
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Communiceren	  met	  kinderen	  
Kinderen	  en	  volwassenen,	  een	  wereld	  van	  verschil.	  Tenminste	  zo	  kan	  het	  soms	  lijken.	  De	  brug	  
ertussen	  wordt	  gevormd	  door	  communicatie,	  maar	  dan	  wel	  goede,	  effectieve	  communicatie.	  
Maar	  hoe	  krijg	  je	  nu	  een	  gesprekje	  op	  gang	  dat	  dieper	  gaat	  dan	  ‘ja’	  en	  ‘nee’	  antwoorden?	  Hoe	  kun	  
je	  echt	  luisteren	  naar	  wat	  een	  kind	  je	  probeert	  te	  vertellen?	  Hoe	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  het	  kind	  
veiligheid	  en	  vertrouwen	  ervaart	  als	  het	  met	  je	  praat?	  Hoe	  voer	  je	  een	  geloofsgesprek	  met	  je	  
kind	  of	  zelf	  een	  hele	  groep?	  Dit	  lijkt	  moeilijker	  dan	  het	  is.	  Met	  wat	  handreikingen	  en	  kennis	  over	  
gesprekken	  met	  kinderen	  kom	  je	  al	  heel	  ver.	  Het	  resultaat	  is	  vaak	  al	  direct	  merkbaar	  als	  je	  het	  
gaat	  toepassen	  in	  het	  kinderwerk	  of	  in	  je	  gezin.	  De	  band	  met	  de	  kinderen	  verdiept	  zich,	  kinderen	  
begrijpen	  beter	  wat	  je	  bedoelt	  en	  durven	  je	  steeds	  meer	  over	  zichzelf	  te	  vertellen.	  Een	  training	  
die	  theorie	  combineert	  met	  filmmateriaal	  en	  opdrachten	  en	  daardoor	  een	  praktische	  training	  
wordt.	  
	  
Graag	  maken	  wij	  je	  ook	  attent	  op	  de	  mogelijkheid	  van	  begeleiding	  door	  een	  van	  onze	  docenten	  
middels	  video-‐opname.	  Tijdens	  een	  kinderdienst	  wordt	  er	  gefilmd,	  in	  de	  week	  er	  na	  vindt	  de	  
nabespreking	  plaats.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  
Deze	  training	  is	  ook	  bedoeld	  voor	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  een	  bijeenkomst	  willen	  
organiseren	  voor	  ouders.	  Daarmee	  kunnen	  zij	  hen	  ondersteunen	  in	  de	  geloofsopvoeding	  thuis.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie
http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/videobegeleiding.pdf



