
 
 
 
 
 

Tips voor het geven van online catechese  
  
De huidige lockdown maakt fysieke catechese ingewikkeld, maar helemaal stoppen met catechese is 
eigenlijk geen optie. Juist nu moeten we als kerk in contact blijven met onze tieners en 
jongeren. Hieronder een aantal tips hoe je online het catechesewerk kunt voortzetten. 
   
Voorbereiding   
+ Als je zelf niet handig bent met apps voor videobellen, zoek dan iemand in de gemeente die dat wél 
is. Er is vast wel iemand voor wie de technische kant van dit verhaal weinig of geen problemen 
oplevert.    
+ Misschien is in jullie gemeente al een bepaald systeem in gebruik. In dat geval is het natuurlijk handig 
om dat ook bij de online catechese in te schakelen. Als dat niet zo is, kun je de volgende systemen 
overwegen:   
   
Microsoft Teams   
Voordeel: De uitnodiging kan naar iedereen worden verstuurd. De catechisanten hoeven de app dus 
niet eerst te downloaden. Inmiddels biedt Teams ook de mogelijkheid om in groepjes uiteen te gaan; de 
zogenaamde ‘break-outrooms’.   

   
Zoom   
Voordeel: In Zoom is het gemakkelijk om in groepjes (‘kamers’) uiteen te gaan.    
Nadeel: Om Zoom te gebruiken, moet degene die de catechisanten uitnodigt, een betaald abonnement 
hebben, omdat de sessie anders na veertig minuten verbroken wordt. De catechisanten moeten de app 
op hun laptop of telefoon downloaden.   
 
Google Meet 
Voordeel: Het is heel gemakkelijk te realiseren. Open Google in de browser, maak een vergadering 
aan in Meet via https://meet.google.com en stuur je catechisanten de link toe. 
Nadeel: Je kunt in Meet niet in groepen uiteengaan. 
   
Het catechese-uur   
+ Met videobellen kun je grotendeels catechese geven zoals je dat normaliter fysiek doet.    
+ Zorg ervoor dat elke catechisant het werkboek thuis voor zich heeft liggen.   
+ Benadruk dat elke catechisant zijn/haar camera aan heeft staan, tenzij er persoonlijke redenen zijn 
om dit niet te doen. Voor de interactie is het belangrijk dat je elkaar zoveel mogelijk ziet.   
+ Geef de informatie die je wilt geven plenair voor de webcam. Afhankelijk van de grootte van de groep 
kun je al pratend reacties vragen. Gebruik daarvoor eventueel de chatfunctie.   
+ Gebruik je een PowerPoint (zoals bij Follow Me) of een filmpje, dan kun je die laten zien via ‘scherm 
delen’.    
+ Bij Leer & Leef worden soms werkvormen gegeven waarbij een paar catechisanten samen iets moeten 
doen (een soort proefje). Online is dat live natuurlijk niet mogelijk. Kies dan een andere werkvorm óf 
vraag een paar catechisanten van tevoren om de opdracht uit te voeren en daar een filmpje van te 
maken. Dat vinden ze vaak nog leuk ook!   
+ Laat de catechisanten voor de groepsgesprekken in ‘kamers’ bij elkaar komen onder leiding van een 
mentor.    
+ Het is mogelijk om zelf te bepalen wanneer je de groepjes weer terughaalt naar de volledige groep. Jij 
bent als het ware de regisseur.    
+ Als je Leer & Leef gebruikt zoals het bedoeld is, zul je op deze manier een paar keer heen en weer 
moeten switchen. 
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