UPDATE PERMANENTE EDUCATIE JANUARI 2019
"Door even afstand te nemen ontstaat er ruimte om op vragen te reflecteren die in de dagelijkse gang
van zaken vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen."
Thijs Tichelaar, voorganger Baptisten Gemeente Arnhem-Centrum.

Heb jij je al ingeschreven voor Permanente Educatie (PE)? Of ben je gewoon bezig met Permanente
Educatie en komt het er niet van een plan te maken en je uren in te vullen in het PE dossier? Graag
nodig ik je hierbij uit om een frisse start te maken met je plan en je dossier! Op deze manier kun je
bewust werken aan je ontwikkeling en hier op reflecteren. In de nieuwe rechtspositieregeling
‘Voorganger als Werknemer’ is Permanente Educatie een vast onderdeel. Als fulltime voorganger is
de omvang van PE 80-100 uur per jaar. Voor het maken en bespreken van je plan kun je al 16 uur
aftikken. Wat weerhoud je nog?
Workshop Permanente Educatie Plan maken
Misschien de vraag: hoe maak ik dit plan? Hoe plan ik daar de tijd voor in mijn drukke
werkzaamheden? Dan bieden we je een workshop aan om samen met 2-6 andere collega’s in een
dagdeel aan je plan te werken. Van te voren krijg je een opdracht om alvast te starten, vervolgens
krijg je uitleg over hoe maak je dit plan en ter plekke kun je er aan werken en erover sparren met
collega’s. Heb je hier interesse in? Laat dat dan weten, dan zoeken we een gezamenlijke datum dit
voorjaar. Tip: dit kan ook met een intervisiegroep.
Kosten voor Permanente Educatie
Met ingang van 2019 vraagt de Unie een bijdrage voor registraite en begeleiding van Permanente
Educatie. Dit is een jaarlijkse abonnementsprijs. De bijdrage vanuit gemeenten aan de Unie gaan
omlaag en tegelijk willen we de kwaliteit van Permanente Educatie en begeleiding hierin verbeteren.
De kosten voor PE en haar registratie en begeleiding kosten € 250 euro per jaar, voorgangers die
0,4 of minder werken betalen € 150 euro per jaar. In 2019 geven we hier 50% korting op: dus dan
kost het je € 125/€ 75 euro en in 2020 25% korting ofwel € 187,50 / € 112,50. Deze kosten kun je
betalen uit je studiekostenvergoeding. En wat krijg je er dan voor?
Begeleiding vanuit de Unie bij Permanente educatie
Als voorganger sta je zelf aan het roer van je PE, uiteraard in overleg met de raad van je gemeente.
Je ontvangt vanuit de Unie ondersteuning bij de opzet, invulling en realisatie van Permanente
Educatie. Bijvoorbeeld door een workshop als hierboven, een persoonlijk gesprek over ‘waarin wil ik
me ontwikkelen’ of begeleiding in een gesprek over PE met je raad. Elke 5 jaar kun je gratis een
module aan het Baptisten Seminarium volgen, dan heb je al 2 jaar PE binnen! Op de website
informeren we je over cursussen en studiedagen en regelmatig zullen we via mails aan voorgangers
of via de VBV nieuwsbrief op de hoogte houden. Nog mooier is, als jullie elkaar tippen over
studiedagen en cursussen of je positieve ervaringen doorgeven.
Hier vind je de belangrijkste informatie over Permanente Educatie
Hartelijke groet, Ingeborg Janssen, coördinator Permanente Educatie 06-51085696
ingeborg.janssen@baptisten.nl

