt van ambtsdragers uit andere kerken. 

2. Opleidingsinstituut voor predikanten 

a. Het Seminarium verzorgt de nascholing van dienstdoende predikanten. 

b. Het Seminarium begeleidt predikanten bij hun vijfjaarlijkse studieverloven en monitort 

dit in afstemming met de afdeling personeelszaken van het landelijk bureau 

3. Het Arminius Instituut (sinds september 2014) 

Het Arminius Instituut stimuleert, versterkt en bundelt de theologisch (wetenschappelijke) 

activiteiten van remonstrantse geleerden. Het instituut verzorgt daartoe dagen en 

conferentie voor theologen en andere groepen waarin het remonstrantse gedachtegoed in 

de meeste brede zin wordt verspreid. 

 



In de komende jaren wil het Seminarium de hierboven genoemde onderdelen continueren en 

versterken. Zo wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het vinden van nieuwe groepen 

studenten die vanuit andere universiteiten komend aan het Seminarium kunnen studeren en zo 

worden voorbereid op het proponentsexamen van de Remonstrantse Broederschap. 

 

 

Remonstrants Seminarium, december 2015. 


