
Leraar & leerling 

Datum:21 januari 

Locatie: Lunteren 
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Wat verwacht je: 

o van ouders, 

o van jezelf, 

als we het hebben over betrokkenheid? 

 

Welke houding: 

o  nemen ouders aan, 

o neem jij aan, 

als we het hebben over betrokkenheid? 

Ouders betrekken bij het jongerenwerk; hoe doe je dat? 



  

Maleachi 3:22-24 

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op 
de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. 
Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en 
ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor 
zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen 
zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig 
moeten vernietigen.  

 
1. Moeten we ouders er wel bij betrekken? 
2. Waar zit jou actie naar de ouders toe? 
3. Vormt het gezin een belangrijke plaats in de gemeente? 
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Problemen & drempels 

Jongerenwerker 

 Een jongerenwerker heeft zijn focus op de jeugd.  

 ………………………… 

 

Kerk 

 scheiden van generaties 

 jongerenwerk heeft hokjesstructuur 

 gat tussen thuis en de kerk. 

 draait om het individu. 

 

Ouders 

 weten niet hoe geloof voorleven 

 hebben geen invloed en krijgen weinig informatie 

 weten niet hun verantwoordelijk 

 zjjn niet (vanzelfsprekend) verbonden met kerkelijk leven 

 

 

Ouders betrekken bij het jongerenwerk; hoe doe je dat? 



  

Definitie 

 

We moeten onderscheid maken tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie in het jeugdwerk. 

  

• Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de 
geloofsvorming van hun kind buiten het gezin.  

• Ouderparticipatie definieer ik als actieve deelname van 
ouders aan geloofsvormende activiteiten in de kerk. 
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Betrokkenheid & participatie 

                 Vorm                              
 
Richting 

Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen 

Jongeren 

1 2 3 4 

Geloof 

5 6 7 8 

Kerk 

9 10 11 12 

Jongerenwerk 

13 14 15 16 

PARTICIPATIE 
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 Waar zit betrokkenheid/ participatie van ouders nu? 

 Waar wil je ze hebben? 
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Tips &  suggesties 

 Stel je verwachtingen niet te hoog 
 Houd de drempel naar de ouders laag; sta open voor hun vragen 
 Besef: ouders gáán voor hun kind. Ze voelen vaak onmacht… 
 Blijf praten met elkaar 
 Geef vertrouwen 
 Wees duidelijk waar je zelf voor staat: naar ouders en naar de jongeren 
 Betrek ouders bij je jeugdwerk: mail wanneer vereniging wordt gegeven, 

waar je mee bezig bent e.d. 
 Wees zelf een voorbeeld! Authentiek zijn 
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Tips &  suggesties 

 Geef informatie , communiceer waar je mee bezig bent.  

 Neem kennis van de thuis situatie. 

 Betrek ouders bij het ontwikkelen van  visie, beleid en materiaal keuze. 

 Gesprekken, huisbezoek & niet gereguleerde gesprekken. 

 Wees gevoelig voor prioriteiten van gezinnen. 

 Benadruk verantwoordelijkheid van ouders. 
 Organiseer avonden over geloofsvorming, opvoeding. 
 De kerk moet plek van het gezin worden. 
 Zoek en organiseer activiteiten om oud en jong met elkaar te verbinden. 
 Koffie drinken voor/ na de dienst. 
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a.oussoren@centrum-g.nl info@centrum-g.nl 

 

 

@anko_oussoren @centrum_g 

 

 

Anko Oussoren  Centrum Dienstverlening Gereformeerde kerken 

 

 

Oussoren.wordpress.com ………………. 

 

 

Anko Oussoren  Centrum Dienstverlening Gereformeerde kerken 

Vragen & opmerkingen 
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