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Toelating
Om te worden ingeschreven als student die opgeleid wordt voor het ambt van predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland moet men met gunstig gevolg het admissie-examen hebben afge-legd.
Wanneer men dit examen wenst af te leggen, dient men dat schriftelijk te kennen te geven aan de secretaris
van het Curatorium; een oproep hiertoe wordt tijdig in De Wekker gepubliceerd. Bij het admissie-examen moet,
behalve het bewijs dat men minstens een jaar lid van een Christelijke Gereformeerde Kerk is, een getuigschrift
betreffende godsvrucht en karakter, afgegeven door de kerkenraad van de kerk waartoe de aspirant behoort,
worden overlegd. Het Curatorium neemt daartoe zelf na aanmelding contact op met de betreffende kerkenraad.
Het admissie-examen, dat wordt afgenomen door het Curatorium, bijgestaan door de hoogleraren, omvat:
a. een onderzoek naar de vreze des Heren en de beweegredenen om evangeliedienaar te worden;
b. een onderzoek naar de kennis van de Bijbelse geschiedenis en van de hoofdzaken van de gereformeerde
geloofsleer, inzonderheid van de Heidelbergse Catechismus.
Er is na aanvaarding als admissiaal student sprake van een proeftijd, die minimaal een jaar duurt.
Admissiale studenten krijgen een curator-begeleider toegewezen. Daarnaast komt ieder jaar een van de
hoogleraren op huisbezoek.
Preekconsent
Aanvraag
Het Curatorium verleent aan studenten die via het admissie-examen zijn ingeschreven, toestemming om in
kerkdiensten voor te gaan. Hiervan wordt mededeling gedaan in De Wekker. Het preekconsent kan ingaan
nadat een student aan alle vereisten van het proponentsexamen heeft voldaan. Proponentsexa-men kan
worden aangevraagd ná afronding van alle verplichtingen t/m het tweede blok in het vijfde studiejaar.
Zij die preekconsent wensen te ontvangen, moeten een maand voor een vergadering van het Curatorium een
schriftelijk verzoek indienen bij het Curatorium. Daarnaast moeten zij twee weken voor die vergadering een
preekvoorstel, over een door het Curatorium opgegeven tekst, in achttienvoud inleveren bij het secretariaat, ter
toezending aan curatoren en hoogleraren. Zij moeten zich tot hun kerkenraad wenden met het verzoek om ruim
voor de vergadering een attest te zenden naar het Curatorium. In het attest dient aandacht te worden
geschonken aan kerkelijk meeleven en trouw.
Voorafgaand aan de curatorenvergadering zal het College van Hoogleraren de student die preekconsent heeft
aangevraagd, uitnodigen voor een kort gesprek. In verband met de aanvraag kan ook het Curatorium, indien
nodig, een gesprek hebben met de betrokken student.
Het Curatorium zal over het verlenen van preekconsent beslissen na kennisneming van het attest van de
kerkenraad, advies van het coho en kennisneming van het preekvoorstel.
Het preekconsent gaat in op de tweede zondag na het ontvangen van het preekconsent. De verlening van het
preekconsent aan studenten geldt voor de periode van een jaar. Dit preekconsent kan jaarlijks verlengd
worden. De student dient dat een maand tevoren aan te vragen bij het Curatorium en daarbij een preekvoorstel
te overleggen.
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Om maximaal te profiteren van de preekervaring die opgedaan wordt, heeft het college besloten regelmatig
contactpunten in te bouwen om de ervaring uit te wisselen en te evalueren. Het programma daarvoor ziet er als
volgt uit:
- Elk semester ontvangt de student een uitnodiging voor een individueel gesprek met de mentor- hoogleraar;
- aan het einde van het 12e semester vindt het master II-kritiekcollege plaats in aanwezigheid van alle
hoogleraren.
- Jaarlijks contact met het Curatorium of Deputaten Financiële zaken (afwisselend: pastoriemiddag samen met
partners, informatiemiddag verzorgd door Deputaten Financiële zaken, contactmiddag met admissiale
studenten of een contactmiddag met studenten met preekconsent).
Preekvoorstellen en evaluaties naar curator-begeleider
Voor de begeleiding is het belangrijk dat de curator-begeleider en de examinator PT (ds. Schenau) de
preekvoorstellen en de evaluatieformulieren van de proponentsbeurten ontvangt.
• De student dient ervoor te zorgen dat de curator-begeleider en ds. Schenau (predikant@cgkgoes.nl) een kopie krijgen van de evaluatieformulieren van de proponentsbeurten (die je via de
administratie ontvangt).
• Tevens is het regel dat je je curator-begeleider je preekvoorstellen toezendt en tijdig informeert
wanneer je voor moet gaan bij een master I- resp. II-kritiekcolleges zodat hij er indien mogelijk bij
aanwezig kan zijn.
Een en ander kan in overleg met de curator-begeleider en ds. Schenau via je preekportfolio in OnderwijsOnline.
Aantal preekbeurten
Studenten die preekconsent hebben ontvangen, mogen in de drie semesters van de master II-fase voorgaan.
Deze beurten worden in overleg met de pretor, onder goedkeuring van het coho toegezegd. Met toestemming
van de rector kan per semester, in noodgevallen, een extra zondag worden toegewezen. In principe is voor
studenten het aantal preekbeurten per zondag beperkt tot twee. Een derde preekbeurt is alleen toegestaan
wanneer:
- de drie preekbeurten binnen dezelfde (gecombineerde) gemeente gehouden worden en de eigen predikant
ook drie preekbeurten zou moeten houden. Deze zondag telt dan als 1 zondag;
- het een noodsituatie betreft en de rector toestemming heeft gegeven om in dat geval een derde preekbeurt in
een andere gemeente te houden. Deze zondag telt dan voor 1½ zondag.
Voor de zomervakantie (juli, augustus en september tot de rectoraatsoverdracht) kan de student zelf zijn
preekbeurten regelen. Hiervoor is geen overleg met de pretor nodig.
Op een redelijk tijdstip voorafgaande aan het proponentsexamen kan de pretor een lijst met preek-beurten (in
onderling overleg opgesteld) bij de rector indienen. Het is gewenst voor niet meer dan een semester tegelijk
een regeling voor te stellen. De kerkenraden kunnen in het najaar (oktober) en het voorjaar (maart) bij de pretor
een verzoek indienen. Wanneer een student niet kan voldoen aan toege-wezen preekbeurten (bijvoorbeeld
omdat hij het proponentsexamen heeft moeten uitstellen), dient hij zelf de gemeentes daarvan in kennis te
stellen.
Het voorgaan in de stagegemeente en in de gemeente van de curator-begeleider valt buiten het hierboven
genoemde aantal zondagen. Van de student wordt verwacht dat hij minstens 24 zondagen voorgaat. Dit betreft
zondagen die in overleg met pretor en coho worden vastgesteld.
Gemaakte reiskosten ten behoeve van het voorgaan in de stagegemeente en in de gemeente van de curator-
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begeleider, kunnen bij de universiteit worden gedeclareerd. Aan de desbetreffende kerkenraad wordt
overgelaten of en hoe de preekbeurt vergoed wordt.
Boekentoelage
Degenen aan wie door het Curatorium preekconsent verleend wordt, hebben recht op een vergoeding van €
725,-- voor aangeschafte boeken. Hiertoe dient men een schriftelijk verzoek te doen en rekeningen te
overleggen van aangeschafte boeken voor genoemd bedrag. Verdere inlichtingen en een aanvraagformu-lier
zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.
Verlenging preekconsent
Als iemand na het afleggen van het master II-examen - in overleg met het Curatorium - nog geen
beroepbaarstelling aanvraagt, of als hij langere tijd op een beroepbaarstelling moet wachten, geldt het
preekconsent dat hem bij het afleggen van het master II-examen is verleend, voor één jaar. Na een jaar moet
hij verlenging van preekconsent aanvragen, in de maand februari. Daarbij dient hij een preekvoorstel in te
leveren over een zelfgekozen tekst. Voor preken die bestemd zijn voor het Curatorium, geldt dat zij twee weken
voor de vergadering van het Curatorium in achttienvoud bij het secretariaat moeten worden ingeleverd ter
toezending aan curatoren en hoogleraren.
Beroepbaarstelling
Indien iemand vóór zijn admissie-examen reeds ten minste twee jaar aan de Theologische Universiteit in
Apeldoorn ingeschreven stond volgens artikel 16 van het Reglement, moet hij, nadat hij het admissie-examen
met goed gevolg afgelegd heeft, tenminste drie semesters aan de universiteit studeren alvorens beroepbaar
gesteld te kunnen worden. Indien iemand vóór zijn admissie-examen nog niet aan de universiteit ingeschreven
was, moet hij, nadat hij het admissie-examen met goed gevolg afgelegd heeft, ten minste drie jaar aan de
universiteit studeren alvorens beroepbaar gesteld te kunnen worden.
Wie beroepbaar gesteld wil worden en voldoet aan de gestelde eisen, dient daartoe een verzoek te richten aan
het Curatorium en wel drie maanden voor de gewenste datum van beroepbaarstelling (in de regel
samenvallend met het afleggen van het master II-examen). Tevens dient er een uitgebreid kerkenraadsattest
naar het Curatorium te worden gezonden. Vervolgens moet er een preek, over een zelfgekozen tekst in
achttienvoud ingeleverd worden bij het secretariaat. Het Curatorium bespreekt de aanvraag in zijn
eerstvolgende vergadering en nodigt de student dan tevens uit voor een kort gesprek. Beroepbaarstelling kan
aangevraagd worden tegelijk met de aanmelding voor het master II-examen.
Voorafgaand aan de curatorenvergadering zal het College van Hoogleraren de student die beroepbaar-stelling
heeft aangevraagd, uitnodigen voor een kort gesprek.
Na aanneming van een beroep neemt de classis, waaronder de kerk die de kandidaat beriep ressorteert, hem
een peremptoir examen af ten overstaan van de deputaten naar artikel 49 K.O. Indien mogelijk zal bij de
bevestigingsdienst de universiteit door een van de hoogleraren vertegenwoordigd worden.
Persoonlijke begeleiding
De persoonlijke begeleiding van studenten bevat een aantal elementen, waarbij de gesprekken met de mentorhoogleraar een centrale factor is. Voor de admissiale studenten is er verder het jaarlijkse huisbezoek door een
van de hoogleraren en het geregelde contact met de curator-begeleider.
Studiefonds
Deputaten Studiefonds kunnen financiële steun verlenen aan studenten die via het admissie-examen zijn
toegelaten tot de studie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn én niet meer in aanmerking komen voor
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studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering (WSF 2000).
De bijdrage uit het studiefonds wordt toegekend gedurende ten hoogste 6,5 jaar, vanaf het begin van het
propedeutisch jaar en wordt beëindigd aan het eind van de maand waarin de studie is afgerond.
Uitgebreide informatie kan opgevraagd worden bij de studieadviseur.
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