
Regeling begeleide lees- en studiekringen PAO 

Kader: nieuw PAO onderwijs conform vereisten PE PKN 

 

Doel  

1. Theologische kennis op peil houden/brengen 
2. Op een locatie dichtbij de woonplaats van de deelnemers, zodat de collegialiteit in de 

regio bevorderd wordt en men  weinig reistijd kwijt is.  

 

Middel  

Een actueel en kwalitatief goed boek centraal stellen en samen  bespreken.  

 

Werkwijze 

1. Het boek wordt gekozen uit een lijst van mogelijkheden door de PThU aangedragen of 
voorgesteld door de leeskring zelf en geaccordeerd door de docent1. 

2. Een leeskring vormt zich regionaal en zorgt zelf voor locatie en afspraken. 
3. De leeskring neemt contact op met een docent of de cursuscoördinator van de PThU en 

doet een verzoek om medewerking.   
4. Binnen twee weken komt er een reactie. 
5. Als het door kan gaan, komt de kring 6 ochtenden of middagen samen om het boek te 

bespreken. 
6. Op twee daarvan komt een docent PThU. 
7. De deelnemers  participeren gedurende de bijeenkomsten allen actief in 

boekpresentaties.  
8. Er is een toetsing van het eindresultaat op basis van een door de deelnemers geschreven 

stuk. 

 

Randvoorwaarden 

1. De cursus valt in het Aangestuurde deel van de PE-PKN. 2 

                                                           
1 De term ‘docent’ staat in dit stuk ook voor ‘hoogleraar’. 
2 Wanneer een groep predikanten buiten de PThU om een docent uitnodigt om op vergelijkbare wijze aan een 
kring mee te werken en men wil deze activiteit tevens mee laten tellen voor de PE van de PKN, dan moet men 
zelf bij de PKN een verzoek om accreditatie indienen. Bij een eventueel positief antwoord valt deze kring onder  
het Open Erkend Aanbod. 



2. De cursus kost € 360. Deze prijs geldt alleen  voor wie het niet kan onderbrengen in het 
Aangestuurde deel van de PE-PKN.  

3. Het minimum aantal deelnemers is 13.  
 
Wanneer er verblijfskosten van de deelnemers gedeclareerd worden bij de PThU, wordt het minimum 
aantal deelnemers verhoogd tot 14. Als het bedrag van de verblijfskosten hoger is dan € 400, wordt dit 
aantal verhoogd tot 15 deelnemers. 
 

4. De cursusomvang is 2 ECTS = 56 uur, waarvan 6 x 3= 18 uur bijeenkomsten en 38 uur 
lezen en schrijven. Een extra 0,5 ECTS is mogelijk wanneer men ca. 50 bladzijden 
relevante wetenschappelijke literatuur van een andere auteur ernaast leest en dat in het 
eigen geschreven stuk aantoonbaar verwerkt.  

5. In de taakstelling van een docent hebben andere cursussen voorrang. Hij/zij moet  
daarom ruimte hebben in zijn/haar gewone takenpakket om positief op een verzoek in te 
kunnen gaan. 
 


