
Handreiking voor een jeugdbeleidsplan
Jeugdwerk in de gemeente opzetten of vernieuwen

Concrete Handreiking
Voorbereiden
Hierna vind je een handreiking voor een jeugdbeleidsplan. Het is een 
uitwerking van het bezinningsproces in de gemeente.
Let op, het is een voorbeeld. Je kunt de aanpak overnemen, de 
invulling is niet meer dan een suggestie. Maak hem passend voor jullie 
gemeente. Kies alleen die acties die aansluiten bij je eigen doel en 
waarvoor je de mensen, de tijd en de middelen hebt. Niet alles hoeft 
ook gelijk, je kunt het in fasen opzetten.

Meer informatie over het opzetten en vernieuwen van jeugdwerk vind je in het Stappenplan 

bezinning jeugdwerk. 

Deze Handreiking is een praktisch vervolg op bezinning in de gemeente over jeugdwerk. Kijk voor die 
bezinning de instructiefilms Geloofsonderwijs deel 1 en 2 en gebruik het Stappenplan. 

In het Stappenplan bezinning jeugdwerk wordt besproken hoe je jeugdwerk in jouw gemeente kunt opzetten of vernieuwen.

Je doorloopt daarin de volgende stappen:

Voorbereiden   Verzamelen van gegevens   stap 1 

Brainstormsessie(s)   Analyseren, doelen stellen, plannen maken  stap 2, 3, 4

Jeugdbeleidsplan formuleren  Concept, bespreking, vaststelling   stap 5. 6

Uitzetten jeugdbeleidsplan   Communiceren en starten   stap 7

Bezinning op jeugdwerk gaat hierover

Waar je staat
Wat je wilt
Waarom je dat doet
Waartoe je het doet
Hoe je het gaat doen
Voor wie je het gaat doen
Wie dat gaan doen
Wanneer ze dat doen
Waar ze dat doen
Hoe het betaald wordt
Hoe erover gecommuniceerd wordt
Hoe je reacties gaat verzamelen
Hoe het gevolgd en bijgesteld wordt

(de stand van zaken)
(je ideaal)

(je motivatie)
(je doel)

(de aanpak)
(namen van jongeren)

(de uitvoerders)
(de planning)

(de locatie)
(de financiën)

(de communicatie)
(het meedenken)

(de evaluatie)
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Motivatie en einddoel
Noteer in eigen woorden waarom je jeugdwerk oppakt en wat je uiteindelijk wilt bereiken

Doelstelling (de invulling is een voorbeeld)

0-4 jaar

Thuis voelen in de kerkgemeenschap, veiligheid ervaren
Eerste verhalen en liedjes in de kerk
Plek geven rond diensten en vieringen
Ontspanning en contacten

4-12 jaar

Thuis voelen in de dienst
Bijbelverhalen passend bij leeftijd aanbieden
Vieringen afstemmen op kinderen rond chr. feestdagen en gezinsdiensten
Inschakelen bij kleine taken, muziek, voorlezen
Ontspanning en contacten met leeftijdgenoten, andere kinderen en andere mensen

12-18 jaar

Thuis voelen in de kerk
Geloofsonderwijs toeleidend naar belijdenis / het maken van een keuze
Diensten toegankelijk voor jongeren
Plek in de gemeente gaan innemen door meedenken en bijdragen
Ontmoeting, gesprek en ontspanning met leeftijdgenoten en anderen

Acties (de invulling is een voorbeeld)

Activiteit Uitwerking/opmerking
0-4 jaar Crèche tijdens kerkdiensten

Kinderen bij slot  van dienst

Kinderen in de gemeente

Gespreksavond ouders

Voorlezen uit de peuter- of kinderbijbel (titel toevoegen),
eenvoudige liedjes over de bijbel aanleren (en herhalen) (lijst 
maken

Tijdens de collecte aan het eind halen ouders de kinderen naar 
de dienst, zij zijn bij het slotlied en de zegen

Bij verjaardag foto op beamer en bidden voor kind

Tips delen over geloofsopvoeding thuis, welke kinderbijbels, 
sites voor liedjes enz. Ook: opvoedgesprek

4-12 jaar Bijbelklas

Bijbelklas in de kerk

Vieringen

Deelname dienst

Gezelligheid

Kinderen en gemeente

Gespreksavond ouders

In leeftijdsgroepen kinderen om beurten tijdens de dienst een 
bijbelverhaal vertellen, liedjes leren, bidden, werken rond het 
bijbelverhaal (materiaal toevoegen, bijv. Bijbel basics)

Af en toe vertellen kinderen wat ze in de bijbelklas doen en 
zingen het geleerde lied met de gemeente

Kinderkerstfeest en andere feesten, gezinsdiensten waarin het 
verhaal eenvoudig is, platen, liedjes, kinderen lezen voor enz.
Muziek maken, voorlezen bijbelgedeelte

Kindermiddag met spel, pannekoek enz. … keer per jaar

Bij verjaardagen foto op beamer en bidden voor het kind

Vertellen over bijbelklas en ervaringen delen, tips delen over 
geloofsopvoeding, vragen bespreken

Evaluatie gepland op:
Contactperso(o)n(en):

Jeugdbeleidsplan van de kerk te
Datum vaststelling:
Vastgesteld door:
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12-18 jaar Geloofsonderwijs

Geloofsvaardigheden

Meeting

Tieners in de dienst

Jongeren en gemeente

Stage in de kerk

Jongerenavond

Gespreksavond ouders

Catechese en bijbelstudie, toeleidend naar belijdenis (materiaal 
toevoegen, bijv. GELOOF.NU)

In de groepen hardop bidden, vertrouwd raken met de bijbel, 
hoofdlijn kennen, weten wat waar te vinden

Bijeenkomst aansluitend aan de ochtenddienst voor jongeren 
van verschillende leeftijd en een aantal volwassenen. Gesprek 
en gezelligheid en lunch. Materiaal bijvoorbeeld Solid Friends 
van Youth for Christ

Jongeren inschakelen bij een preekvoorbereidingsgesprek, 
liederen kiezen en toelichten, bijbellezen, presentatie voorbe-
reiden, bijdragen aan muziek, voorbeelden in de preek uit hun 
leefwereld, gebedspunten inleveren

Puberruil op bid- en dankdag. Voorafgaand aan de dienst (waar 
je dan samen heen gaat) eten bij gemeenteleden

Meedraaien in een commissie die aansluit, zoals bloemen voor 
de kerk, beamerpresentatie, welkom, hulp bij bijbelklas enz.

Ontmoeting en spel

Ervaringen delen rond jeugdwerk en rond geloofsopvoeding. 
Een dergelijke avond kan ook met de jongeren erbij

Belijdenis-
groep

Belijdenisgroep
Verder zie 12-18

Samenvattend geloofsonderwijs dat toeleidt naar keuze en 
belijdenis (materiaal: Belijdenisboek van GELOOF.NU)

Bij afronding ook aandacht voor hoe verder: wat gaat de jon-
gere volgend jaar doen aan bijbelstudie en welke plek gaat hij 
innemen in de gemeente?

18+ Zie 12-18 voor hoofdlijnen, verder maatwerk In gesprek met de oudere jongere vragen wat hij of zij nodig 
heeft om te groeien in geloof en om tot een keuze te komen

Extra 
aandacht

Kinderen en jongeren met beperking Geloofsonderwijs op maat in eenvoudige taal met veel afbeel-
dingen. Kijk bijvoorbeeld naar Dit geloof ik! of Beeldboek 1-4. 
Kies wat past bij de persoon en zoek naar verbindingen in de 
gemeente

NB: De invulling is een voorbeeld. Kies voor jouw gemeente activiteiten die passen. 

Aanvullen
Je maakt je jeugdbeleidsplan af door bij elke activiteit te noteren:
• wie  het gaan doen en wie coördinator is
• wanneer en waar het plaatsvindt
• wat het budget is
• welke materialen nodig zijn en wie dat bestelt
Verder zorg je voor een actuele namenlijst van kinderen en jongeren, inclusief adressen en e-mailadressen van ouders. Vergelijk de 
concrete plannen met de aspecten en de kenmerken van geloofsonderwijs.



Geloofsonderwijs 2.0 deel een over motivatie en organisatie

Een film over motivatie voor geloofsonderwijs en over de 
kenmerken van jeugdwerk. 
Hoe ga je het jeugdwerk in jouw gemeente opzetten of 
vernieuwen?

Bij deze film hoort het Stappenplan bezinning jeugdwerk.

Werken met GELOOF.NU Aan de slag met een Tekstboek

Een film  voor jeugdleiders over de voorbereiding en 
inrichting van een avond met gebruik van een Tekstboek en 
het bijbehorende materiaal van de site. Met veel concrete 
tips.

Online met een groep Geloofsonderwijs voor groepen via internet

Online geloofsonderwijs vraagt om bezinning op de rol 
van de leider en van de jongere. Structuur komt aan bod, 
evenals binding aan de gemeente. Ook wordt de inrichting 
van een avond besproken. Met tips voor de praktijk. 

Geloofsonderwijs 2.0 deel twee over methode en 

jeugdbeleidsplan

In deze film worden de aspecten van catechese besproken 
en maak je kennis met GELOOF.NU. Je gaat aan de slag 
voor een jeugdbeleidsplan.

Bij deze film hoort de Handreiking jeugdbeleidsplan.

Bijzondere vormen van geloofsonderwijs Catechese voor 

1-3 personen; over online, live, hybride en e-mailcatechese

In deze film gaat het over de startvragen en doelstelling van 
catechese aan een of enkele personen. Online, hybride, 
live en e-mailcatechese worden vergeleken. Met bijzondere 
aandacht voor binding aan de gemeente.

Films voor de gemeente van GELOOF.NU
Over geloofsonderwijs maakt de stichting GELOOF.NU werkfilms voor de gemeente. Je vindt ze op www.geloof.nu.
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De films, bijbehorende documenten en verdere informatie vind je op www.geloof.nu. 


