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Als je werkt met Belong kun je ervoor kiezen om (samen met je 

tieners) steeds een module te kiezen en zo tijdens het seizoen je 

programma samen te stellen. Zo kun je inspelen op de interesses van 
de tieners en op de actualiteit van wat er op dat moment speelt.  

 
Je kunt er ook voor kiezen om van te voren een jaarprogramma 

samen te stellen. Ter inspiratie vind je hieronder een paar 
voorbeelden, mét of zónder vrije ruimte.  

 
 

 
Voorbeeldprogramma’s voor 12-13 jarigen 

 

1 week Kick-off Aandacht voor groepsvorming en openheid 

7 weken De wet Bijbels thema, dat tegelijk heel concreet is voor tieners 

1 week Pesten Een thema dicht bij hun leefwereld 

5 weken Doe’s duurzaam Geloof vertaald naar het dagelijks leven 

Kerstvakantie 

7 weken Sport Herkenbaar, verrassend en actief 

6 weken Bidden Bijbels thema, gericht op een geloofs-vaardigheid 

 

 

1 week Kick-off Aandacht voor groepsvorming en openheid 

7 weken De wet Bijbels thema, dat tegelijk heel concreet is voor tieners 

6 weken Vrije ruimte*  

Kerstvakantie 

6 weken Bidden  

7 weken Vrije ruimte* Bijbels thema, gericht op een geloofs-vaardigheid 

*Kies (eventueel samen met de tieners) een module die aansluit bij de interesses van de tieners of bij 

wat er op dat moment speelt.  

 

 

Voorbeeldprogramma’s voor 13-14 jarigen 
 

1 week Gezellige start Aandacht voor groepsvorming en openheid 

8 weken Andere religies Sluit aan bij de interesse in wat anderen geloven 

5 weken In Gods ogen Dicht bij de emotionele leefwereld van onzekere pubers 

Kerstvakantie 

12 weken Gewoon Jezus Het leven van Jezus naast dat van tieners 

 

 

 
Voorbeelden 

https://motief.buijten.nl/


 

1 week Gezellige start Aandacht voor groepsvorming en openheid 

8 weken Andere religies Sluit aan bij de interesse in wat anderen geloven 

5 weken Vrije ruimte*  

Kerstvakantie 

12 weken Gewoon Jezus De Bijbel naast het leven van tieners 

*Kies (eventueel samen met de tieners) een module die aansluit bij de interesses van de tieners of bij 

wat er op dat moment speelt.  

 

 
Voorbeeldprogramma’s voor 15-16 jarigen 

 

1 week Gezellige start Aandacht voor groepsvorming en openheid 

1 week Geestelijke 

wezens 
Interessant voor tieners die wat dieper gaan denken 

5 weken IK wil jou Seksualiteit is een belangrijk issue op deze leeftijd 

1 week Verschillende 

kerken 
Sluit aan bij de interesse in hoe anderen geloven 

4 weken Twijfel Omdat tieners niet meer alles voor waar aannemen 

1 week Down Depressie komt veel voor onder jongeren 

Kerstvakantie 

7 weken Discriminatie Dicht bij de leefwereld van tieners, meningsvorming 

6 weken Heilige Geest Dieper de Bijbel induiken, vraagt abstract denken 

 

 

1 week Gezellige start Aandacht voor groepsvorming en openheid 

5 weken IK wil jou Seksualiteit is een belangrijk issue op deze leeftijd 

8 weken Vrije ruimte*  

Kerstvakantie 

6 weken Heilige Geest Dieper de Bijbel induiken, vraagt abstract denken 

7 weken Vrije ruimte*  

*Kies (eventueel samen met de tieners) een module die aansluit bij de interesses van de tieners of bij 

wat er op dat moment speelt.  


