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Inhoud
Middels dit vak wordt aandacht gegeven aan de verschillende manieren
waarop kinderen, tieners en jeugd bij het gemeenteleven betrokken
kunnen worden. Het zijn immers belangrijke doelgroepen die hun aandacht en aanpak verdienen. Er wordt stilgestaan bij de jeugdcultuur en
de integratie in de verschillende kerkculturen. Tevens wordt er gekeken
naar het belang van goed leiderschap, en wordt aandacht geschonken
aan de didactische en pedagogische aspecten van dit deel van het gemeentewerk.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekend met:
de positie van het kind in de Bijbel; de positie van het kind en de jongere
in de geschiedenis; de jeugdcultuur; leiderschap; verschillende vormen
van kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Inzicht

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof begrijpt
de student:




Vaardigheid

het belang van goed kinder-, tiener- en jongerenwerk;
het belang van geestelijk, bijbelgetrouw kinder-, tiener- en
jeugdwerk;
de noodzaak van fijngevoeligheid bij deze doelgroep.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekwaam om:




zich te verplaatsen in de leefwereld van het kind of de jongere;
een programma af te stemmen op de ontwikkeling van het kind;
een kwalitatief goed en verantwoord onderwijsprogramma te
ontwikkelen.

Attitude

De student is er van overtuigd geraakt dat kinder-, tiener- en jeugdwerk
raakt aan het fundament van de gemeente en is het belang hiervan gaan
inzien.

Toetsing
Door middel van leesstof + reflectie op eigen gemeente en opdrachten.
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