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Cursus Kinder- en Tienerpastoraat 
 
JEUGDPASTORAAT 
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. 
Het optrekken met kinderen en jongeren en een stukje van het leven met ze delen, brengt je 
in tal van situaties en omstandigheden. Hele mooie, waar je blij van wordt. Maar ook 
problematische, soms klein, soms groot: verdriet, onzekerheid, pesten, ziekte, echtscheiding, 
agressie/mishandeling, kinderen met een kenmerk, rouw, loverboys en allerlei andere 
ingewikkelde situaties. Wat kun jij in zulke situaties voor een kind of jongere betekenen?  
 
Hoe geef je Jeugdpastoraat handen en voeten? En waar geef je het over aan professionele 
hulpverlening? Hoe kun je een stevig netwerk creëren zodat kinderen en jongeren niet 
tussen wal en schip belanden, maar gezien, gekend en gesteund worden? 
In een tijd waarin de (jeugd)hulpverlening beperkter wordt, komt er een grotere taak te 
liggen bij de sociale omgeving. Zeker kerken kunnen een cruciale rol spelen. Wil jij ze 
handvatten geven om te leren omgaan met de moeilijke dingen in het leven? Wil je 
Jeugdpastoraat betekenis geven? Met de juiste kennis en vaardigheden kun je een levens 
veranderende schakel zijn in de levens van kinderen en jongeren! 
 
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 2022-2023 hopen we de cursus weer te kunnen 
aanbieden in Dordrecht. 
 
DE CURSUS 
Elke jaar gaat de volledige cursus in Dordrecht van start. 
Daarnaast gaan we ook het land in. En geven we de cursus in zijn geheel of in onderdelen op 
uitnodiging in een kerkelijke gemeente.  Meer info mail naar jeugdpastoraat@chris.nl  
 
OMSCHRIJVING 
Tijdens deze interactieve cursus behandelen we de basis van Jeugdpastoraat. Hoe reageren 
kinderen en jongeren op de problemen die ze in hun leven tegen komen? Hoe kan je het 
signaleren of ze in de problemen zitten? Hoe geef je liefdevolle zorg praktisch handen en 
voeten? Wat is de grens tussen pastorale zorg en professionele hulpverlening? Het is 
mogelijk om eigen casussen in te brengen. 
 
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 of willen zijn in het jeugdwerk en -pastoraat. De cursus is tevens geschikt voor 
degenen die in hun eigen kerk/gemeente jeugdpastoraat willen opzetten. 
 
 
 



 
 

2 
Cursus Kinder- en Tienerpastoraat 

DOEL 
Na afloop van de cursus: 

1. Hebben de cursisten inzicht in de leefwereld en specifieke problematieken met 
betrekking tot kinderen en tieners.  

2. Hebben de cursisten tools in handen gekregen hoe zij met kennis de leefwereld en 
specifieke problematieken 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 en een onderdeel waar aan de hand van 
casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. Hiermee willen wij 
kerken en gemeenten vanuit een expliciet christelijke visie praktisch ondersteunen bij de 
zorg voor haar kinderen en tieners De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Kinderen & tieners  
- Visie Kinder- & Tienerpastoraat 
- Gesprekstechnieken Jeugdpastoraat 
- Specifiek Pastoraat  
- Geloofsvragen  
- De veilige kerk 
- Seksualiteit & Veiligheid  
- Kopp Kinderen (Kinderen met Ouders met Psychische Problemen)  
- Kinderen van gescheiden ouders en in samengestelde gezinnen 
- Kindermishandeling  
- Zelfbeschadiging 
- Rouw, verdriet en levensvragen  
- Kinderen met een kenmerk 
- Presentaties & afronding 

 
SEIZOEN 2022 -2023
In het seizoen 2022-2023 zal de cursus Kinder- tienerpastoraat in Dordrecht  gegeven 
worden op 8,5 zaterdagen van 10.00-15.30 uur.  
 
8 oktober 
5 november 
10 december 
7 januari 
4 februari 
11 maart 
15 april 
13 mei 
10 juni 
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LOCATIE

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

Van elke deelnemer 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 docenten betrokken bij het geven van de cursus. Ook wordt van de deelnemers 
verwacht dat zij voorafgaand aan de cursusdag de relevante huiswerkopdrachten gemaakt 
heeft.  
 
DOCENTEN 
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 € 450,- per persoon. Neemt u als 
echtpaar deel dan geldt 1+1 gratis en zijn de kosten per echtpaar €450,-. Neemt u met 
meerdere personen uit een gemeente deel dan krijgt u per gemeentelid 5% korting (2 
personen 10%, met 3 personen 15%).  
 
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 
U kunt u zelf aanmelden via de website: 
https://volwassenen.chris.nl/kerken/ktp/aanmelden/ 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de lessen kunt u terecht op de website: 
www.chris.nl/ktp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


