
 

Programma Permanente Educatie (PE) behorend bij Dag voor de Kerkopbouw  

(1PE punt – 28 studie-uren) 

Doel: De kennismaking met Waarderende gemeenteopbouw (WGO) op de Dag voor de 

Kerkopbouw (DvKO) vervolgen. In het programma de DvKO zit een zekere mate van 

‘dubbelheid’. Enerzijds volgen we het ‘standaard’-model van WGO, namelijk van 

verlangen, vertellen en onderzoeken op bloeifactoren. Maar er zit anderzijds ook een 

eigen individueel perspectief in deze dag, namelijk je eigen functioneren als het gaat 

om voorgaan in opbouw en ontwikkeling van je gemeente/parochie.  

 Dit PE programma heeft als doel om een waarderend opbouwtraject in eigen/een 

gemeente concreter en praktischer aan te leren. We maken dus een verdieping naar 

hoe jij als predikant, kerkelijk werker, pastor of pastoor zelf de methode kan hanteren 

om in eigen geloofsgemeenschap met deze werkwijze aan de slag te gaan.  

 Het PE programma, dat wordt aangeboden door MET ANDERE OGEN, specialisten 

waarderende gemeenteopbouw, is als volgt opgebouwd 

1) Kom naar de Dag voor de Kerkopbouw 31 maart 2022 in de Grote Kerk Harderwijk. Lees 

vooraf het WKO bulletin ‘De Kerk van de Toekomst’.  

Schrijf een (reflectie)verslag van ongeveer 1A4. 

 

Uren 9   (6uur DvKO, 2uur leestijd WKO-bulletin, 1 uur verslag) 

 

2) Kom naar de werkbijeenkomst op woensdag 20 april 2022 waarin we het werken met 

Waarderende Gemeenteopbouw nader bekijken en doen. We gaan ter plekke een klein 

waarderend onderzoekje doen en al doende leren we over de werkwijze en achtergronden. 

Vul je (reflectie) verslag aan met 1A4 (samen in totaal 2A4) 
NB. Dit onderdeel kan zowel fysiek als digitaal worden gedaan (voorkeur is fysiek) 

 

Uren 5   (4 uur werkbijeenkomst inclusief voorbereiding, 1 uur verslag) 

 

3) Bereid een Waarderend Opbouwtraject(je) voor in eigen gemeente of parochie.  

Hiervoor ontvang je ontvang je (online) begeleiding van één van de specialisten van Met 

Andere Ogen. Werkwijze: 

- maak eerst een Plan van Aanpak en vraag feedback,  

- doe de eerste activiteit en vraag feedback,  

- doe de tweede activiteit.  

Vul het verslag aan met de werkvormen en uitkomsten.  

 

Meer informatie over een waarderend traject, zie www.met-andere-ogen.nl, download het 

gratis e-boekje en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

 
NB. Houd het traject klein. Kies een deelterrein van het kerkelijk werk (pastoraat, vieren, vorming en 

toerusting, diaconaat etc.) Doe het met een goedlopende commissie of werkgroep die bereid is om 

constructief mee te werken.  

Voor het verslag kun je volstaan met de beschrijving van twee uitgevoerde activiteiten, die in twee 

verschillende fasen van het traject zitten. Noteer je reflectie op de activiteit en de opbrengsten.  

 

Uren 10  (5uur voorbereiding, 4 uur uitvoering, 1 uur verslag) 

 

4) Kom naar de intervisiebijeenkomst op woensdag 15 juni 2022 (of een nader te bepalen 

datum). Lever voor aanvang van de intervisiebijeenkomst je verslag in! 
NB. Dit onderdeel kan zowel fysiek als digitaal worden gedaan (voorkeur is fysiek) 

 

Uren 4   (4 uur bijeenkomst inclusief voorbereiding) 

 

Kosten:  € 275,- incl. BTW 

Data: 20 april en 15 juni 2022 

 

Aanmelding: stuur een mail met naam, email, functie en kerkgenootschap naar 

info@wvko.nl onder vermelding van aanmelding ‘PE vervolg DvKO2022’ 

  


