
 

 
GESPREKSHANDREIKING 

Het werkboek IK wil jou is samengesteld om door de jongeren gebruikt te worden. In 
deze inleiding verwijzen we eerst naar de website www.ingesprekoverseks.nl. Daar 
staat een algemene handreiking die catecheten kunnen lezen ter voorbereiding op 
de start van het gebruik van het werkboek. 
 
Link naar deze handreiking: http://www.ingesprekoverseks.centrum-
g.nl/informatie/handreiking/10786/ 
 
 
PROGRAMMAPLANNING 

We gaan uit van een programma van 45 minuten per les. De daadwerkelijke 
uitvoering is mede afhankelijk van de groepsgrootte en de catecheet/mentor.  
Daarnaast is het ook belangrijk om dit thema in een compacte periode op te nemen 
in de programmaplanning van de catechese. Of het gedurende een heel seizoen met 
enige regelmaat te laten terugkomen. Zorg ook voor meer aandacht voor het thema 
via preken, wijkbesprekingen in de gemeente en op andere plaatsen waar jongeren 
samen zijn. Hiervoor kan men ook advies inwinnen van een van de medewerkers 
van Centrum Dienstverlening (info@centrum-g.nl). 
Het schema met de globale programmaopzet staat op de volgende pagina. 
 
 
OVER DE HANDLEIDINGEN 

De handleidingen worden in 8 aparte downloads aangeboden: per thema een 
handleiding. De handleidingen volgen het programma van een les op de voet en 
hebben dus dezelfde onderdelen als het programma. 
De handleidingen bevatten extra informatie over de thema’s, tips voor besprekingen 
en werkvormen. Bij elke handleiding is ook een onderdeel Bronnen opgenomen, 
waarin boeken en brochures, websites enz. over het betreffende thema zijn 
opgenomen.  



 

Globale programmaopzet 
 
tijd onderdeel doel 
5 min. Start van het gesprek Vooral relatie leggen met leefwereld 
10 min. Leestekst Introductie van het thema  met een 

binnenkomer en met aansluiting bij de 
voorkennis van de jongeren. 

15 min. En de Bijbel dan? Een introductie met bijbelgedeelten die het 
thema raken. Er is ruimte voor de jongeren 
voor het zoeken naar antwoorden, naar de 
betekenis en het begrip van de aangeboden 
bijbelteksten. 

15 min. Aan het werk in de groep 
 
 
 
 
Evaluatie 
 
 
Link naar thuis 

Verwerking met activerende werkvormen, 
doe-opdrachten, gesprek en toepassing 
zoeken in eigen leven en de keuzes die 
jongeren maken. 
 
Even terugblikken op de ‘leeropbrengst’ 
samen met de groep. 
 
Afsluiten met een thuisopdracht (gericht op 
ouders en anderen die helpen bij het 
verbinden van generaties bij dit thema) 
 

 
We gebruiken in het werkboek en in de handleidingen de NBV. 
 


