WERKEN AAN DE KWALITEIT VAN UW ALPHA-CURSUS
Printversie

1. Alpha-checklist
Onderzoek de goede en verbeterpunten van je Alpha-cursus
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heel goed
voldoende
kan beter, matig
onvoldoende
zwaar onvoldoende

Gebed
1. Gebed voorafgaand aan de start van de Alpha-cursus
2. Gebedsondersteuning vanuit de gemeente
3. Gebed in het team, voor en na iedere Alpha-avond
4. Aanbieden en gebruik maken van ministry
5. Eigen gebed van teamleden voor de deelnemers
6. Gezamenlijk gebed met andere Alpha-kerken
Totaal uit 30
Training
7. Team bezoekt Alpha-instructiedagen
8. Teambuilding en geestelijke voorbereiding van het Alpha team
9. Toerusting pastorale zorg
10 Toerusting gesprekken in de kleine groep
11 Toerusting ministry
12 Doorstroming en vernieuwing in het Alpha-team
Totaal uit 30
Planning en Praktijk
13 Teamleden en andere vrijwilligers vinden voor het Alpha-team
14 Kwaliteit van gastvrijheid: ontspannen sfeer, gezellige ruimte, maaltijden
15 Kwaliteit van de inleidingen
16 Praktische organisatie loopt soepel
17 Lofprijzing tijdens de Alpha-cursus
18 Diepgang in de gesprekken in de kleine groep
19 Pastorale zorg voor de deelnemers en het team
20 Kwaliteit en inhoud Alpha-weekend
Totaal uit 40
Promotie
21 Gebruik van promotiemateriaal van Alpha-cursus posters en folders e.d.
22 Gemeenteleden nemen Alpha-cursisten mee
23 Samenwerking met andere Alpha kerken v.w.b. promotie
24 Steun van leiding van de gemeente voor uitdelen materiaal, financiën
25 Werving van deelnemers tijdens een Alpha supper of uitnodigingsavond
Totaal uit 25
After Alpha en contact gemeente
26 Weinig tot geen uitval van deelnemers tijdens Alpha
27 Mogelijkheid van after-Alpha goed geregeld
28 Nazorg en persoonlijk contact na de Alpha-cursus
29 Aansluiting deelnemers bij de gemeente
30 Draagvlak voor de Alpha-cursus in de gemeente
Totaal uit 25

2. Wat kunt u doen om de kwaliteit van uw Alpha-cursus te verbeteren?
•

Deze checklist uitvoerig bespreken met uw team

•

Analyseren en bespreken waardoor het komt dat er op bepaalde onderdelen een onvoldoende
wordt gescoord

•

Het boekje ‘Vertel het anderen’ van Nicky Gumbel lezen en als team bespreken. Hierin worden
de verschillende onderdelen van de checklist uitvoering beschreven

•

De ‘Handleiding bij de Alpha-cursus’ goed doornemen

•

Instructiedagen en/of conferenties bezoeken om op maat toegerust te worden door diverse
workshops te volgen (alle onderwerpen komen aan bod)

•

Bij uw Alpha-regiocoördinator aangeven op welk specifiek gebied u behoefte heeft aan
toerusting. Deze vragen worden dan behandeld op een regio-ontmoetingsdag of -avond

•

Een afspraak maken met uw Alpha-regiocoördinator, de Alpha-adviseur of een stafwerker van
Alpha-cursus Nederland om te spreken over de zaken waar u als team tegenaan loopt. Ook
kunt u hem of haar uitnodigen om te spreken voor uw kerkenraad of gemeente

•

Naar aanleiding van bovenstaande activiteiten kunt u actiepunten formuleren en een plan van
aanpak maken

