
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Videobegeleiding	  in	  het	  kinderwerk	  
Heeft	  u	  specifieke	  vragen	  of	  zorgen	  in	  het	  kinderwerk?	  Naast	  de	  de	  trainingen	  met	  vaste	  
onderwerpen,	  is	  er	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  praktische	  begeleiding	  op	  maat	  te	  krijgen	  binnen	  het	  
kinderwerk	  van	  jullie	  gemeente.	  Met	  behulp	  van	  de	  videocamera	  filmen	  we	  momenten	  in	  het	  
kinderwerk	  waar	  je	  vragen	  over	  hebt.	  Deze	  vragen	  kunnen	  uiteenlopend	  van	  aard	  zijn	  zoals,	  hoe	  
krijgen	  we	  de	  kinderen	  enthousiaster	  bij	  een	  bepaald	  onderdeel	  van	  de	  kinderdienst,	  hoe	  ga	  ik	  
om	  met	  deze	  drukke	  kinderen,	  hoe	  houd	  ik	  de	  kinderen	  tot	  het	  einde	  van	  de	  kinderdienst	  
betrokken,	  hoe	  kan	  ik	  zelf	  duidelijker	  een	  verhaal	  vertellen	  enz.	  enz..	  De	  vraag	  kan	  zo	  gek	  niet	  
zijn,	  of	  we	  kunnen	  je	  erbij	  helpen!	  Op	  zondagochtend	  komt	  een	  Timotheus	  docent	  de	  gevraagde	  
momenten	  filmen	  en	  in	  de	  week	  erop	  wordt	  een	  selectie	  van	  de	  filmbeelden	  samen	  met	  jullie	  
bekeken.	  Tijdens	  deze	  avond	  worden	  er	  direct	  praktische	  tips	  gegeven.	  Dit	  maatwerk	  is	  vaak	  erg	  
helpend	  en	  effectief	  binnen	  een	  gemeente	  en	  niet	  veel	  duurder	  dan	  een	  reguliere	  cursus	  van	  
Timotheus.	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  
	  
Praktisch	  
Deze	  videobegeleiding	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  gecertificeerde	  CVI	  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	  
	  
	  
Reactie	  van	  een	  kerk	  na	  videobegeleiding:	  
Bij	  ons	  in	  de	  gemeente	  willen	  we	  het	  kinderwerk	  sterker	  ontwikkelen	  en	  willen	  we	  graag	  onze	  omgang	  met	  
de	  kinderen	  steeds	  meer	  verbeteren.	  
Toen	  we	  hoorden	  dat	  videobegeleiding	  mogelijk	  is,	  hebben	  we	  die	  met	  beide	  handen	  aangegrepen.	  Het	  is	  heel	  
spannend	  om	  een	  “vreemde”	  naar	  je	  te	  laten	  kijken	  en	  met	  beelden	  van	  jezelf	  advies	  te	  krijgen.	  Om	  er	  
maximaal	  uit	  te	  halen	  wat	  erin	  zit	  moet	  je	  echt	  jezelf	  zijn,	  net	  als	  anders.	  Je	  niet	  beter	  voor	  doen,	  maar	  dicht	  
bij	  jezelf	  blijven,	  eigenlijk	  precies	  zoals	  God	  je	  op	  de	  zondag	  ook	  bezig	  ziet	  met	  de	  kinderen.	  Toen	  de	  
videobegeleidster	  er	  eenmaal	  was,	  ging	  ze	  zo	  geruisloos	  door	  de	  groepen	  dat	  je	  vergeet	  dat	  ze	  er	  is.	  We	  waren	  
helemaal	  onszelf.	  Op	  de	  trainingsdag	  zelf	  kregen	  we	  de	  beelden	  te	  zien.	  Dat	  was	  best	  leuk,	  hoe	  je	  daar	  staat	  
en	  praat	  en	  doet.	  De	  begeleidster	  liet	  ons	  vooral	  zien	  wat	  we	  goed	  deden	  en	  dat	  was	  fijn	  om	  te	  horen.	  Wat	  er	  
niet	  zo	  lekker	  ging	  kon	  ze	  heel	  goed	  op	  een	  effectieve	  en	  prettige	  manier	  overbrengen.	  Alle	  kinderwerkers	  
waren	  enthousiast	  en	  gemotiveerd	  om	  te	  veranderen	  wat	  beter	  kan.	  Nu	  maanden	  later,	  genieten	  wij	  nog	  
steeds	  van	  de	  training.	  De	  groep	  is	  hechter	  geworden,	  we	  kunnen	  elkaar	  makkelijker	  bereiken.	  Vooral	  de	  
kinderen	  die	  een	  uitdaging	  voor	  ons	  zijn,	  kunnen	  we	  nu	  beter	  begeleiden.	  We	  kunnen	  ze	  nu	  liefdevol	  blijven	  
bejegenen.	  Ik	  zou	  elke	  kinderwerker	  in	  Nederland	  aanraden	  om	  dit	  te	  doen.	  Durf	  jezelf	  open	  te	  stellen	  voor	  
feedback	  op	  een	  visuele	  wijze…	  zie	  jezelf	  zoals	  God	  je	  ziet	  wanneer	  je	  bezig	  bent…	  Het	  is	  geweldig	  om	  te	  zien	  
hoe	  je	  het	  doet	  en	  wat	  je	  beter	  kan	  doen.	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
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https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie



