Geachte heer/mevrouw,
U hebt zich onlangs ingeschreven in het kerkelijk album van de Protestantse Kerk in Nederland.
Daarmee heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor het predikantschap. Of u inderdaad de
stap zult zetten naar het predikantschap, beslist u in de komende jaren. U zult daarbij waarschijnlijk
niet over één nacht ijs gaan en goed afwegen of het werk van predikant inderdaad uw hart heeft.
Ook de Protestantse Kerk wil een bijdrage leveren aan een verantwoorde afweging. Daarom heeft
de generale synode van de Protestantse Kerk een geschiktheidscommissie ingesteld. Op
tenminste drie momenten tijdens uw studie heeft u met deze commissie een gesprek over uw
motivatie en uw roeping tot het ambt van predikant.
In deze brief geven we in het kort de werkwijze weer die deze geschiktheidscommissie hanteert.
Meer informatie treft u aan op de website van de PThU (www.pthu.nl - rubriek doelgroepen >
studenten). Het is belangrijk om deze brief nu al te lezen.
Wat toetst de geschiktheidscommissie?
De geschiktheidscommissie van de Protestantse Kerk toetst de volmacht competenties van de
predikant in spe; we vatten dit hier samen als ‘roeping’ en ‘motivatie’. Deze volmacht competenties
staan naast de academische beroepscompetenties, die getoetst worden door de Protestantse
Theologische Universiteit zelf.
Waarom deze toetsing?
De toetsing van roeping en motivatie is in het belang van de kerk en in het belang van de student.
Het predikantschap is een zwaar vak, waar hoge eisen van uiteenlopende aard aan worden
gesteld. Naast een beroep is het ook een ambt dat u wordt toevertrouwd. Het is belangrijk, dat we
voordat u daadwerkelijk predikant wordt, ons vertrouwen in u uitspreken. Mochten we echter tot de
conclusie komen dat het predikantschap voor u toch niet de beste keus is, dan kunnen we u daar
beter tijdens uw studie al op attenderen en niet in uw eerste of tweede gemeente. Dat is zowel in
uw belang als in het belang van de kerk. Zie de gesprekken met de geschiktheidscommissie echter
niet als een zwaard van Damocles: door de zorgvuldige opbouw van de geschiktheidstoetsing (op
drie momenten tijdens de studie) en de bijbehorende terugrapportage, heeft u als student ook
middelen in handen om zo nodig aan uw eigen geschiktheid te werken.
Wanneer vinden deze gesprekken plaats?
Er zijn op weg naar het voltooien van de predikantsopleiding drie momenten waarop een delegatie
van de geschiktheidscommissie graag een gesprek met u aangaat: aan het einde van uw bachelor,
halverwege uw masters en na de afronding van je leervicariaat of de predikantsstage.
De Protestantse Kerk kan echter ‘uit de verte’ niet in de gaten houden hoe ver uw studie gevorderd
is. Daarom zult u zelf aan de kerk moeten melden wanneer u die fases heeft bereikt en toe bent
aan een gesprek met een delegatie van de geschiktheidscommissie. U kunt daarvoor contact
opnemen met de coördinator van de geschiktheidscommissie. Om efficiënt te werk te gaan, worden
per dag meerdere gesprekken georganiseerd. Dit heeft tot gevolg, dat het soms enige tijd duurt
voordat het gesprek gehouden kan worden. Daarom is het noodzakelijk, dat u zich drie tot zes
maanden voor het gewenste tijdstip aanmeldt bij de coördinator. Zie de adresgegevens onderaan
deze brief.

Hoe gaat de geschiktheidscommissie te werk?
De geschiktheidscommissie bestaat uit ongeveer vierentwintig leden - betrokken ambtsdragers uit
de Protestantse Kerk - die in delegaties van drie gesprekken voeren. Van elk gesprek maakt de
delegatie een verslag met eventuele aanbevelingen en adviezen. Het is uw verantwoordelijkheid
om met die adviezen aan het werk te gaan. Ze vormen in ieder geval een belangrijk onderwerp
voor een volgend gesprek. Wanneer het naar het inzicht van de commissie nodig is, kan eventueel
een extra gesprek gepland worden.
De commissie formuleert na elk gesprek ook altijd een (voorlopig) oordeel over uw geschiktheid:
geen bezwaar, geen bezwaar tenzij… of: bezwaar. Bij de laatste twee conclusies kan de
commissie - met medeweten van de student - contact opnemen met de universiteit. Ook kan de
commissie besluiten tot een psychologische test door een onafhankelijke bureau.
Zijn er beroepsmogelijkheden?
Als student kunt u tegen de beoordeling van een commissie bezwaar aantekenen bij het
moderamen van de geschiktheidscommissie. Het moderamen kan - op eigen initiatief of op uw
verzoek - beslissen dat u een nieuw gesprek voert met een andere delegatie. Daarna geeft het
moderamen van de geschiktheidscommissie zijn beoordeling van al of geen bezwaar. Tegen deze
uitspraak kunt u in beroep gaan bij de kleine synode van de Protestantse Kerk. Het moderamen
van de generale synode hoort de student, neemt kennis van de motivering van de
geschiktheidscommissie, wint zo nodig nog extern advies in en neemt een beslissing. Tegen dit
besluit is geen verder beroep mogelijk.
En aan het eind?
Als u het traject van de geschiktheidsbeoordeling met een goed eindresultaat heeft afgelegd,
ontvangt u de zogenoemde algemene geschiktheidsverklaring. Die verklaring hebt u - samen met
uw masterdiploma - nodig voor de laatste stap naar het predikantschap, het Colloquium. Nadat
afrondende gesprek kunt u zich beroepbaar stellen als predikant binnen de Protestantse Kerk in
Nederland.
Wij hopen van harte dat deze informatie u tot nut is in uw weg naar het voltooien van de studie
theologie. En hopelijk mogen we u daarna verwelkomen als predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland. We zijn dankbaar dat u de studie theologie heeft aangevat. Van harte wensen we u
Gods zegen toe in uw verdere ontwikkeling.
Namens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
Preses en scriba
PS: Vergeet niet dat u zelf gesprekken met de geschiktheidscommissie moet aanvragen.
Geschiktheidscommissie: geschiktheid@protestantsekerk.nl

