
 
 

 

 
 
CURSUS KINDER- EN TIENERPASTORAAT 
 
OMSCHRIJVING 

Kinderen en tieners groeien op in turbulente tijden. Veel komt er op hen af! En er wordt 
nogal wat van hen verwacht… Op school, in het gezin, de kerk, de sportclub, enzovoorts. 
Voor sommige kinderen loopt de druk soms hoog op. Hoe kunnen wij onze kinderen en 
tieners helpen bij de vele keuzes die zij moeten maken. Hoe kunnen wij hen wapenen. Wat 
hebben zij nodig, én: wat hebben wij als opvoeders nodig? 
Chris organiseert al enkele decennia jaren de cursus kinder- en tienerpastoraat. Het wil 
kerken en gemeenten vanuit een expliciet christelijke visie praktisch ondersteunen bij de 
zorg voor haar kinderen en tieners. Honderden deelnemers hebben in de loop van de jaren 
de cursus gevolgd. Ook in het seizoen 2017-2018 hopen we de cursus weer te kunnen 
aanbieden, en wel in Dordrecht  en Groningen. 
 
 
DOELGROEP 
De cursus is geschikt voor iedereen met een hart voor jongeren, ouders en opvoeders. 

De cursus is specifiek bestemd voor degenen die binnen een plaatselijke kerk/gemeente 
actief zijn in het pastoraat aan jongeren of in het jeugdwerk c.q. voor degenen die daarin 
werkzaam willen zijn. De cursus is tevens geschikt voor degenen die in hun eigen 
kerk/gemeente jeugdpastoraat willen opzetten. 
 
DOEL 

Na afloop van de cursus: 
1. Hebben de cursisten inzicht in de leefwereld van kinderen en tieners; 
2. Hebben de cursisten tools in handen gekregen hoe zij met kennis van die leefwereld 

binnen de kerkelijke gemeente kinderen en tieners kunnen begeleiden bij een 
gezonde (geloofs)ontwikkeling; 

3. Weten de cursisten wat zij kunnen doen als een gezonde (geloofs)ontwikkeling in de 
knel komt; 

4. Kennen de cursisten de grenzen van de eigen mogelijkheden en weten zij wanneer zij 
moeten doorverwijzen naar professionele hulpverlening. 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
INHOUD  

Elke cursusdag bestaat uit een onderdeel ‘theorie/instructie’ en een onderdeel waar aan de 
hand van casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. De cursus 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

Ontwikkelingen en leefwereld van kinderen en tieners( met social media) 
Pastoraat, veilig jeugdwerk en zelfzorg 
Communicatie met kinderen en tieners 
Seksualiteit en relatievorming 
Kinderen van gescheiden ouders 
Kindermishandeling 
Kinderen met een kenmerk 
Rouw en verdriet 
Pesten 
KOPP-kinderen 
Het pastorale traject 

 
 
SEIZOEN 2017-2018

In het seizoen 2017-2018 zal de cursus Kinder- tienerpastoraat in Dordrecht  gegeven 
worden op 8 zaterdagen van 10.00-16.00 uur. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

LOCATIE

Dordrecht: 
Koetshuis(Dorp De Hoop) 
Provincialeweg 70, 
3329 KP Dordrecht 
 

Groningen: 
Helperkerk 
Coendersweg 58 
9722 GJ Groningen 

 
 

 

Maand Dordrecht (za) Groningen 

   

Oktober 7  

November 4  

December 9  

Januari 13 13  en 27 

Februari 10 10  

Maart 10 10  en 24 

April  7 14  

Mei 
 

21 

Juni  9 23 



 
 

 

 

 

STUDIELAST 

Van elke cursist wordt verwacht dat hij/zij de artikelen uit de Reader die bij elk 
cursusonderdeel horen voorafgaand aan de cursusdag gelezen heeft. De inhoud ervan wordt 
door de trainers betrokken bij het geven van de cursus. Ook wordt van de deelnemers 
verwacht dat zij voorafgaand aan de cursusdag de relevante huiswerkopdrachten gemaakt 
heeft. Aan het einde van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat van aanwezigheid 
uitgereikt. 
 
TRAINERS 

De cursus Kinder-  en tienerpastoraat wordt gegeven door medewerkers van Chris zelf en 
door externe deskundigen op het gebied van kinderen en tieners. 
 
KOSTEN 

De kosten voor het deelnemen aan de cursus bedragen € 395,- per persoon. Bij aanmelding 
betaalt u door middel van een factuur. Inbegrepen bij het cursusbedrag zijn de reader 
alsmede koffie en thee. Lunch is niet inbegrepen. 
 
AANMELDING 

Om u aan te melden, kunt u het aanmeldformulier sturen naar cursus@chris.nl. U kunt ook 
aanmelden via de website http://volwassenen.chris.nl/aanbod/ktp/ . Voor meer informatie 
verwijzen we u naar onze website: www.chris.nl 
 
VERVOLGMODULES 

Na het afronden van de cursus Kinder- en tienerpastoraat bestaat er de mogelijkheid tot het 
volgen van vervolgmodules. Per jaar wordt er één vervolgmodule georganiseerd. Degenen 
die na afloop van de cursus het aanwezigheidscertificaat ontvangen hebben, kunnen zich 
voor deze vervolgmodules opgeven. 
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AANMELDING KINDER- EN TIENERPASTORAATCURSUS 2017-2018 
Opsturen naar cursus@chris.nl of ga naar http://volwassenen.chris.nl/aanbod/ktp/aanmelden/ 

 
Naam   : 
 
Adres   : 
 
Postcode  : 
 
Plaats   : 
 
Telefoonnummer : 
 
Email   : 
 
Aan welke kerkelijke gemeente bent u verbonden: 
 
 
Hoe bent u met de cursus in aanraking gekomen? 
 
 
Bank/Gironummer (IBAN) : ______ 
Ten name van : 
Te : 
 
 
Ik schrijf mij in voor de cursus 

 In Dordrecht 

 In Groningen 

De kosten voor het deelnemen aan de cursus bedragen € 395,- per persoon. Inbegrepen bij 
het cursusbedrag zijn de reader alsmede koffie en thee. Lunch is niet inbegrepen. 
 
Wat is de motivatie om deze cursus te volgen? 
…………………………………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 

mailto:cursus@chris.nl

