
Evaluatie Permanente Educatie en aanpassingen per september 2017 
De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het 
evaluatierapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Besloten werd tot een 
aantal veranderingsvoorstellen. Op de site van de PKN is hierover meer te lezen: 
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/vereenvoudiging-pe 
Vanuit de  Dienstenorganisatie/PCTE zal een heldere brochure verschijnen met nogmaals de 
regeling in grote lijnen, aangevuld met de wijzigingen. Deze zal bestemd voor kerkenraden, 
predikanten en kerkelijk werkers.  
Vooruitlopend daarop: het registreren van opleidingsgegevens in extranet is hierdoor niet 
minder zinvol geworden. Ook de inmiddels vergaarde studiepunten behouden hun waarde; 
het register met de gegevens van deze eerste fase blijft in functie en kan bijvoorbeeld 
dienen om informatie te verschaffen aan de classispredikant. In de toekomst vormen zij de 
basis van het persoonlijk portfolio dat iedere deelnemer aanlegt. 
Volg verdere berichtgeving vanuit de Dienstenorganisatie/PCTE! 
 
Margriet van Andel 
Beleidsmedewerker Kerk en Ideëel 
 
Kerk 2025 
Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de  
kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de 
functie van de toekomstige classispredikant (want voor die benaming is inmiddels gekozen 
waar eerder nog ‘bisschop’ en ‘regiopredikant’ werd geopperd). 
Oogmerk is hierbij de regelgeving te verminderen met als doel de focus op de inhoud te 
vergroten en toch de mogelijkheden en kaders helder en werkbaar vast te leggen. Met de 
nieuwe structuur wordt mede vorm gegeven aan het streven naar meer mobiliteit van 
predikanten. Vanwege dat laatste, maar ook vanuit de redenering dat de kerkelijk werkers 
formeel niet onder de (werkgevers)verantwoordelijkheid van de synode vallen - immers zij 
zijn in dienst van de plaatselijke gemeenten - heeft het moderamen ervoor gekozen de 
positie van deze groep niet in deze voorstellen te benoemen.  
Tijdens de bespreking van het profiel van de classispredikant op de synodevergadering van 
18 november werd echter een amendement ingediend (ds. H. Jansen, Winsum) om de 
kerkelijk werkers wel te noemen als te bezoeken door de nieuwe classispredikant, evenals 
de predikanten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel om op te nemen dat dit van 
toepassing is op ‘kerkelijk werkers met een vaste aanstelling’. 
Uiteraard waarderen wij de inzet van ds. Jansen enorm. Ook wij gaan ervan uit dat de 
kerkelijk werkers onder de aandacht van de classispredikanten zullen (moeten) vallen. Alleen 
is het criterium van een vaste aanstelling niet erg gelukkig, want helaas ontbreekt het daar 
nog al eens aan, ondanks de substantiële bijdrage aan het kerkelijk werk. Hierdoor kan een 
aantal werkers worden buitengesloten.  
Hierover voerden wij na de synodebespreking overleg met de adviseur van het moderamen, 
ds. Giethoorn. Ons voorstel zou zijn om uit te gaan van hetzelfde criterium als geldt voor 
deelname aan de Permanente Educatie en dat ook is geformuleerd in de generale regeling 
kerkelijk werkers, namelijk een dienstverband van minimaal 33,33% voor tenminste een jaar. 
Ook leek het ons consequent om – als de kerkelijk werker wordt genoemd in de 
functiebeschrijving – dat ook te doen in de kerkordetekst. 
 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/vereenvoudiging-pe


In dat overleg bleek echter dat het moderamen er al van uitgaat dat de nieuwe regelgeving 
in ieder geval van toepassing is op die kerkelijk werkers ‘die het werk doen als van een 
predikant’. 
Tegelijk is uitgangspunt dat alle overige kerkelijk werkers die voldoen aan het criterium voor 
de PE ook in het ambt van ouderling bevestigd zijn en langs die weg formeel onderdeel 
uitmaken van het overleg van de kerkenraad binnen de classis en zo in contact (kunnen) 
treden met de classispredikant. 
Overigens zal volgens de nieuwe regeling van de PE de classispredikant kennis kunnen 
nemen van alle scholingsplannen, ook van de kerkelijk werkers. Dus ook daar komt men in 
beeld. 
 
Door de verklaring van de gehanteerde visie bij het formuleren van de voorstellen, namelijk 
om die om formele redenen te beperken tot de predikanten en de conclusie dat de kerkelijk 
werker voldoende in beeld kan komen op bovenstaande wijze, zien wij geen aanleiding om  
afwijzend tegenover deze teksten te staan. Het gegeven dat de kerkelijk werker in dienst is 
van de plaatselijke gemeente en niet van de landelijke kerk is hierin een leidend feit 
(ongeacht wat daarvan gevonden kan worden door kerkelijk werkers zelf en anderen).  
Wel hebben wij uitdrukkelijk gevraagd om een en ander bij de verdere presentatie toe te 
lichten. Dit kan veel onbegrip en vragen voorkomen. 
 
Hoe nu verder? 
De besluiten die de synode nu genomen heeft in deze “eerste lezing” gaan nu, volgens 
planning half december, naar de kerkenraden/classes met het verzoek deze te bespreken en 
van commentaar te voorzien. Dit is de zgn. consideratieronde. In april 2017 besluit de 
synode definitief. 
Voor de kerkelijk werkers valt uit deze gang van zaken op te maken dat zij wel degelijk 
onderdeel uitmaken van de kerkelijke structuur en van vitaal belang zijn voor het werk in 
gemeenten en classes. Daarvoor werd ook ter synode nadrukkelijk waardering uitgesproken 
door het moderamen. Weliswaar wordt dat in deze teksten niet expliciet benoemd.  
 
Het blijft erop aankomen, nu en in de toekomst, om als (ouderling) kerkelijk werker ten volle 
positie in te nemen, zichtbaar en betrokken te blijven bij plaatselijk en bovenplaatselijk 
overleg en door deelname aan de PE en anderszins volop bezig te blijven met de eigen 
professionele ontwikkeling.  
Wij hebben er goede hoop op dat de nieuwe indeling en de aanstelling van de 
classispredikant positief zal uitwerken voor de positie en arbeidsomstandigheden van de 
kerkelijk werker. Juist bij de komende grote veranderingen in de kerk, bijvoorbeeld de 
overgang naar kleinere (huis?)gemeenten ligt een belangrijke rol. Laten we hierin vooral in 
kansen denken en in gezamenlijkheid een bijdrage leveren aan de kerk van 2025, en liefst 
ook verder! 
 
Margriet van Andel 
Beleidsmedewerker Kerk en Ideëel 
 


