
Online catechese
Toerusting voor ambtsdragers



Welkom en spelregels

• Microfoon uit

• Camera aan

• Gebruik eventueel de chat voor een vraag 

• Handje opsteken

• Gesprek wordt opgenomen



Wat gaan we doen?

• Opening

• Onze visie op (online) catechisatie

• Gespreksgroepen (via Breakout)

• Vraag en antwoord (interactief gesprek)

• Concrete tips en ideeën

• Afsluiting



Online catechese

• Waarom doen we het?
• Verbinding zoeken met jongeren vanuit het hart

• Wat doen we?
• Online vraagt een andere aanpak dan offline

• Kies voor een heldere opzet van de les

• Hoe doen we het?
• Het gaat om de inhoud, maar de relatie telt

• Zeven keer raad van Augustinus





Wat doen we?

• Focus op contact en relatie

• Heldere structuur van de les

• Eerste en laatste minuten zijn doorslaggevend

• Jongeren willen zich gezien weten





Augustinus

• Zeven belemmeringen

• Zeven adviezen



Belemmering Raad

Hoogmoed, omdat we willen vasthouden aan ons 

eigen (kennis)niveau

Durf af te dalen, zoals Christus zwak werd met de 

zwakken en Zijn leerlingen onderwijs gaf

We willen vasthouden aan kant-en-klare tekst en 

onze eigen voorbereiding

Durf te improviseren. Anders loopt door de vorm de 

inhoud schade op.

Herhaling kan als afgezaagd ervaren worden Leef je in jongeren in, zoek de verbinding, dan is 

herhaling is ook voor de catecheet goed

We zien geen reactie bij catechisanten Zoek interactie. Gebruik verfrissende en 

verrassende vormen, zet humor (gepast) in, treuzel 

niet.

Het gevoel dat er dingen zijn die nuttiger zijn Hoe weet u wat nuttig is, volg getrouw de wil van 

God

Ergernis om gedrag van catechisanten Erger je niet, maar zet het om in positieve energie 

(vuriger en gedreven)

Zonde van onszelf kan ons vrijmoedigheid 

ontnemen

Augustinus wijst de weg van de verootmoediging en 

schuldbelijdenis en de toevlucht nemen tot Gods 

genade en verzoening. Levend daaruit kunnen we 

catechisanten lief hebben zoals ze zijn.





Praktische tips

• Bouw aan relatie

• Zorg voor duidelijkheid

• Focus op de essentie

• Interactie

• Randvoorwaarden

• Maak gebruik van jongeren

• Denk na over de werkvorm

• Hulpmiddelen
• Breakout Rooms

• Chat (let op instellingen)

• Mentimeter

• Lesson Up

• Kahoot



Tot slot…

• Korte les, vaart erin

• Gericht op relatie, jongeren willen zich gezien voelen

• Vorm aanpassen om inhoud te houden

• Praktische tools om interactie te verhogen

• Als Jeugdbond komen we met uitleg en handleiding

• Heb boven alles lief
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