NGP Zomerblog: Overgang predikantenopleiding naar Kampen
Driemaal per jaar informeert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding de kerken
over het reilen en zeilen van de opleiding. Dit keer licht de bestuursvoorzitter van de NGP de
recente ontwikkelingen toe.
Vorig jaar oktober zijn de plannen om te komen tot een Gereformeerde Theologische
Universiteit door de CGK-synode afgeblazen. Er komt geen gezamenlijke
predikantenopleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Vrij snel daarna is een traject gestart
om het samengaan van de NGP met de TU Kampen te verkennen. De Landelijke
Vergadering gaf daarvoor groen licht. Een belangrijke reden: de voorgenomen kerkelijke
hereniging van GKv en NGK. Inmiddels is de samenvoeging van de opleidingen vrijwel
afgerond. De sfeer in Kampen is zeer welwillend en we voelen ons als NGP er bijzonder
welkom. De docenten krijgen vanaf het komende cursusjaar een plaats in het onderwijsveld
van Kampen, zodat het theologisch onderwijs aan onze nieuwe studenten geïntegreerd
plaatsvindt. De huidige studenten ronden met maatwerk hun NGP-pakket af.
Verder kan ook de aan de TU Apeldoorn gevestigde NGK Henk de Jong-leerstoel (met
bijzonder hoogleraar Jaap Dekker) in Kampen gevestigd worden. Allerlei specifieke NGKregelingen en voorwaarden rond het predikantschap zijn nader bezien en blijven de
komende jaren in tact. Dat betreft zaken als assessment, stages, prioschap en
werkbegeleiding. Het zogeheten ‘Apeldoorn-advies’, dat al sinds 1971 in onze kerken heeft
gefungeerd als richtingwijzer voor toekomstige studenten, wordt nu vervangen door een
‘Kampen-advies’. Nu het aanvullende NGP-pakket wegvalt, komt er een verplichting om de
predikantsmaster in Kampen te volgen voor wie binnen de NGK predikant wil worden. We
hopen dat dit goede vruchten mag afwerpen.
Op woensdag 13 juni is met gemengde gevoelens afscheid genomen van de TU Apeldoorn.
Onze docent Ad van der Dussen heeft in deze bijeenkomst een afscheidscollege gehouden
(zie de website van de NGP). Op een waardige wijze is stilgestaan bij het vele goede dat we
hebben ontvangen in Apeldoorn. We zijn uit elkaar gegaan met de bede dat we ondanks de
scheiding der wegen toch elkaar zullen vasthouden en wie weet in de toekomst weer
verenigd gaan worden.
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