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Kinderwerkopleiding

Jeugdwerkopleiding

Visie

Visie

Wij willen kinderwerkteams helpen in hun persoonlijke groei, hun vaardigheden
ontwikkelen en coachen in de opbouw van een sterk en gezond kinderwerk.
In de kindertijd wordt het fundament gelegd voor een leven met God.
Kinderwerkers spelen hierin een belangrijke rol.

We geloven dat een gepassioneerde jeugdwerker het verschil maakt bij het bereiken
van tieners en jongeren met het evangelie. We willen jou als (aspirant) jeugdwerker
helpen om je passie te bevestigen, je visie te versterken en je kennis te vergroten.

Thema’s
Een jeugdwerker focust op discipelschap

Doelgroep

We richten ons op kinderwerkers die actief met
kinderen werken en willen
groeien in het kinderwerk.
Ideaal is als je met minimaal 2 personen per kerk
deelneemt, zodat de opleiding meer impact heeft op
je gemeente.

Doelgroep

Opzet

De opleiding, onder supervisie van Karin Koornstra,
bestaat uit 10 lesavonden verspreid over een half jaar.
Studiebelasting: circa 2 uur per week.
De lesavonden worden verzorgd door psychologen,
creatieve docenten, kinderwerkers en een visionair.
Gedurende de opleiding lees je 2 boeken en werk je
aan je portfolio.
Een lesavond bestaat uit:
• Onderwijs
• Opdrachten in leerteams
• Huiswerkbespreking

Thema’s
Passie en Visie voor kinderwerk
Sterke teams bouwen
Verhalen vertellen bij kinderen
Orde houden bij kinderen
Zingen met kinderen
Creatieve werkvormen
Kinderwerkers werven en motiveren

We richten ons op vrijwilligers en betaalde krachten
die werken met tieners of
jongeren en zich verder
willen verdiepen in het
jeugdwerk: jeugdleiders,
jeugdouderlingen, jeugdwerkers en predikanten.

Opzet

De opleiding, onder supervisie van Gerlof Wiersma,
bestaat uit 10 lesdagen verspreid over 1 jaar.
Studiebelasting: circa 3 uur per week.
Een lesdag bestaat uit:
• Twee lesblokken gegeven door een gespecialiseerde docent
• Praktijkblok door een ervaren jeugdwerker/
predikant
• Intervisieopdracht in je leerteam
• Maaltijd
• Aanbiddingsmoment
• Inspirerend jeugdwerkspel

Een jeugdwerker is een leider
Een jeugdwerker is een visionair
Een jeugdwerker heeft passie voor de kerk
Een jeugdwerker investeert in relaties
Een jeugdwerker zorgt voor jongeren
Een jeugdwerker verbindt generaties
Een jeugdwerker kent de jongerencultuur
Een jeugdwerker is een motivator
Een jeugdwerker gelooft in evangelisatie

Omgaan met zorgkinderen

Informatieavond, locatie en kosten
Kijk hiervoor op onze website:
royalmission.nl/kinderwerkopleiding

Heilige Geest en kinderen
Plaats van het kinderwerk in de kerk

Informatieavond, locatie en kosten

Kijk hiervoor op onze website: royalmission.nl/jeugdwerkopleiding

WIJ GELOVEN IN DE KERK EN HAAR TOEKOMST, DAAROM INVESTEREN WE IN KINDER-, TIENER- EN JEUGDWERKERS

