COLLEGEVANBEROEPBAARSTELLINGEN
TAAK
en voorlopige) beroepbaarstellingen aan voorgangers. In de werkorde van de Unie wordt
de werkorde van het CvB beschreven. Op dit moment maken de volgende personen deel
uit van het CvB: Peet Wijchers (voorzitter), Remko Ongersma, Alice Teunis, Ruth
Driesprong en Bea Tieleman (secretaris).

BEROEPBAARSTELLING
Voorlopige beroepbaarstelling. Deze beroepbaarstelling wordt voorafgaand
aan de algemene beroepbaarstelling afgegeven en biedt de mogelijkheid
beroepen te worden bij een gemeente.
•

•

nodig - met het seminarium.

TAAK STUDENTEN

Het College van Beroepbaarstellingen (CvB) heeft als taak het verlenen van (algemene

•

ondersteunt de gemeenten in deze toetsende en vormende rol. Het CvB overlegt – waar

Algemene beroepbaarstelling. De algemene beroepbaarstelling geeft je de

Wanneer je als student overweegt om voorganger te worden binnen de Unie van
Baptistengemeenten, meld je je voor een beroepbaarstelling aan bij het CvB waarbij je
gebruik maakt van het aanmeldingsformulier van het seminarium. Je bent in het traject
zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de gevraagde documenten.

INTEGRATIE
Het CvB is vanaf de aanvang van de studie betrokken bij je ontwikkeling tot voorganger.
Je zult door de jaren heen regelmatig contact hebben met het CvB.

ZIJ-INSTROMERS

mogelijkheid beroepen te worden als voorganger in de volle breedte van de

Een voorlopige beroepbaarstelling kan ook worden aangevraagd door anderen dan

Unie van Baptistengemeenten. Het CvB kan je deze geven na afronding van het

seminariumstudenten. Wanneer een zogenaamde zij-instromer zich meldt bij het CvB

traject mentoraat en als vervolg op de voorlopige beroepbaarstelling.

wordt doorgaans eerst verwezen naar het seminarium. Daar wordt, in overleg met de

Zending i.v.m. benoemingsprocedure. Zie hiervoor het Reglement inzake

kandidaat, bepaald wat de studieopdracht zal zijn. Vervolgens gaat de kandidaat het

Beroepbaarstelling, hoofdstuk 4, artikel 13.

CvB-traject in. Dit bestaat in principe uit dezelfde onderdelen als het reguliere traject,
maar dit kan in versneld tempo worden doorlopen.

COLLEGE VAN BEROEPBAARSTELLINGEN
Het CvB is door de Unie aangesteld om namens de Baptistengemeenschap studenten te

KOSTEN

toetsen op hun geschiktheid als voorganger. Zij geven (waar zinvol) aanvullende

De kosten voor het traject bedragen ca.€ 1.200,- per kandidaat. Indien je lid bent van een

adviezen. Naast je seminariumdiploma is je beroepbaarstelling dus van groot belang om

gemeente, behorende bij de Unie van Baptistengemeenten en indien je voornemens bent

beroepen te worden als voorganger binnen de Unie van Baptistengemeenten.

je beroepbaar te stellen binnen de Unie, wordt een derde deel van dit bedrag door de

Het CvB maakt geen onderdeel uit van het Baptisten Seminarium om de
onafhankelijkheid te waarborgen.

VANWAAR DEZE AANVULLING?
Vanuit de visie van de Unie op gemeenschap vinden we het belangrijk om de plaatselijke
gemeenten een instrumentarium te geven in de aanstelling tot voorganger. Het CvB

Unie betaald. Zelf betaal je het resterende deel (ca. € 800,- ). De helft van jouw deel (ca.
€ 400,-) kan in rekening worden gebracht bij de beroepende gemeente.

AANMELDING
Indien je wilt deelnemen aan het beroepsingstraject, stuur dan je aanmeldingsformulier
van het seminarium door naar de secretaris van het CvB via cvb@baptisten.nl
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