
 

Richtlijn voor de predikant in opleiding (prio)      

 

Aanleiding  

Afgestudeerden aan de Theologische Universiteit te Kampen hebben het verlangen om binnen 

onze kerken aan de slag te gaan. Echter een aantal laat zich, om verschillende redenen, nog  

niet beroepbaar stellen. Eén van de belangrijkste redenen is dat zij graag eerst meer 

praktijkervaring willen opdoen. In de huidige opleiding wordt daar (nog) onvoldoende 

gelegenheid voor geboden. Bij wijze van tussenstap vragen deze studenten aan de kerken om 

voor een bepaalde periode, onder begeleiding, in een gemeente te kunnen werken.  

 

Motivatie 

Het is voor de kerken en voor de evangelieverkondiging belangrijk dat er voldoende 

predikanten zijn. Kiezen voor het ambt van predikant is een keuze voor het leven. Het ambt is 

veeleisend. Het gezag van de predikant is geen vanzelfsprekendheid meer. Hij wordt meer 

beoordeeld op performance en is daardoor kwetsbaarder geworden. De “predikant in 

opleiding” (prio) kan met een aanvullende werkervaring bewust kiezen voor het 

predikantschap en zo goed voorbereid de pastorie in gaan. Hiermee is het belang van onze 

kerken en onze toekomstige predikanten gediend. 

 

Doel 

De prio krijgt de gelegenheid om zich, als afgestudeerde theoloog, verder te bekwamen en zich 

beter voor te bereiden op een plaats als predikant binnen onze gemeenten.  

 

Formele inbedding 

De prio werkt in de gemeente op basis van een contract. Daarbij wordt uitgegaan van de 

formele positie van een kerkelijk werker volgens contract en arbeidsvoorwaarden van SKW.  

Aanvullend op het contract kan in overweging worden gegeven een aantal dagen betaald 

studieverlof te geven. Als basis van de inschaling wordt schaal B, 5 dienstjaren, gehanteerd. 

Uitgegaan wordt van een aanstelling voor bepaalde tijd, voor een periode van 6 maanden of 

een jaar. Verlenging van deze periode is mogelijk, maar mag maximaal twee maal gebeuren, 

waarbij aangetekend moet worden dat het totaal aan tijdelijke contracten bij eenzelfde 

werkgever niet meer dan drie jaar mag bedragen.  

Het tussentijds of vervolgens aangaan van een tijdelijk contract met een andere gemeente is 

mogelijk. Het opdoen van praktijkervaring is bedoeld voor een bepaalde periode d.w.z. dat de 

prio binnen 0,5 tot maximaal 3 jaar na indiensttreding een definitieve keuze maakt voor het 

predikantschap. Als de prio dient tot overbrugging van een bestaande vacature, dan staat de 

onderlinge overeenkomst geheel los van het proces waarlangs de gemeente op zoek gaat 

naar een nieuwe c.q. tweede predikant. 

Het resultaat van het beroepingswerk heeft geen effect op de overeenkomst of de 

vastgelegde periode. Wel hangt de gekozen periode enigszins samen met de termijn waarop 

de komst van een nieuwe en/of tweede predikant zou kunnen plaatsvinden.  

 

Werkzaamheden  

Prio’s beschikken over een preekconsent: zij zijn dus bevoegd om te preken, maar niet 

bevoegd om de sacramenten te bedienen.  

Verder kan/zal de prio de gebruikelijke werkzaamheden van een predikant verrichten. 

Uitgegaan wordt van de volgende werkzaamheden: 

1. Prediking: de frequentie van de prediking zou kunnen variëren van minimaal eenmaal per 

twee weken in de beginperiode tot eenmaal per week in de laatste periode. 



 

2. Pastoraat: de prio zal worden ingezet op een aantal pastorale situaties en daarin de 

gesprekken voor zijn rekening nemen.   

3. Catechisatie: het geven van catechese, als het seizoen reeds gaande is dan zonder 

mogelijke in gang gezette processen te verstoren.  

4. Voorzitten: de prio zal een of meerdere vergadering(en) kunnen voorzitten om ook 

daarmee ervaring op te doen.  

5. Specifieke projecten: gedacht kan worden aan een project waarin wordt gewerkt aan een 

specifieke aanpak. Bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die nog geen belijdenis hebben 

gedaan of geen catechisatie meer volgen. Een bijzonder project moet aansluiten bij de 

behoefte van de gemeente en van de prio. 

6. Overige onderwerpen. 

 

Begeleiding 

Bij een prio met startbekwaamheid wordt uitgegaan van een zekere zelfstandigheid bij het 

vervullen van de werkzaamheden. De extra praktijkperiode is bedoeld om te verdiepen en te 

leren van opgedane ervaringen. Om dat doel te bereiken is reflectie nodig. Sparren en 

spiegelen zijn daarbij hulpmiddelen.  

In de begeleiding van de prio is een belangrijke rol weggelegd voor de ervaren predikant. De 

reden hiervan is dat de prio kan zich oriënteren op de predikant als rolmodel. Daarbij gaat het 

er niet om dat hij de ervaren predikant imiteert. Het gaat er wel om dat in de gesprekken het 

zicht op gedragsalternatieven groeit. Ook gaat het er om dat de prio meer zicht krijgt op de 

invloed van zijn eigen gedrag op de ander.  

De ervaren predikant kan uit de eigen of een andere gemeente komen. Deze aanpak stelt ook 

kleinere gemeentes in de gelegenheid om een prio in dienst te nemen. 

Daarnaast en tegelijk kan een ander daartoe competent kerkenraads- of gemeentelid worden 

gevraagd een coachende rol te vervullen. Hier kan het bijvoorbeeld gaan over de 

functievervulling in zijn algemeenheid, de tijdsverdeling over de diverse taakgebieden, maar 

ook kunnen onderwerpen op het snijvlak van werk en persoon aan de orde komen.  

De organisatie van deze begeleiding is de verantwoordelijkheid van de betreffende 

kerkenraad. 

 

Communicatie met de gemeente 

De kerkenraad betrekt de gemeente in het aantrekken van een prio en communiceert de 

beweegredenen hiertoe. Na het ontvangen van een positieve reactie zal de kerkenraad de 

gemeente op de hoogte stellen van de aanvang en duur van het contract alsook de 

werkzaamheden die de prio zal gaan verrichten. Dit om de wederzijdse verwachtingen goed 

op elkaar af te stemmen. 

 

Praktische informatie 

Namen van afgestudeerden die zich als prio beschikbaar stellen, kunt u opvragen bij Steunpunt 

Kerkenwerk. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met Steunpunt Kerkenwerk via 

info@steunpuntkerkenwerk.nl of via telefoonnummer 038-4270455. 
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