
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Leiden	  van	  een	  groep	  
Ordeproblemen	  zijn	  vaak	  redenen	  om	  maar	  te	  stoppen	  met	  het	  doen	  van	  kinderwerk,	  omdat	  het	  
veel	  frustratie	  op	  kan	  leveren.	  HO!	  STOP!	  
Handhaven	  van	  orde	  is	  te	  leren.	  Het	  doel	  van	  deze	  training	  is	  om	  te	  ontdekken	  dat	  orde	  Bijbels	  is	  
en	  God	  achter	  je	  staat	  en	  om	  je	  handvaten	  te	  geven	  om	  de	  orde	  te	  kunnen	  houden	  in	  je	  
kinderdienst.	  In	  het	  “managen”	  van	  een	  groep	  zijn	  er	  verschillende	  aandachtsgebieden	  die	  
tijdens	  de	  training	  een	  plek	  krijgen.	  In	  de	  basistraining	  van	  2	  uur	  komen	  de	  volgende	  
onderwerpen	  aan	  bod:	  
-‐	  de	  preventie	  van	  probleemsituaties	  
-‐	  didactische	  vaardigheden	  (erbij-‐houden,	  aandacht	  spreiden	  etc.)	  
-‐	  regels	  en	  afspraken	  
-‐	  opbouw	  en	  inhoud	  van	  het	  programma	  
	  
Voor	  meer	  verdieping	  na	  de	  basis	  adviseren	  wij	  een	  training	  van	  2	  uur	  met	  de	  volgende	  
mogelijkheden:	  
-‐	  verdieping	  van	  onderdelen	  uit	  de	  basiscursus.	  Er	  is	  meer	  ruimte	  voor	  de	  koppeling	  aan	  de	  
eigen	  praktijk	  en	  afstemming	  onderling.	  Ook	  is	  er	  ruimte	  voor	  een	  huiswerkopdracht	  (=oefening	  
in	  ouw	  kinderdienst)	  tussen	  de	  bijeenkomsten	  in,	  is	  een	  waardevolle	  aanvulling.	  
-‐	  Communicatie	  met	  kinderen	  
-‐	  Omgaan	  met	  gedragsproblemen	  
-‐	  Actief	  onderwijs	  
	  
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.	  
	  
Praktisch	  
De	  basistraining	  duurt	  minimaal	  2	  uur,	  aanvullende	  verdiepende	  onderwerpen	  in	  overleg	  
mogelijk.	  De	  training	  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/1453-algemene-informatie
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/videobegeleiding.pdf



