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INLEIDING

Hierbij tref je het nieuwe programma van nascholing van het Remonstrants 

Seminarium aan. In dit tweede programma dat in deze vorm wordt ge

presenteerd is dankbaar gebruik gemaakt van de reacties en suggesties bij 

het vorige programma. In het lopende jaar zijn wij blij met de enthousiaste 

deelname van een groot aantal predikanten. In studiepunten gerekend 

worden gemiddeld meer onderdelen gevolgd dan strikt noodzakelijk is en 

dat stemt tevreden!

Meer dan in vorige jaren is nu externe deskundigheid gezocht. Ook heeft 

de eerder ingezette samenwerking met andere partijen, onder wie in het 

bijzonder het Doopsgezind Seminarie, een grotere rol gekregen. Vanzelf

sprekend staat het programma ook open voor andere voorgangers. 

Bijeenkomsten die ons eigen Arminius Instituut organiseert, erkennen 

we ook als nascholingsactiviteit. Andersom zijn er enkele seminarium

activiteiten die we via het Arminius Instituut openstellen voor andere 

belangstellenden. Houd in elk geval www.arminiusinstituut.nl in de gaten 

voor actueel nieuw aanbod.

Met dit programma hopen wij een boeiend aanbod te kunnen doen in de 

breedte van de theologie. Gezien het relatief kleine aantal remonstrantse 

predikanten zijn er ook vakken die nog niet aan bod komen. Die proberen 

we in de volgende jaren mee te nemen.
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De meeste activiteiten zullen weer plaatsvinden op de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Die is centraal gelegen, goed bereikbaar en de thuisbasis van 

ons Seminarium. Voor het eerst zullen er dit jaar voor sommige activiteiten 

bescheiden eigen bijdragen worden gevraagd. Het betreft dan een bijdrage 

aan de kosten van catering of ook een bijdrage wanneer de activiteit relatief 

veel geld kost.

Wij houden ons aanbevolen voor jullie reacties en commentaar. 

Tjaard Barnard 

rector@remonstranten.org

Elza Kuyk

e.kuijk@vu.nl
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NASCHOLINGSACTIVITEITEN 2015-2016 

DATUM ONDERWERP DOOR ISM ECTS KOSTEN

27-29 
augustus
DAC Huissen

Bijspijkerdagen theologie  
en religiestudies

DAC Huissen, 
diverse theologen en 
religiewetenschappers

1,0 zie 
website

21 september
10.30 - 13 uur

Geloof en filosofie:  
actuele vragen

Rick Benjamins,  
Koen Holtzapffel en 
Yvonne Hiemstra

Arminius
Instituut

0,15

1 oktober Biografisch werken Jan Klijnsma 0,15

8 oktober en
26 november

Intervisie gericht op preken Marion Bruggen 1,0 € 30,

6 november
Geertekerk 
Utrecht

Kwaliteit van leven  
in de laatste levensfase

Johan Goud,  
Gerbert van Loenen, 
Mariette Hamaker  
en Annemarieke van 
der Woude

Arminius
Instituut

0,15 € 15,

19 november Amerikaansvrijzinnige 
visie op binding en vrijheid

Tina Geels Arminius
Instituut

0,15

7 januari
13 - 15 uur

Update godsdienst
sociologie en praxis

Hijme Stoffels VU 0,15

3 maart Liturgie in vrijzinnige 
geloofsgemeenschappen

Peter Nissen en  
Iris Speckmann

Doopsgezind 
Seminarie en 
#VVP 

0,25

31 maart
10 - 16 uur

Liturgische proeftuinen Met o.a. Alke Liebich, 
Yvonne Hiemstra, 
Maaike de Jong, 
Janneke Nijboer,  
Erik Jan Tillema en 
Marjan van Hal

Doopsgezind 
Seminarie, 
VVP en 
Vrijzinnigen 
Nederland

0,25 € 15,

14 april Remonstranten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

Tjaard Barnard Arminius 
Instituut

0,15

20 mei
10.30-16 uur
ADS, Singel 
454

Religieuze tolerantie in de  
16e en 17e eeuw met stads
wandeling in Amsterdam

Mirjam van Veen Arminius 
Instituut

0,25 € 15,

11 juni Tolerantie als kenmerk 
van vrijzinnige kerken

Desiree Berendsen  
en Elza Kuyk

Arminius 
Instituut

0,15

•   ISM = in samenwerking met
•   1 ECTS = 28 uur. Voor een voltijd predikant/ geestelijk verzorger geldt  

een nascholingsverplichting van 1,25 ETS per jaar (augustus-juli).

Bijeenkomsten vinden plaats op de VU van 1316 uur, tenzij anders aangegeven.
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WIJZE VAN KIEZEN

De aanstellingsomvang in fte vermenigvuldigd met de factor 1,25 levert 

het aantal ECTS op dat we verwachten dat je in een jaar (periode augustus 

juli) aan nascholingspunten behaalt. We vragen je je primair te oriënteren 

op het eigen aanbod en eventuele aanvullingen op specifieke interesses 

te zoeken in het aanbod van de Algemene Doopsgezinde  Sociëteit en de 

Protestantse Kerk in Nederland. Dit kun je vinden op www.seminarium.

doopsgezind.nl en op www.pkn.nl onder PCTE, per manente educatie 

predikanten onder “overzicht open erkend aanbod”.

Globaal uitgangspunt is dat tenminste de helft van je nascholing betrokken 

wordt uit het aanbod van het Remonstrants Seminarium. Een uitzondering 

vormt het onderdeel “bijspijkerdagen recente ontwikkelingen in theologie 

en religiestudies” dat met 1 ECTS voor de meeste predikanten in een keer 

de nascholingsverplichting voor een heel jaar dekt.

Reiskosten zijn ten laste van je gemeente of bij je instelling te declareren. 

Voor andere nascholingsactiviteiten dien je zelf de kosten te dragen. Als 

gezegd in de inleiding: voor sommige activiteiten van ons aanbod vragen 

we een eigen bijdrage. Vriendelijk verzoek om die gelijktijdig met de aan

melding over te maken naar de rekening van de Remonstrantse Broeder

schap: NL 39 INB 0000140938, Remonstrantse Broederschap, Utrecht

o.v.v. “Nascholing”, met vermelding van datum en naam van de betref

fende nascholing.

Graag wijzen we op de spelregels die verderop in deze brochure zijn op

genomen. In alle gevallen is het wenselijk dat je je op tijd aanmeldt, zodat 

praktische zaken goed geregeld kunnen worden. Indien je je kort van te 

voren moet afmelden, zal het meestal niet lukken om gemaakte afspraken 

rond bijvoorbeeld catering aan te passen, zodat reeds betaalde bedragen 

niet teruggestort kunnen worden.
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BESCHRIJVING PER ACTIVITEIT

Donderdag 27 t/m zaterdag 29 augustus 2015   Huissen

Bijspijkerdagen recente ontwikkelingen 
in theologie en religiestudies

“Bent u ook altijd zo druk bezig: een preek schrijven, een cursus geven of 

de organisatie draaiende houden? En komt u tijd te kort om eens in een 

goed studieboek te duiken en een nieuw onderwerp te verkennen? Dan 

kunt u vóór het begin van het nieuwe seizoen binnen drie dagen de belang

rijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, 

inleiders en spreeksters leren kennen en met collega’s van gedachten 

wisselen. Op u wacht een breed spectrum van thema’s en invalshoeken, 

inclusief heerlijke kloosterspijzen en de sfeer van rust en stilte in het ritme 

van ons klooster.”

Plaats: DAC Huissen  voor het programma, zie www.kloosterhuissen.nl

Met bijdragen van Ellen van Wolde, Anne Dijk, Joke van Saane, Patrick 

Chatilion Counet, AnneMareike Wetter, Mohamed Ajouaou, AnneMaria 

van Hilst, Paul van de Velde, Aurica Nutt, Bart Brandsma en Gerbert van 

Loenen.

Aanmelding: bij het Dominicaans Activiteiten Centrum Huissen.  

Graag ook bericht naar het remonstrants seminarium: v.l.m.kok@vu.nl
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Maandag 21 september 2015    VU Amsterdam, 10.30 – 13.00 uur

Geloof en filosofie 
Actuele vragen met voor remonstrantse predikanten aansluitend lunch  
en conventsvergadering

In dit gezamenlijke programma van het Arminius Instituut en Convent, 

open voor alle geïnteresseerden, gaat het over geloof en filosofie. Welke 

godsdienstfilosofische inzichten helpen de vrijzinnige theologie verder in 

onze postmoderne en postmetafysische tijd? (Benjamins). En: hoe kijken 

bekende publieksfilosofen naar het fenomeen religie? (Holtzapffel).

Vrijzinnige theologie: constructie of deconstructie?

Voor de ontwikkeling van een vrijzinnige theologie zijn de postmoderne 

denkers Richard Kearney, John Caputo en JeanLuc Nancy zeer interessant.  

Ze zijn voor een vrijzinnige theologie echter ook lastig. Vrijzinnige theo

logen als Gordon Kaufman, Paul Rasor of Douglas Ottati achten de 

constructieve taak van de theologie van groot belang: de theologie moet 

bijdragen aan de articulatie van een wereldbeeld. De postmodernen zetten 

echter niet de constructie, maar de deconstructie op de voorgrond, al zijn 

er onderling grote verschillen. In deze lezing probeert Rick Benjamins een 

weg te vinden. Yvonne Hiemstra verzorgt een eerste respons.

God in het Denkcafé 

God speelt een belangrijke rol in de landelijke ledenwerfcampagne. 

Maar hoe zou je God ter sprake kunnen brengen in het ook in vrijzin

nige kring populaire Denkcafé? Koen Holtzapffel doet kort verslag van 
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zijn studie verlof onder de titel: God zonder God. Religie in het Denkcafé 

 volgens Caputo, Kearney en Vattimo.

Prof. dr. Rick Benjamins is docent dogmatiek bij de PThU en bijzonder hoogleraar 

aan de RuG vanwege de VVP met als leeropdracht “vrijzinnige theologie:  

ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden”

Drs. Yvonne Hiemstra is predikant van de Verenigde Christelijke Gemeente te  

Dokkum en lid van het remonstrants Convent

Dr. Koen Holtzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam

Zie ook www.arminiusinstituut.nl

Donderdag 1 oktober 2015 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Pastoraat met behulp van biografisch werken

Jan Klijnsma: “Tijdens mijn werken als pastor vond ik dat ik naast het 

gesprek te weinig tools in handen had om een eindje met iemand mee  

te kunnen lopen. Ik heb daarom de opleiding tot Biografisch Counselor, 

begeleiden in de levensloop, gevolgd.”

Biografisch werken kun je zien als een nieuwe benaming voor een vorm van 

hulp voor wie het vinden van een eigen antwoord op levensvragen te zwaar 

wordt. Moeilijkheden en stagnaties kunnen zich op bijna alle gebieden van 

het leven voordoen. Biografisch werken is ontwikkeld als kader waarbinnen 

die levensvragen in kaart kunnen worden gebracht. Een methode om dit 

de doen is het verleden actief te bezien en eventueel her te waarderen. 

Steeds meer mensen realiseren zich dat niets zo uniek en persoonlijk is 

als de eigen levensloop. Bij het zoeken naar een levenswijze waarin het 

 nemen van verantwoordelijkheden centraal staat, is het werken met de 

eigen bio grafie van grote waarde. 
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Wat ons in onze begeleiding zou kunnen helpen is de verdeling van een 

mensenleven in zeven levensfasen. Dit gegeven vinden we al terug in de 

zevende en zesde eeuw voor Christus bij de Griek Solon. Andere namen, 

bekend met dit fenomeen, zijn Hippocrates, Ptolemaeus, Luther, Charlotte 

Bühler en Erikson. Door deze levensfasen met hun eigen kwaliteiten (positief 

en negatief ) te herkennen bij onze pastoranten hebben we meer gereed

schappen in handen om hen nabij te zijn.

In deze bijeenkomst wordt aan de hand van een reader theorie behandeld 

en komt in enkele oefeningen ook de eigen levensloop aan de orde.

Ds. Jan F. Klijnsma is remonstrants predikant in Dordrecht en Sommelsdijk

Donderdag 8 oktober 2015 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Met een vervolg op 26 november 2015, VU Amsterdam 13.00- 16.00 uur

Deze activiteit zal doorgang vinden bij tenminste zes deelnemers.  

Maximaal negen mensen kunnen meedoen.

Intervisie gericht op preken

Gedurende de studietijd worden aanstaande predikanten intensief getraind 

in het maken van preken. Dit vindt plaats in het kader van het seminarium 

en wellicht ook binnen een theologisch dispuut. Als je eenmaal aan het 

werk gaat, wordt de oefening groter, maar de systematische reflectie over 

wat je doet minder. In het kader van de nascholing willen we nu proberen 

een intervisiegroep op te zetten die zich richt op het onderling bespreken 

van preken. Marion Bruggen, pastoraal supervisor, is bereid gevonden om 

in twee bijeenkomsten een groep te begeleiden die deze intervisie zal gaan 

doen. Zij zal de groep tools aanreiken om zelfstandig deze intervisie te doen.
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Na de beide bijeenkomsten gaat de intervisie door tot de zomer van 2016 

met bijeenkomsten om de zes weken.

Drs. Marion Bruggen is pastoraal supervisor en coach

6 november 2015 Geertekerk in Utrecht, 13.00 – 16.30 uur

Kwaliteit van leven in de laatste levensfase

Symposium over ouderen die op intensieve zorg zijn aangewezen,  

en hun naasten met bijdragen van Gerbert van Loenen (journalist), 

Johan Goud (remonstrants theoloog), Mariette Hamaker (arts) en 

Annemarieke van der Woude (geestelijk verzorger en onderzoeker)

De laatste levensfase van ouderen wordt vaak geassocieerd met afname 

van de levenskwaliteit. Dat geldt zeker als sprake is van opname in een 

verpleeginstelling of als een oudere steeds meer op intensieve zorg 

aangewezen raakt.

De toegenomen afhankelijkheid en kwetsbaarheid en grote zorgbehoefte 

zijn niet alleen voor ouderen zelf onprettig, soms roepen ze ook bij hun 

naasten negatieve gevoelens op. Een zoon of dochter die meemaakt hoe 

vader of moeder nog maar een schaduw is van wie hij/zij vroeger was, kan 

iets zeggen als: “als ik er later zo aan toe zou zijn …”. De kwetsbare situatie 

van de oudere kan een confrontatie zijn ook met de eigen levensvragen en 

levensperspectieven.

Voor een verdere beschrijving, zie www.arminiusinstituut.nl

Met remonstrantse en andere auteurs / beroepsbeoefenaars die vanuit 

hun vakgebied geschreven hebben over ouderenzorg, zingeving, zelf  be

schikking, euthanasie, filosofie (etc.) gaan we 6 november in gesprek.
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19 november 2015 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Deze activiteit zal doorgang vinden bij tenminste tien deelnemers

Een Amerikaans-vrijzinnige visie op binding en vrijheid 
in vrijzinnige gemeenschappen

Voor vrijzinnige theologie zijn we niet alleen op Nederlandse tradities 

aangewezen. Er zijn al jarenlang contacten met internationale partners waar 

Remonstranten ook op theologisch gebied een interessante uitwisse ling 

mee hebben, vanaf 1900 in de International Association for Religious Free

dom (IARF). Tina Geels is één van de remonstrantse (vrijzinnige) theologen 

die specifiek interesse hebben in de unitarische gemeenschappen, sinds 

1995 wereldwijd georganiseerd in de International Council for Unitarians and 

Universalists (ICUU). Een belangrijke bij de ICUU betrokken theoloog is Paul 

Rasor, die in 20152016 in Nederland is. Deze workshop is een kennismaking 

met Rasors gedachten over binding en vrijheid in vrijzinnige gemeenschap

pen (de door hem ontwikkelde ‘Covenant Theology’).

Deze inbreng, hoogst actueel nu er weer nieuwe leden toetreden tot de  

Remonstranten, is belangrijk in het debat over hoe vrijzinnigen omgaan 

met hun behoefte aan individuele invulling van hun geloof en zij tegelijk 

hechten aan binding met elkaar. Levert deze visie vruchtbare inzichten 

op voor de positie van de vrijzinnigen in onze pluriforme samenleving? 

En welke positie nemen de vrijzinnigen inhoudelijk in in de pluriforme 

samenleving? Zie ook www.arminiusinstituut.nl/project/unitarisme

Drs. Tina Geels is vrijgevestigd remonstrants predikant
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7 januari 2016 VU Amsterdam, 13.00 – 15.00 uur

Update godsdienstsociologie en praxis

Na een update op het vakgebied van de bijbelwetenschappen in de vorige 

nascholingsronde, is het nu de beurt aan dat van de godsdienstsociologie 

en hoe dit vakgebied zich op het terrein van praxis (de praktische theolo

gie) ontwikkeld heeft. De meest actuele inbedding van het vak is gelegen in 

wat nu ‘lived religion’ wordt genoemd.

In deze bijeenkomst komen de ontwikkelingen in het vakgebied aan de 

orde. Wat zijn de vraagstellingen in het huidige onderzoek? Wat gebeurt er 

in internationale samenwerkingen? Hoe kun je als gemeentepredikant op 

de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? 

Prof. dr. Hijme Stoffels is hoogleraar Sociologie van Kerk en Godsdienst  

aan de VU

3 maart 2016 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Liturgie in vrijzinnige geloofsgemeenschappen

De komst van nieuwe leden is een van de aanleidingen om opnieuw naar 

de liturgische praktijken in vrijzinnige geloofsgemeenschappen te kijken. 

Er wordt hier en daar volop geëxperimenteerd, maar hoe voorkom je dat 

het niet meer is dan het “opleuken” van de liturgie? Daarom is het belang

rijk ons de principiële vraag te stellen: wat is eigenlijk liturgie/eredienst? 

En hoe kan vrijzinnige liturgie, die vaak vooral uit woorden bestaat, beter 

aansluiten bij de behoefte aan ritualiteit en symboliek van veel eigentijdse 

zoekers? Welke eisen stelt dit aan voorgangers die liturgie moeten vorm

geven, die nieuwe vormen willen introduceren in een gemeenschap, die 
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met hun (oude of) nieuwe taal de liturgische handelingen uitvoeren? 

Hoe geef je in de liturgie vorm aan grondkenmerken van de geloofsgemeen

schap als koinonia, kerugma en diakonia? Wat is het belang van de litur

gische socialisatie van de voorganger zelf? Waarom is het van belang dat je 

allereerst als deelnemer ervaart hoe liturgie cq. rituelen werken om er ver

volgens leiding aan te kunnen geven? Wat “werkt” wel en wat niet en waar 

ligt dat aan? Ter voorbereiding worden passages uit het werk van onder 

meer de Duitse theologen Wolfgang Ratzman en Peter Cornehl toegestu

urd. Een eerste respons op de gedachten van Peter Nissen zal gegeven 

worden door Iris Speckmann.

Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud  

Universiteit Nijmegen en proponent van de Remonstrantse Broederschap

Drs. Iris Speckmann is onderzoeker bij het Doopsgezind Seminarie

31 maart 2016 VU Amsterdam, 10.00 – 16.00 uur

Liturgische proeftuinen

In vervolg op de bijdrage van Peter Nissen op 3 maart is er op 31 maart 

een carrousel van workshops die worden verzorgd door mensen uit het 

werkveld die op een liturgisch thema deskundig zijn. Doelgroep zijn alle 

vrijzinnige predikanten en voorgangers die zich willen oriënteren op  

– wellicht alternatieve – vormen van liturgie in de context van een vrij  

zin nige geloofsgemeenschap. Het programma is nog in wording, maar 

zal in elk geval bijdragen bevatten van Alke Liebich (paascyclus), Janneke 

Nijboer (vieren op pioniersplekken), Maaike de Jong (voetwassing), Yvonne 

Hiemstra (avondmaal) , Erik Jan Tillema (alternatieve vormen van liturgie) 

en Marjan van Hal (lichamelijkheid in de liturgie).
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Donderdag 14 april 2016 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Remonstranten tijdens de Tweede Wereldoorlog

In zijn postuum uitgegeven dagboekaantekeningen uit de Tweede Wereld

oorlog beschrijft de joodse psychiater en literator Hans Keilson (19092011) 

een ontmoeting die hij heeft met de Haagse remonstrantse predikant J.C.A. 

Fetter (18851959). In dat gesprek, naar het oordeel van Keilson, verraadt 

Fetter antisemitische gevoelens en vooroorlogse nazistische sympathieën. 

Tjaard Barnard: “Dit lezend werd mij weer eens duidelijk hoe weinig we eigenlijk 

weten van de geschiedenis van ons kerkgenootschap in deze periode. In het 

kader van een veel omvangrijker project – de beschrijving van de geschiedenis 

vanaf 1940 – zal ik als een vingeroefening deze periode proberen te onder

zoeken. In deze bijeenkomst presenteer ik de resultaten hiervan en bespreek 

ik wat de uitdagingen en kansen zijn van het kerkhistorische onderzoek voor 

deze recente geschiedenis.”

Dr. Tjaard Barnard is rector aan het Remonstrants Seminarium

Vrijdag 20 mei 2016  ADS Singel 454 Amsterdam, 10.30 – 16.00 uur

Maximaal 20 deelnemers

Religieuze tolerantie in de 16e en 17e eeuw  
met stadswandeling in Amsterdam

Volgens de onverdacht calvinistische Jacobus Trigland waren niet de cal vi

nistische predikanten een gevaar voor de vrijheid, maar de remonstranten. 

Met hun streven naar een brede kerk zetten zij het calvinistische streven een 

belijdende kerk te stichten de voet dwars. 
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Trigland verweet de remonstranten dat zij de calvinisten niet de vrijheid 

gunden om op hun eigen wijze hun kerk te organiseren.

Het verwijt van Trigland laat zien hoe ingewikkeld het debat over religieuze 

tolerantie was. In de zestiende eeuw moesten mensen op zoek naar een 

oplossing voor een probleem dat zich sinds mensenheugenis niet meer 

had voorgedaan: hoe konden mensen van verschillende confessies met 

elkaar samenleven. Kon dat eigenlijk wel? En waar moest religieuze diver

siteit worden georganiseerd: binnen de staat of binnen de kerk? 

In de ochtend passeert een aantal grote denkers over religieuze tolerantie de 

revue: Sebastian Castellio, Dirck Volckertsz Coornhert en Pieter Jansz Twisck.

Na het ochtendprogramma met lunch in de oude bibliotheek van de  

Algemene Doopsgezinde Sociëteit aan het Singel in Amsterdam leidt  

Mirjam van Veen een stadswandeling aansluitend op het thema.

Prof. dr. Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU

Vrijdag 11 juni 2016 VU Amsterdam, 13.00 – 16.00 uur

Tolerantie als kenmerk van vrijzinnige kerken

De Verlichting bouwde in zekere zin voort op het werk dat door mensen als 

Castellio en Coornhert was verricht. Toch veranderde de argumentatie voor 

tolerantie danig. Een sprekend voorbeeld is het beroemde pleidooi van 

John Locke voor religieuze tolerantie. Locke was een van de eersten die 

pleitten voor de scheiding van kerk en staat. Wat waren zijn argumenten 

daarvoor? Castellio en Coornhert argumenteerden primair op grond 

van de Bijbel: John Locke argumenteerde op basis van het natuurrecht. 

Welke vernieuwing bracht John Locke? Het debat over tolerantie is een 

“never ending story”. Is het huidige debat vergelijkbaar met debatten uit 
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het verleden, of zijn er vooral verschillen met het verleden? Waarom staat 

tolerantie ook nu nog zo centraal in vrijzinnige geloofsgemeenschappen? 

Is de betekenis van tolerantie veranderd sinds de veranderende plaats 

van vrijzinnigen in het kerkelijke landschap? Is hernieuwde aandacht voor 

tolerantie op zijn plaats?

Dr. Desiree Berendsen is docent filosofie aan het Corderius College in Amersfoort

Drs. Elza Kuyk is wetenschappelijk coördinator van het Remonstrants  

Seminarium en het Arminius Instituut
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SPELREGELS NASCHOLING

    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 nascholings

dagen 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 verwerk

ing) lezen van artikelen. Met een voorbereidingsopdracht kan het aan

deel 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. Men volgt ten minste  

1 dag nascholing per jaar.

  4.   Wie (daadwerkelijk) aan een nascholingsbijeenkomst deelneemt, 

ontvangt een bewijs van deelname met daarop vermeld het aandeel 

toegekende studiepunten (ECTS). Remonstrantse predikanten en 

 geestelijk verzorgers die zelf een nascholing verzorgen, krijgen hiervoor 

het dubbele aantal nascholingspunten.

  5.   In principe bieden remonstrantse predikanten de nascholingsactiviteiten 

om niet aan en wordt om niet deelgenomen. De eigen gemeente of 

instelling betaalt de reiskosten.

  6.   Globaal is de richtlijn dat de tenminste de helft van de verplichte na

scholing wordt gevolgd vanuit het aanbod van het eigen seminarium. 
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De overige nascholing kan betrokken worden bij de Algemene Doops

gezinde Sociëteit en de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het erkend 

krijgen van het volgen van nascholing van andere aanbieders dient 

vooraf contact met de rector opgenomen te worden.

  7.    Het volgen van méér dan het verplicht aantal nascholingsactiviteiten 

is toegestaan voor wat betreft het seminarium, maar verdient wel door 

de predikant zelf onder de aandacht te worden gebracht bij de eigen 

 gemeente of instelling waar men werkzaam is. In dat overleg zal be

paald worden of de predikant het in werktijd of in eigen tijd zal doen.

  8.     Aan het nascholingsaanbod dat vanuit het seminarium wordt aange

boden zijn geen deelnamekosten verbonden, tenzij anders vermeld.

  9.    Aanmelding voor nascholingsactiviteiten is niet vrijblijvend: bij verhin

dering dient het seminarium bijtijds ingelicht te worden. Restitutie van 

deelnamekosten zal niet altijd mogelijk zijn.

10.   Boeken en studiematerialen die men eventueel zou willen aanschaffen 

komen voor rekening van de deelnemer zelf; in zijn/haar aanstellings

contract zijn dergelijke studiekosten opgenomen. 

11.   Nascholingsactiviteiten zijn pas erkend als zij door de rector van het 

seminarium als zodanig zijn goedgekeurd. Dat betreft ook de afspra ken 

over de randvoorwaarden zoals eventuele bijkomende kosten  

(bijv. viatica).

12.   De nascholingsactiviteit volgt men in zijn geheel. Het is niet mogelijk 

dagen/punten op te sparen en/of te daarmee te schuiven.

13.   Hoewel het nakomen van de nascholingsverplichtingen gemonitord 

wordt door het seminarium, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor 

het bijhouden van gevolgde nascholing bij de predikant zelf (portfolio). 

14.   Wanneer een predikant zou vergeten zich aan te melden, wordt hij/

zij daaraan een keer herinnerd. Aan het einde van het jaar, dat parallel 

loopt aan het academisch jaar, worden de gegevens gecontroleerd en 
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de punten geteld. De kerkenraden, de Commissie tot de Zaken en de 

personeelsfunctionaris kunnen informatie over de deelname aan de 

nascholing ontvangen.

15.   Doelgroep voor de nascholingsactiviteiten vanuit het seminarium is 

behalve de eigen beroepsgroep van dienstdoende remonstrantse pre

dikanten en geestelijk verzorgers, de beroepsgroep van dienstdoende 

doopsgezinde voorgangers en ook andere voorgangers. Omgekeerd 

staat het nascholingsaanbod van de Doopsgezinde Broederschap 

open voor de remonstrantse collega’s.

16.   Voor activiteiten die door het Arminius Instituut georganiseerd 

worden, geldt dat deze erkend worden als nascholingsactiviteiten van 

het seminarium. Meestal is de doelgroep van deze activiteiten breder 

dan alleen (remonstrantse) voorgangers.

17.     In alle gevallen geldt: bij twijfel overlegge men met de rector.
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ANDER NASCHOLINGSAANBOD

Nascholingsaanbod van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de 

Protestantse Kerk in Nederland wordt ook door het seminarium erkend.

Ook nascholing die buiten het reeds genoemde aanbod valt, kan als 

 nascholing tellen, onder voorwaarde dat dit vooraf wordt besproken met 

de rector en het wordt goedgekeurd voor betreffende specifieke situatie.

Het seminarium sluit geen contracten af met externe aanbieders die een 

bepaald aanbod in het nascholingsaanbod opgenomen willen zien.
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AANMELDINGSFORMULIER

Naam    

Omvang functie (in fte)

Datum

Meldt zich aan voor:

0 Bijspijkerdagen theologie en religiestudies  

0 Geloof en filosofie: actuele vragen 

0 Biografisch werken

0 Intervisie gericht op preken (€ 30)

0 Kwaliteit van leven in de laatste levensfase (€ 15)

0 Amerikaansvrijzinnige visie op binding en vrijheid

0 Update godsdienstsociologie en praxis

0 Liturgie in vrijzinnige geloofsgemeenschappen

0 Liturgische proeftuinen (€ 15)

0 Remonstranten tijdens de Tweede Wereldoorlog

0 Religieuze tolerantie in de 16e en 17e eeuw (€ 15)

0 Tolerantie als kenmerk van vrijzinnige kerken

0 Aanbod PKN of ADS, namelijk  

 

0   Wil in gesprek met de rector over eventueel ander aanbod en maakt 

het eventueel verschuldigde bedrag over naar: NL 39 INB 0000140938,  

Remonstrantse Broederschap, Utrecht, o.v.v. ‘Nascholing’, met vermel ding 

van datum en naam van de betreffende nascholing. 

Dit formulier graag opsturen naar: 
Remonstrants Seminarium, VU Faculteit Theologie, De Boelelaan 1105,  
1081 HV Amsterdam of de relevante informatie mailen naar v.l.m.kok@vu.nl
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