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Voorwoord
U leest het rapport 'De invloed van Alpha op het geloof en leven van cursisten'. Dit rapport is tot stand
gekomen in het kader van ons afstuderen bij de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke
Hogeschool Ede.
In november 2016 spraken wij af om samen een afstudeeropdracht op te pakken. Nu, ruim een jaar later,
schrijven we een voorwoord. We kijken terug op een goed jaar, vol uitdagingen en leerzame momenten.
Hoewel onze beroepsspecialisatie Pastoraat was, wilden we ons wat betreft het afstuderen op een ander
thema oriënteren. Het missionaire werkveld heeft onze interesse en na verschillende gesprekken met
werkvelddeskundigen kwamen we uit bij Alpha Nederland die meer inzicht wilde krijgen in de impact van
Alpha. Het bleek een mooi en complex traject met mee- en tegenwind.
Alpha Nederland heeft ons de gelegenheid gegeven ons in het boeiende werkterrein te verdiepen en ons van
relevante informatie voorzien. Graag willen wij Arnoud Drop en Joost Klok, als positief-kritische
gesprekspartners, bedanken voor de plezierige samenwerking.
We bedanken Jan Marten Praamsma voor de deskundige begeleiding. We hebben er veel van geleerd.
Daarnaast hebben ook enkele andere CHE-docenten ons van waardevolle adviezen voorzien: Bert Roor, Teus
van de Lagemaat en Jan Carel Vierbergen, bedankt!
Bij het opstellen van de enquêtes hebben verschillende ervaren Alpha-cursusleiders ons van waardevolle
feedback voorzien, dank daarvoor.
Lieke, bedankt voor je liefde, je flexibiliteit, je geduld en je support, ook toen het allemaal langer duurde dan
gepland. Dank ook voor je meedenken op met name logistiek gebied. David, bedankt voor het plezierig
ontregelen van ons werk op de woensdagen.
Na een jaar kijken we erg tevreden terug op onze samenwerking. We genoten ervan om schouder aan
schouder op te trekken en te ervaren hoe we elkaar aanvulden. Op sommige momenten bleek het een groot
voordeel om met z'n tweeën dit uitdagende traject te doorlopen. Een vriendschap is geboren.
Aan het begin van dit traject hebben we samen gebeden om zegen. Nu we aan het eind van het
afstudeertraject staan, danken we onze hemelse Vader voor Zijn hulp.
We bidden en hopen dat dit rapport mee mag werken aan het laten kennismaken van Nederlanders met het
christelijk geloof.
December 2017,
Siebe Hendriksen
Tom de Jonge
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Samenvatting
De Alpha-cursus speelt een belangrijke rol in het Nederlandse missionaire werkveld. Wat is zijn invloed op
cursisten in het postmoderne Nederland? En hoe kan deze invloed worden vergroot? Het
literatuuronderzoek en het enquêteonderzoek onder zowel cursisten als cursusleiders laat zien dat de cursus
bij cursisten vooral zorgt voor 'verfrissing', 'verdieping' en 'groei' van het geloof, en daarnaast een rol speelt
bij 'tot geloof komen'.
Alpha’s invloed op geloof en leven wordt door het overgrote deel van de respondenten, zowel door
‘christenen’ als door ‘niet-christenen’, als ‘positief’ of ‘zeer positief’ getypeerd. Alpha doet iets. Door de
cursus heen nemen kennis en begrip van het christelijk geloof toe, vormen zich nieuwe inzichten en groeien
cursisten in hun (vertrouwens)relatie met God. Naast impact op geloof heeft de cursus invloed op het leven:
op sociaal-emotionele aspecten, op identiteit en op gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: meer blijdschap, meer
liefde voor andere mensen, meer vriendschappen, meer rust en meer inzet op uiteenlopende gebieden
waaronder gebed en Bijbel lezen.
Factoren die van positieve invloed zijn, zijn met name: sociale aspecten zoals een open houding van de groep
en de leiders, vriendschappen en het groepsgesprek; nieuwe kennis en inzichten; het niveau van de cursus;
de lengte van het totale begeleidingstraject en de nazorg. Investering in deze aspecten door bezinning,
bewustwording, toerusting en vervolgonderzoek zal naar verwachting bijdragen aan het vergroten van de
invloed van Alpha op cursisten.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis van het onderzoek
Alpha Nederland, opdrachtgever bij dit afstudeeronderzoek, wilde meer zicht krijgen op de impact van de
Alpha-cursus onder cursisten, cursusleiders en kerken. Dit tegen de achtergrond van een internationaal
onderzoek dat The Barna Group in 2016 heeft gedaan maar waarbij Nederland niet was meegenomen. Na
overleg met CHE-docenten en de opdrachtgever is er voor gekozen om 'de impact op kerken' te schrappen
vanwege de uitgebreidheid en de complexiteit daarvan.
Om tot een breed inzicht in de invloed van de Alpha-cursus (hierna soms ‘Alpha’ genoemd) op de cursist te
komen, stelde de opdrachtgever voor de impact te onderzoeken vanuit drie gezichtspunten: 1) vanuit de
cursist zelf, 2) vanuit een cursusleider en 3) vanuit een naaste zoals een echtgenoot of vriend. Ook de
cursusleider zou kunnen worden onderzocht vanuit drie perspectieven: 1) de cursusleider zelf, 2) een
medecursusleider en 3) een naaste. Tijdens de voorbereiding van het onderzoek werd duidelijk dat het qua
logistiek en complexiteit te ver zou gaan om de 'naasten' in het onderzoek te betrekken.

1.2 Relevantie van het onderzoeksgebied
In de laatste twintig jaar zijn missionaire cursussen in ons land sterk opgekomen. Uit onderzoeken onder
toetreders tot het christelijk geloof blijkt dat cursussen een belangrijke rol spelen (Paas, 2003, p. 56).
Bij Alpha Nederland ontvangt men enthousiaste reacties van cursisten en cursusleiders op de cursus.
Cursusleiders (en sinds kort ook cursisten) vullen regelmatig evaluaties in, maar er is recentelijk in Nederland
geen onderzoek gedaan naar de invloed van de cursus op cursisten en cursusleiders. Dit is wel gewenst.
Inzichten in de invloed van Alpha kunnen in de eerste plaats voor de opdrachtgever helpend zijn, met name
bij het vormen van beleid. Ook kan de informatie over wat de invloed van de cursus is, door de opdrachtgever
gebruikt worden om kerken die Alpha nog niet gebruiken te laten zien wat de toegevoegde waarde van Alpha
kan zijn. Wanneer uit het onderzoek duidelijk wordt welke invloed Alpha op cursusleiders heeft, kan dit
aspect worden meegenomen bij de werving van nieuwe cursusleiders. In de tweede plaats kan het voor
missionaire werkers (zowel professionals als kerkelijke vrijwilligers op dit gebied) helpend zijn om te zien wat
de invloed van Alpha is, wat het 'doet'. Tot slot (en dat is tevens de relatie met de CHE-kennisagenda
Missionaire presentie) geven de uitkomsten van dit onderzoek inzichten in het fenomeen 'missionaire cursus'
en in wat dit kan betekenen voor de communicatie van het Evangelie in het Nederland van 2017.

1.3 Vraagstelling en afbakening
Probleemstelling: Alpha Nederland heeft weinig actueel inzicht in de invloed van de Alpha-cursus op cursisten
en cursusleiders. Er is in Nederland heel weinig recent onderzoek gedaan naar dit thema. Alpha Nederland
kan meer handvatten gebruiken voor het beargumenteerd in gesprek zijn met kerken over de waarde van de
cursus en voor het gericht leggen van accenten in de training van cursusleiders.
Doelstelling: Het vergroten van de invloed van de Alpha-cursus op Nederlandse cursisten en cursusleiders.
Hiervoor is eerst meer inzicht nodig in de actuele invloed.
Hoofdvraag: Wat is de invloed van de Alpha-cursus op het geloof en het leven van cursisten en cursusleiders?
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Deelvragen:
1.
Welke relevante informatie biedt literatuur over ontstaan, achtergronden, visie, vorm en inhoud van
de Alpha-cursus?
2.
Welke plek heeft deze cursus anno 2017 verworven in het postmoderne Nederland?
3.
Welke relevante informatie komt naar voren in Nederlandse en internationale onderzoeken naar de
invloed van de Alpha-cursus?
4.
Welke relevante informatie biedt literatuur over theologische visies op de vorm, inhoud en invloed
van Alpha-cursus?
5.
Wat is de invloed van de cursus op cursisten1 volgens hen zelf en volgens hun cursusleiders en hoe
verhoudt zich dit tot inzichten in de literatuur?
6.
Wat is de invloed van de cursus op nieuwe cursusleiders/helpers2 volgens hen zelf en volgens hun
collega-cursusleiders/helpers en hoe verhoudt zich dit tot inzichten in de literatuur?
Zie voor een beschrijving van verschillende begrippen paragraaf 5.1. Het begrip postmodern wordt in
hoofdstuk 2 uitgewerkt.
Waarom richten we ons in dit onderzoek zowel op cursisten als op cursusleiders? In de statistieken die Alpha
internationaal bijhoudt worden de cursusleiders bij de aantallen 'deelnemers aan Alpha' gerekend. De
achterliggende gedachte is dat cursusleiders geen toeschouwers zijn maar deelnemers aan het proces,
waarbij ze zelf ook volop betrokken zijn. De ervaringsverhalen wijzen erop dat veel cursusleiders invloed
ervaren op hun geloof en leven. In het kader van de achterliggende visie, bedoeling en werkwijze van Alpha
is het daarom boeiend en relevant om ons onderzoek niet te beperken tot de cursisten maar ook de
cursusleiders erbij te betrekken.
Binnen dit onderzoek worden de functies 'cursusleider’ en ‘helper' als een en dezelfde functie beschouwd.
Heel globaal is het kerkelijk werkveld van Alpha in Nederland te typeren met de uitdrukking 'orthodoxe
kerken'. De Alpha-cursus wordt gegeven in:
a) evangelische gemeenten in brede zin (vrije evangelische gemeenten, pinkstergemeenten,
baptistengemeenten etc.);
b) de kerkelijke gemeenten in het orthodoxe deel van de Protestantse Kerk in Nederland die zich
wellicht het meest verwant voelen met de stromingen die aangeduid worden met de termen
'Gereformeerde Bond', 'Confessioneel' en 'Evangelisch Werkverband');
c) binnen kleinere gereformeerde kerkgemeenschappen zoals de Christelijke Gereformeerde Kerken,
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Daarnaast wordt de Alpha-cursus ook in tientallen Rooms-katholieke parochies gegeven, maar dan veelal
gecoördineerd vanuit het Katholiek Alpha-centrum in Leiden. Het aantal cursussen in parochies dat in
verbinding staat met onze opdrachtgever, is beperkt. Daarom worden de cursussen vanuit katholieke
parochies buiten dit onderzoek gehouden.

1

Cursisten zijn in dit onderzoek: deelnemers aan een Alpha-cursus die de gehele cursus (in Nederland) hebben
doorlopen en afgerond tussen 1-1-2017 en 31-5-2017 en die Alpha voor het eerst hebben gedaan.
2
Nieuwe cursusleiders/helpers zijn in dit onderzoek: cursusleiders/helpers die voor het eerst in die rol (in Nederland)
een Alpha-cursus hebben (bege)leid (en ook afgerond) tussen 1-1-2017 en 31-5-2017.
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1.4 Opzet van het onderzoek
De start bestond uit een verkennende literatuurstudie (samenhangend met de deelvragen 1 tot en met 4, zie
paragraaf 1.3) met focus op de thema's:
 De huidige cultuur, met name het postmodernisme (zie hoofdstuk 2)
 De opkomst van missionaire cursussen: achtergronden, kenmerken en kansen (zie hoofdstuk 2)
 De Alpha-cursus: achtergrond, vorm, inhoud, theologische en sociologische discussies (zie
hoofdstukken 3 en 4); bestaande onderzoeken naar Alpha, zowel in Nederland als daarbuiten (zie
hoofdstuk 4).
Aansluitend op de deelvragen 5 en 6 hebben we vervolgens in overleg met de opdrachtgever 4 digitale
enquêtes uitgezet onder cursisten en cursusleiders:
 Cursist over zichzelf (C over C)
 Cursusleider over cursist (CL over C)
 'Nieuwe' cursusleider over zichzelf (CL over CL)
 Medecursusleider over ‘nieuwe’ cursusleider (MCL over CL).
De contactpersonen zijn tussen 5 en 21 juni 2017 benaderd om de links naar enquêtes door te (laten) sturen
naar cursisten en cursusleiders. De enquêtes hebben open gestaan tot 18 juli. Zie voor nadere informatie
over de aanpak en methode van onderzoek hoofdstuk 5.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden kenmerken van het postmodernisme in kaart gebracht en wordt beschreven hoe
missionaire cursussen daarop inspelen. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de Alpha-cursus en zijn
achtergronden, waarna een hoofdstuk volgt over de resultaten van eerdere onderzoeken en discussies over
Alpha. Tot zover de hoofdstukken die achtergronden schetsen. In hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksopzet
beschreven. Hoofdstuk 6 bevat de belangrijkste resultaten, van waaruit conclusies volgen in hoofdstuk 7. In
hoofdstuk 8 (discussie) worden er diverse kanttekeningen geplaatst bij resultaten en conclusies, waarna
tenslotte in hoofdstuk 9 aanbevelingen worden gedaan aan de opdrachtgever.
Bij dit onderzoeksrapport horen negen bijlagen. Bijlagen 1 en 2 zijn een uitdraai van de enquêtes C over C en
CL over C uit Survey Monkey. De daaropvolgende vier bijlagen betreffen de antwoorden op alle open vragen
die in de vier enquêtes gegeven zijn. Deze antwoorden zijn per enquête en per vraag op thema gerubriceerd.
Bijlage 7 bevat een analyse van de resultaten van dit onderzoek naar de invloed van Alpha op het geloof en
leven van cursisten en cursusleiders, een interpretatie van de resultaten en hier en daar een aantal
voorzichtige conclusies. Het zesde hoofdstuk van dit onderzoeksrapport bevat een selectie hiervan. Bijlage 8
geeft een overzicht van de meest bekende hedendaagse missionaire cursussen en in bijlage 9 wordt ingegaan
op het logistieke proces van de enquêtes tijdens dit onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Missionaire cursussen in het postmoderne Nederland

2.1 Kenmerken van de postmoderne cultuur
In deze paragraaf worden enkele typerende kenmerken van de huidige postmoderne cultuur in Nederland
beschreven.
Een centraal kenmerk is individualisering. Dit begrip betekent dat de individuele mens een steeds
belangrijkere, centralere plaats inneemt in de samenleving. Er is sprake van keuzevrijheid én van
keuzedwang: men wil/mag het eigen leven vormgeven, maar men moet het ook (Dekker, 2010, p. 74). “Deze
keuzevrijheid brengt onzekerheid met zich mee. Het voortdurend moeten kiezen hoe je leven in te richten,
maakt onzeker." (Ganzevoort & Visser, 2014, p. 44). Paas (2003, p. 74) geeft aan "dat moderne mensen
zichzelf zien als een stabiel eiland in een woelige zee. Postmoderne mensen zien zichzelf als een van de
schepen: geen moment helemaal stabiel, maar steeds wisselend. Hun identiteit is vloeiend. Zij moeten
omgaan met een overkill aan prikkels en informatie, en moeten steeds kiezen in wisselende rolpatronen".
Dekker (2010, p.65) stelt dat de bewering dat de tijd van de ‘grote verhalen’ voorbij is, velen aanspreekt.
"Velen ervaren in hun eigen leven en om hen heen de pluraliteit en subjectiviteit van meningen en
gedragswijzen en kunnen allen nog maar hun eigen, kleine verhaal leven." De richtinggevende ‘grote
verhalen’ vallen weg. Het antwoord op de vraag ‘hoe nu verder?’ moet persoonlijk worden gegeven. Het
gevolg is dat mensen onzeker zijn over wie ze zijn, wie ze dienen te zijn en waarvoor ze staan. Dit verschijnsel
wordt aangeduid met de term ‘keuzebiografie’ (Ganzevoort & Visser, 2014, p. 48). Er is sprake van
biografisering. Mensen moeten hun eigen unieke levensverhaal schrijven; dit zorgt voor identiteit, je moet
dit wel zelf invullen. In die zin worden er hoge eisen aan postmoderne mensen gesteld. Je moet jouw
authentieke verhaal vormgeven.
Met dat het gezamenlijke 'grote verhaal' wegvalt komen er grote barsten in de gemeenschap. Mensen
zoeken naar een netwerk van vrienden. Vaak beweegt men zich in verschillende netwerken. Bij sociaal minder
vaardige mensen kan hier eenzaamheid optreden. Vriendschappen zijn wezenlijk (Dekker & Visser, 2000, p.
22).
Een heel grote groep mensen gelooft 'van alles een beetje' en weinig doordacht. Er is sprake van bricolage.
Men stelt de eigen overtuiging samen uit fragmenten van allerlei meningen en overtuigingen. Er is volledige
keuzevrijheid, maar je moet dan ook steeds weer kiezen, wat leidt tot keuze-stress. Er is keuzedwang,
vanwege de impliciete eis in onze samenleving om van je leven een succes te maken (Dillen & Gartner,
2015,p. 28).
Een volgend typerend kenmerk van de postmoderne cultuur is secularisatie. Dit is "het onttrekken van
levenssferen aan de religieuze overheersing of overkoepeling. Daarmee raakte godsdienst als
maatschappelijk verschijnsel meer en meer uit het publieke gezichtsveld en het werd enkel een
privéaangelegenheid. … Toch verdwijnt de religie daarmee niet uit de samenleving. Er zijn allerlei signalen
van een heropleving, al speelt die zich niet direct af in de klassieke kerkverbanden." (Ganzevoort & Visser,
2014, p. 45). Volgens Taylor bestaat secularisatie uit een beweging van een samenleving waarin niet in God
geloven bijna onmogelijk is naar een samenleving waarin geloof in God één optie onder de andere is (Taylor,
2007, p. 3).
De ethiek van het modernisme (gedragen door een algemeen geldende waarheid) is vervangen door
esthetiek: wat ik mooi, leuk en boeiend vind, daar richt ik mij op; wat mij een goed gevoel geeft. Er komt
ruimte voor speelsheid, creativiteit en fun (Dekker & Visser, 2000, p. 24).
Paas schrijft dat in onze tijd het formeel-christelijke cultuurkader is afgebrokkeld. "Christenzijn is niet langer
een kwestie van ‘zo hoort het’ of (zelfs) van ‘zo moet het’. In plaats daarvan is actieve gelovigheid vandaag
… geheel en al een zaak van persoonlijke keuze en smaak." (Paas, 2015, p. 60). Geleidelijk verdwijnt God uit
onze denkwereld en overwegingen. "We vermoeden hem misschien nog in de diepten van onze ziel of in
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spectaculaire tekenen en wonderen, maar zijn afwezigheid in het dagelijks leven lijkt een feit." (Paas, 2015,
p. 60).

2.2 De postmoderne zoektocht naar zingeving en de kansen voor missionaire
cursussen
Het is zinvol en uitdagend om na te denken over specifieke kansen en aangrijpingspunten voor het Evangelie
in de postmoderne cultuur. Hierover gaat deze paragraaf, met een toepassing op missionaire cursussen. Ds.
C.M. van Loon schrijft (Dekker & Visser, 2000, p. 250): “Het komt de zending … nooit toe, een cultuur af te
schrijven. De zendeling neemt de cultuur waarin hij of zij zich begeeft niet als eindpunt, wel als uitgangspunt”.
Zoektocht naar authenticiteit, gemeenschap en een totaal-beleving
De Boer stelt dat bij postmoderne mensen sprake is van een zoektocht naar authenticiteit en rust als
oplossing voor het overvolle bestaan. Ook is er sprake van een zoektocht naar een gemeenschap, relaties,
persoonlijke aandacht (De Boer, 2011, p. 108). Hier liggen uitdagingen voor de kerk. G.J. van Beusekom
schrijft hierover: "Voor een christelijke gemeente die een open oog en hart heeft voor mensen die op zoek
zijn naar een vast oriëntatiepunt in hun leven, ligt hier de mogelijkheid van het getuigend gesprek en zij krijgt
de kans de ander de kracht en warmte van de kerk als gemeenschap van liefde te laten ervaren. … Daarbij
gaat het niet primair om het vergaren van kennis, maar om verbondenheid met elkaar, een gelegenheid om
levensvragen te delen. Dat dit nooit zonder kennis kan, moge duidelijk zijn. Niettemin, het accent ligt niet als
vroeger op kennis, het gaat om beleven" (Dekker & Visser, 2000, p. 26). Volgens Van Loon kan het kleine,
authentieke verhaal juist in kleine gespreksgroepen tot uiting komen (Dekker & Visser, 2000, p. 250). De Boer
(2011, p. 39) wijst op trends in de hedendaagse reclame waarbij het ook vaak om een totaal-beleving gaat.
Postmoderne mensen nemen alleen iets aan van mensen die zij werkelijk aardig vinden. Als het authentiek
is, is het waar (De Boer, 2011, p. 45). Niet vreemd dat Nederlanders die tot geloof in Jezus komen, vaak via
vrienden in aanraking zijn gekomen met het Evangelie. Het moet dus niet alleen om intellectuele
kennisoverdracht gaan. Zoekers hebben behoefte aan zowel relaties, als onderwijs en beleving (De Groot,
2007, p. 70). Goede verhalen berusten niet op logica maar op ervaren en beleven. Het moet niet alleen gaan
om kennisoverdracht maar om een 'holistische' benadering bij de inwijding, oftewel om hoofd, hart en
handen (Paas, 2003, p. 210).
Zoektocht naar zingeving en houvast
Verboom stelt dat "het gevoel te hebben dat er door een almaar groter wordende subjectivering geen
immanent houvast of vast punt meer gevonden wordt, doet mensen verlangen naar het transcendente"
(2002, p. 86). Leven bij fragmenten prikkelt mensen om op zoek te gaan naar een 'bezield verband' (Heitink,
2007, p. 314). Hierbij speelt mee dat mensen zoeken naar een lijn, een doel, een levensoriëntatie die duidelijk
maakt wat goed en niet goed is, naar waarden en normen die richtinggevend zijn (De Groot, 2007, p. 23).
Zoektocht naar informatie voor een samenhangend beeld
"Religie is springlevend in onze huidige cultuur. De kerk wordt bevraagd op wat zij eigenlijk gelooft".
(Verboom, 2002, p. 10). Wat kan de kerk hierop antwoorden? Van Loon (2010, p. 61) geeft aan: "De kerk is
vaak een rolletje plakband: hoe je ook zoekt, je kunt nooit het beginpunt vinden". Hoe kan het Evangelie
worden verteld aan de Nederlander die in het dagelijks leven en in de media allerlei beelden van religies
voorbij ziet komen? Veel Nederlanders hebben flarden informatie meegekregen over het christelijk geloof,
maar een samenhangend beeld ontbreekt (Van Loon, 2010, p. 61). Een cursus die heldere informatie geeft
over kernpunten uit het christelijk geloof, kan in deze leemte voorzien.
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Een vrijblijvende of vrijwillige zoektocht
"Terwijl de aandacht voor religie toeneemt, neemt de betrokkenheid op kerken af. …Tal van onderzoeken
laten zien dat mensen in Nederland in toenemende mate vragen kennen over zingeving. Het grote voordeel
van het aanbieden van een cursus voor buitenkerkelijken is dat mensen vrijblijvend kennis kunnen maken
met het geloof, zonder daar een al te kerkelijk imago aan te verbinden" (Mulder, 2009, p. 1).
Overigens wordt dit 'vrijblijvende' onder kritiek gesteld door Verboom (2002, p. 145). Hij geeft aan dat het
Evangelie niet vrijblijvend is. Wel kan iemand vrijwillig met een cursus meedoen en iedere deelnemer krijgt
de ruimte om tot een eigen beslissing te komen ten aanzien van het christelijk geloof.
Toepassing op missionaire cursussen
Verboom noemt het bestaan van missionaire leerkringen een typisch postmodern verschijnsel. Respect voor
ieders mening is daarbij van groot belang. "De deelnemers zijn mondige mensen die zelf hun keuzes (willen)
maken. Authenticiteit speelt een belangrijke rol. Mensen die op pure wijze, zonder bijbedoelingen of
verborgen agenda, 'van binnenuit' spreken over hun geloof, komen als geloofwaardige gesprekspartners
over" (Verboom, 2002, p. 87). Een mondelinge cursus biedt de mogelijkheid, mensen te leren kennen en
verbindingen aan te gaan. Er is persoonlijke aandacht, gezelligheid. De Alpha-cursus gaat gepaard met een
maaltijd en legt sterk de nadruk legt op sfeer, vriendschappen, humor (De Boer, 2011, p. 113). Zo kan het
principe 'belonging before believing' gestalte krijgen. Ds. C.M. van Loon wijst erop dat postmoderne mensen
hunkeren naar acceptatie van hun unieke persoon (Dekker & Visser, 2000, p. 250). Verder biedt een
mondelinge cursus, veel meer dan een digitale cursus met of zonder e-coach, een 'totaal-beleving'. Ook kan
een cursus te midden van de flarden informatie en losse beelden over religie verhelderende samenhangende
informatie bieden over kernpunten van het christelijk geloof.
Paas (2003, p. 220) schrijft dat de missionaire cursussen sinds de jaren '90 van de vorige eeuw het missionaire
landschap ingrijpend hebben veranderd. Geen evangelisatiemiddel heeft de laatste tientallen jaren zoveel
impact op kerken en het missionaire landschap, als de Alpha-cursus en verwante cursussen.
Tenslotte noemt Paas onder meer nog de volgende redenen waarom cursussen zo aanslaan in onze cultuur:
 Er wordt een context aangeboden van nabijheid en gemeenschap, zonder manipulatie en
overheersing
 Gesprek en onderlinge relaties worden bevorderd
 De cursussen houden rekening met het gegeven dat tot geloof komen vaak een proces is; de cursus
beslaat niet precies dat proces maar kan een belangrijke fase zijn in het proces. Een proces van
toetreding tot een kerk (te onderscheiden van het proces van tot geloof komen) duurt vaak tussen
2,5 tot 5 jaar. (Paas, 2003, p. 56 / 220).

2.3 Enkele missionaire cursussen naast elkaar gezet
In deze paragraaf worden enkele missionaire cursussen vergeleken. Voor een overzicht van huidige
missionaire cursussen en vervolgcursussen, zie bijlage 8.
Er zijn momenteel verschillende missionaire cursussen op de (Nederlandse) markt die de bedoeling hebben,
het christelijk geloof te introduceren. Voorbeelden zijn: de Alpha-cursus (kortweg Alpha); de Emmaüs-cursus;
de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof; Connect; Christianity Explored; Scopus; 7+1 Basiscursus geloven;
Aangenaam kennismaken. Online cursussen zijn onder anderen: ikzoekgod.nl; waaromjezus.nl;
vragenovergeloven.nl.
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In 2000 deed Mark Ireland een groot vergelijkend onderzoek naar drie cursussen: de Emmaüs-cursus, de
Alpha-cursus en 'Good News down the street'. Het aantal cursisten dat tot geloof kwam tijdens de cursus
was bij alle drie nagenoeg gelijk (Booker & Ireland, 2003, p. 24/68).
Verboom vergeleek vijf cursussen met elkaar (de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof, De Bijbel in grote lijn,
de Alpha-cursus, de Ontdekkingskring en de Vervolgkring) en komt tot de conclusie dat de Alpha-cursus het
“meest positieve resultaat oplevert” (Verboom 2002, p. 63) als het gaat om veranderingen die de deelnemers
bij zichzelf constateerden. Verder speelde het relationele element rond het (geloofs)leren bij de antwoorden
van de medewerkers van Alpha een grotere rol dan bij medewerkers van andere cursussen (p. 47).
Ds. M.C. Mulder, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (en werkzaam geweest als missionair
consulent) zette in een artikel in 'Ambtelijk Contact' de Emmaüs-cursus en Alpha naast elkaar. Hij heeft geen
sterke voorkeur en ziet bij beide cursussen mogelijkheden en beperkingen. Ook hij geeft aan dat Emmaüs als
vervolg op Alpha zou kunnen dienen (Mulder, 2009, p. 3).
Paas (2003, p. 222) stelt dat het qua effectiviteit niet zoveel uitmaakt welke cursus een kerk kiest. Het gaat
veel meer om de belangrijke randvoorwaarden zoals het selecteren van geschikte begeleiders. Hij noemt
eveneens de wenselijkheid van een lang traject van catechumenaat waarbij bijvoorbeeld Alpha een
waardevolle start kan zijn (2003, p. 205).
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Hoofdstuk 3

Achtergronden, visie, vorm en inhoud van de Alphacursus

3.1 Ontstaan en ontwikkeling, een korte typering
De Alpha-cursus (“Alpha”) is ontstaan in de Anglicaanse gemeente Holy Trinity Brompton in Londen. Charles
Marnham is de oorspronkelijke schrijver van de cursus die aanvankelijk vier weken besloeg en bedoeld was
voor mensen die recent christen waren geworden. John Irvine verlengde de cursus naar 10 weken en voegde
een weekend toe. Nicky Gumbel, voorganger van de genoemde gemeente, heeft de cursus rond 1992
bewerkt tot de huidige vorm (Rhijnsburger, 2010, p. 5). Hij wilde de cursus ook geschikt maken voor nietchristenen. Thema's als ‘Why does God allow suffering?’ en ‘What about other religions?’ die in een preAlpha-cursus voorkwamen, verplaatste hij bewust naar vervolgmateriaal, namelijk het boek Brandende
kwesties (Gumbel, 2015a). Heard (2012, p. 37) is van mening dat Gumbel in de cursus zelf geen
aanstootgevende thema's wilde gaan verdedigen maar alleen de positieve kant van het christelijk geloof
('attacking shots') in de cursus wilde opnemen. Heard toont uitvoerig aan dat de charismatische beweging
(met onder anderen John Wimber) en de Toronto-blessing invloed heeft uitgeoefend op de gemeente Holy
Trinity Brompton en haar predikanten inclusief Nicky Gumbel, en hoe deze invloed ook in de cursus in
gematigde vorm merkbaar is. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.2.
Met als boegbeeld een charismatische persoonlijkheid (Gumbel) en gesteund door moderne
marketingtechnieken is Alpha uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, centraal geleid vanuit Londen
(Heard, 2012, p. 17; Tiemersma, 2007, p. 20). "De Alpha-cursus heeft vele kenmerken van een marketinggerichte methode. … Er is grote aandacht voor publiciteit en er is oog voor dat de hele geloofsgemeenschap
betrokken wordt bij de activiteiten" (Sengers, 2006, p. 94). Bekende persoonlijkheden worden ingezet,
momenteel is Bear Grylls beeldbepalend in de campagne van Alpha.
Voorafgaand aan Alpha, tot de jaren ’80 van de vorige eeuw, bestonden er niet of nauwelijks cursussen maar
was het de periode van de grote evangelisatiecampagnes met Billy Graham en anderen (met een sterke focus
op bekering op dat moment). In de laatste decennia waarin het postmoderne denken steeds meer
gemeengoed werd (zie hoofdstuk 2), past het echter meer om mensen de ruimte en de tijd te geven om het
vertelde te overdenken en om vragen te kunnen stellen. Alpha is hierin internationaal gezien het eerste
toonaangevende instrument geworden. Het gaf en geeft kerken en individuele christenen materiaal in
handen waarmee zij het Evangelie kunnen doorgeven. In vergelijking met de benadering van Graham (een
bekering op dat moment) houdt Alpha dit meer open: tot geloof komen kan een plotselinge en merkbare
ervaring zijn maar ook een geleidelijk proces (Gumbel, 2015b, p. 56).
Inmiddels is de cursus wereldwijd zeer bekend. Er zijn inmiddels verschillende varianten, zoals Alpha Youth,
Alpha Students, Alpha Prison etc., waarbij de kerninhoud gelijk is aan die van de reguliere Alpha-cursus. Sinds
1997 rust er copyright op het materiaal. Alpha wordt als een totaalpakket, in varianten, aangeboden.
In Nederland is de cursus in 1994 geïntroduceerd als eerste missionaire cursus, al snel in samenwerking met
Youth for Christ, de IZB en de Evangelische Alliantie. Aanvankelijk sloeg Alpha vooral aan bij evangelische
gemeenten, vanaf circa het jaar 2000 kwam het ook steeds meer in beeld bij kerken van gereformeerde snit
(Tiemersma, 2007, p. 20). Sinds 2001 is de cursus in Nederland in beheer bij een zelfstandige stichting.
Volgens deze stichting (Alpha Nederland te Driebergen, opdrachtgever van dit onderzoek) wordt de cursus
in 2017 op 800 plaatsen in Nederland aangeboden. Jaarlijks volgen ongeveer 17.500 mensen in Nederland
een Alpha. Tot en met 2016 hebben in totaal ongeveer 250.000 Nederlanders een Alpha gevolgd (Alpha
Nederland, 2017, p. 9). De cursus wordt zowel in evangelische als in (orthodox)gereformeerde kring
aangeboden. Een beperkt aantal Alpha’s wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk gegeven, veelal
aangestuurd vanuit het Katholiek Alpha-centrum te Leiden.
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Het streven van Alpha Nederland is dat in 2036 1 miljoen Nederlanders het evangelie van Jezus Christus
hebben gehoord via Alpha. Naast Alpha verzorgt de organisatie ook andere cursussen zoals de Marriage
Course, de Parenting Course en de Prayer Course.
Inmiddels zijn er allerlei alternatieven ontstaan naast (in navolging van) Alpha (zie hoofdstuk 2). Het ontstaan
van deze alternatieven hangt mede samen met kritiek op Alpha, het copyright op het Alpha-materiaal en het
verlangen om ook andere doelgroepen te bereiken (Booker & Ireland, 2003, p. 22; Hunt, 2005, p. 8).

3.2 Vorm en globale inhoud
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en een weekend of hele zaterdag. De bijeenkomsten starten met een
maaltijd. De volgende thema's worden behandeld. De thema’s 8, 9 en 10 worden in het 'Alpha-weekend' (het
‘weekend van de Heilige Geest’) besproken (Alpha Nederland, 2015, p. 3):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding: Is er meer?)
Wie is Jezus?
Waarom stierf Jezus?
Hoe kun je geloven?
Bidden: waarom en hoe?
De bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?
Wie is de Heilige Geest?
Wat doet de Heilige Geest?
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?
Geneest God ook nu nog?
Hoe zit het met de kerk?
Hoe nu verder?

Aan het eind van de derde bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd om een zondaarsgebed te bidden
(Stout & Dein, 2013, p. 2). Als het gaat om de vraag welke aantallen cursisten Alpha internationaal heeft,
worden alleen de cursisten geteld die minimaal tot en met deze derde bijeenkomst ('Waarom stierf Jezus?')
hebben meegedaan. De eerste drie bijeenkomsten (nadrukkelijk ook bedoeld voor niet-christenen)
introduceren het christelijk geloof. Vanaf de vierde bijeenkomst sluiten de thema's vooral aan op mensen die
willen groeien op deze geloofsweg en vooral de laatste thema's (na het weekend) lijken uit te gaan van een
'gelovige' positie, bijvoorbeeld het thema 'hoe kan ik het kwade weerstaan?' (Hunt, 2005, p. 13; zie ook
Heard, 2012, p. 38 / 58).
De bijeenkomsten starten (na de maaltijd) met een inleiding over het thema, ingeleid door een filmpje of live
door een spreker. De tweede helft van de avond vinden gesprekken plaats in kleine groepen.
Volgens Gumbel is de Alpha-cursus pas stap één in een programma van twee jaar (Heard, 2012, p. 57). Stap
twee bestaat uit het behandelen van vervolgmateriaal op Alpha zoals: Een leven dat zin heeft (gebaseerd op
de Filippensenbrief en oorspronkelijk gepubliceerd in 2001) of De uitdaging van een christelijke levensstijl
(over de Bergrede, 2001). Hiernaast heeft Gumbel Brandende kwesties (2001) en Het hart van opwekking
(over gedeelten uit Jesaja, 2001) geschreven.
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3.3 Principes en doelen
Principes achter de cursus
Achterliggende principes van Alpha zijn in de eerste plaats te vinden in het boek Vertel het anderen (2009)
van Nicky Gumbel. Hij geeft aan, de cursus te hebben bijgeschaafd op grond van duizenden
enquêteformulieren (p. 16).
Cursusleiders moeten goed geïnstrueerd worden. "Na duizenden kerken te hebben onderzocht die Alphacursussen geven, hebben we ontdekt dat degenen die een Alpha-conferentie hadden bezocht, relatief meer
succes boekten met de cursus dan anderen" (p. 21). Gumbel vindt het van groot belang dat er een nietveroordelende sfeer in de groep heerst. "En dit alles in gezelschap van anderen die ook op zoek zijn, in een
sfeer van liefde en aanvaarding" (p. 16). Vriendschappen, relaties zijn bij Alpha van wezenlijk belang. “Bij
Alpha nemen vrienden elkaar mee” (Alpha Nederland, 2017, p. 8).
Waarom slaat de cursus aan in verschillende landen en culturen? Gumbel noemt zes redenen, die hij
nieuwtestamentische principes noemt (2009, p. 29-54) waarmee hij benadrukt dat Alpha is gebaseerd om
universeel-Bijbelse gedachten. Deze redenen zijn: mensen met veel verschillende gaven doen mee (helpers,
leiders, koks etc.); de cursus is gebaseerd op vriendschap; de cursus spreekt de hele mens aan (verstand,
gevoel, wil, hart); woorden, werken en wonderen zijn drie 'wegen' van evangelisatie; evangelisatie in de
kracht van de heilige Geest is dynamisch en effectief; vervulling met de heilige Geest is nodig, steeds weer.
In Vertel het anderen geeft Gumbel verder tal van praktische instructies, zoals over het bidden (vanaf de
eerste cursusavond wordt gebeden, wel graag kort en eenvoudig, p. 129) en over het zingen van
aanbiddingsliederen (p. 70). De ideale groepsgrootte is twaalf personen, bestaande uit acht deelnemers,
twee leiders en twee helpers.
Op een van de laatste avonden is het thema 'hoe zit het met de kerk?' aan de beurt. Over de kerk wordt
positief en met Bijbelse beelden gesproken. De cursisten worden gestimuleerd om zich bij een kerk aan te
sluiten (Alpha Nederland, 2015, p. 118).
In de cursus ligt een zeker accent op de gaven van de Geest waarbij vooral tongentaal er wat uitspringt (Alpha
Nederland, 2015, p. 85/86; Gumbel, 2009, p. 74). Gumbel gaat expliciet in op de bezwaren tegen het
'weekend van de heilige Geest’ (zie paragraaf 3.2) en het accent op tongentaal. Hij geeft onder andere aan
dat zonder het weekend van de Heilige Geest de cursus net zoiets is als een auto zonder motor (p. 76). Het
werk van de heilige Geest is van wezenlijk belang voor de cursus (p. 209). Het is niet mogelijk om zonder
gevolgen het gedeelte (het weekend) over de Heilige Geest weg te laten. Ook geeft hij aan dat onderzoek
heeft uitgewezen dat teleurstelling over de cursus en het weglaten van de gedeelten over de heilige Geest in
verband met elkaar staan (p. 209). Gumbel kijkt genuanceerd tegen tongentaal aan en vindt de gave niet
echt noodzakelijk. Het is wel goed om er aandacht aan te besteden maar niet om het op te dringen (p.7779).
In het boek Brandende kwesties (Gumbel, 2015) dat als vervolgmateriaal kan worden getypeerd, behandelt
Gumbel onder andere de Drie-eenheid, andere godsdiensten, seks voor het huwelijk, lijden, en
homoseksualiteit. Deze thema's worden dus niet in de Alpha-cursus zelf behandeld.
In Vertel het anderen maakt Gumbel soms ook nuancerende opmerkingen bij het 'succes van Alpha' en geeft
hij aan dat er ook allerlei andere manieren bestaan om het Evangelie te verspreiden (p. 28).
Doelen van de cursus
Alpha Nederland geeft aan dat het doel van de cursus is om deelnemers een vrijblijvende kennismaking met
het christelijk geloof te geven. Gumbel noemt als ideaal dat er in een kerk meerdere cursussen achter elkaar
gegeven worden. Bij de eerste cursussen komen vaak alleen kerkmensen, bij de latere cursussen komen meer
niet-christenen. In de praktijk blijkt dat er ongeveer vanaf de derde cursus niet-christenen meekomen
(Gumbel, 2009, p. 83). De meeste deelnemers worden door vrienden of familieleden meegenomen die
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eerder de cursus hebben gevolgd. Het gaat dus om een langetermijnvisie. In een van de laatste
bijeenkomsten die als thema heeft 'Hoe vertel ik het anderen?', krijgen cursisten handvatten bij het 'wervend
zijn'. Het ideaal is dat de cursus echt een plek krijgt in de gemeente en het invloed heeft op alle betrokkenen
die de cursus geven of erbij helpen zodat het als een olievlek werkt. Paas noemt hierbij het risico dat zich een
'binnenkerkelijke' sfeer vastzet. De open, niet-veroordelende sfeer die Alpha officieel benadrukt kan dan in
het gedrang komen (2003, p. 222).
In Evangelism – which way now? schrijven Booker en Ireland dat de Alphacursus "has the potential to
challenge the life of the whole church to learn from the atmosphere of an Alpha group" (2003, p. 9). Alpha
"enables lots of church members to get involved in evangelism, rather than leaving it to the vicar or a guest
evangelist" (2003, p. 17).
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Hoofdstuk 4 Onderzoeken en discussies rond de Alpha-cursus
4.1 Nederlandse en internationale onderzoeken naar de Alpha-cursus
4.1.1. Onderzoek in Nederland
Paas noemde in 2003 al dat er heel weinig onderzoek is gedaan in Nederland (in tegenstelling tot met name
Engeland) naar het functioneren van missionaire cursussen (Paas, 2003, p. 221). Dit is sinds die tijd niet veel
veranderd. Hieronder volgt een kort overzicht van onderzoek in Nederland naar met name de Alpha-cursus.
Zie voor de volledige gegevens de literatuurlijst.
–
Verboom (2002) deed onderzoek naar verschillende missionaire cursussen, waaronder de Alphacursus. Als het gaat om de veranderingen die de deelnemers van de diverse cursussen als positief ervoeren,
sprong de Alpha-cursus er in gunstige zin uit met uitzondering van het aspect 'verandering van visie op de
bijbel'. De verandering van de visie op het christelijk geloof en de manier van geloven scoorde 83%. Voor 75%
van de cursisten was de relatie met God en de kerk veranderd en 76% wilde mee doen met een vervolgcursus
(p. 63).
–
Er zijn enkele HBO-scripties over de Alpha-cursus die gepubliceerd zijn op de HBO-Kennisbank:
Tiemersma (2007), De Vries (2009) en Rhijnsburger (2010). Rhijnsburger onderzocht de Rooms-katholieke
context. Tiemersma concludeert in zijn onderzoek dat er een kloof is tussen de cursisten die voorheen geen
christenen waren en het instituut kerk. De Vries deed onderzoek naar Alpha-cursussen in de Gereformeerde
kerken binnen de PKN. Hij rapporteert veel positieve effecten voor individuele kerkleden die meedoen met
Alpha en voor de 'cultuur' in de Gereformeerde kerken die Alpha gebruiken, zoals een opener sfeer, meer
vrijmoedigheid om te getuigen van het geloof en groei in het gebedswerk in de gemeente. Maar hij noemt
ook de hoge drempel voor buitenkerkelijke cursisten om zich bij de kerk te voegen. Alpha leidt volgens hem
niet of nauwelijks tot kerkgroei, ook niet op langere termijn. Rhijnsburger (2010, p. 10) noemt een CHEafstudeeronderzoek bij de (Hervormde) Westerkerk in Veenendaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
Lange, Otten-Jongkind en Vink en vond plaats in 2007. Alpha-cursisten, voornamelijk lid van genoemde kerk,
werd gevraagd naar veranderingen in het geloof door Alpha. Cursisten hadden onder andere meer kennis
over de Heilige Geest gekregen en meer verlangen naar groei, ook naar meer van de Heilige Geest. Daarnaast
stond 30% na Alpha positiever tegenover contacten met de kerk. Alpha had met name gevolgen voor het
dagelijks leven. De deelnemers waardeerden de ontmoeting in de kleine groep en het delen van het geloof
als het meest waardevolle aan Alpha. Zij hadden na Alpha behoefte aan een cursus die deze aspecten ook
bevatten. 68% gaf aan de bestaande relatie met God te willen verdiepen en daarom een behoefte te hebben
aan een vervolg.

4.1.2. Internationaal onderzoek
Hieronder volgt een beknopt overzicht met voorbeelden van internationale academische studies over Alpha
(voor de volledige gegevens zie de literatuurlijst).
Ireland deed een groot vergelijkend onderzoek in Engeland naar drie missionaire cursussen waaronder Alpha
(dit onderzoek is beschreven in: Booker & Ireland, 2003 p. 24, 63). Hij concludeert dat het 'rendement' van
deze cursussen ongeveer gelijk is.
Hunt (2004) deed als socioloog verschillende grootschalige onderzoeken in Engeland naar Alpha. Hij geeft
aan dat Alpha heel goed aansluit bij het postmoderne levensgevoel. Hij concludeert op grond van een
kwantitatief onderzoek onder 837 Alpha-cursisten dat een heel beperkt deel geen enkele kerkelijke
achtergrond had. 47 cursisten vermeldden dat zij door de cursus tot geloof gekomen waren. Hunt
concludeert dat Alpha vooral christenen uitdaagt en kerken revitaliseert, maar soms ook verdeeldheid en
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heftige discussies oproept rond de theologische accenten van de cursus. Verder geeft hij aan dat het beperkt
aantal bekeringen niet zegt dat Alpha geen succes is. De cursus kan ook een startpunt voor mensen zijn en
meer indirect vruchten afwerpen (Hunt, 2004, p. 251).
Shields (2002) deed promotieonderzoek naar de invloed van Alpha (met name de training van Alpha) op
leiders van verschillende protestantse kerken in Kentucky (V.S.). Hij concludeert dat de ervaringen met Alpha
en de Alpha-training kerkleiders vrijmoediger en bewuster maakt in concreet missionair handelen.
Gemeenteleden worden ingeschakeld met hun gaven en talenten om getuige te zijn en de missionaire taak
komt niet meer alleen op de kerkleiders neer. Shields wijst er ook op dat Alpha een effectief middel is om de
beeldvorming te bestrijden dat het christelijk geloof saai en achterhaald is. Ook constateert hij dat Alpha
Jezus Christus echt centraal stelt (p. 124).
Heard (2012) geeft een uitgebreid overzicht van academische studies naar Alpha, waaronder 26 dissertaties.
Zelf deed hij eveneens een promotieonderzoek (observatie en interviews) bij Alpha-groepen in 6 kerken in
Londen. Heard werkte jarenlang voor de Alpha-organisatie in Londen en biedt in zijn dissertatie een schat
aan informatie over de achtergronden van Alpha. Hij komt tot een zeer genuanceerd oordeel over Alpha. Uit
zijn onderzoek blijkt onder meer dat de meeste cursisten een 'verandering' meemaken in de zin van een
verfrissing van het geloof, of zoals hij zegt ‘van knop tot bloem’ (p. 185). Er kunnen allerlei redenen zijn
waarom cursisten met de cursus meedoen en betrokken raken op het geloof, waarbij een heel belangrijke
factor is: 'bij een gemeenschap willen horen'. In dit kader zijn vriendschapsrelaties met de leiders/helpers
van wezenlijk belang (p. 233). Verder heeft Heard veel theologische kritiek op Alpha (zie paragraaf 4.3). De
cursus combineert naar zijn gedachte twee genres: evangelisatie voor niet-christenen en een
discipelschapscursus voor christenen. Dit gaat heel moeilijk samen, het zorgt voor verwarring en het leidt
ertoe dat geen van beide echt tot zijn recht komt (p. 228). Ook wordt volgens Heard de claim van Gumbel
dat Alpha stap 1 is in een programma van 2 jaar niet waargemaakt (p. 187). Daarvoor zou er volgens hem
veel meer follow-up en nazorg moeten zijn. Heard constateert dat dit langere traject lang niet altijd van de
grond komt. Dit noemt hij het zwakste punt van Alpha. Hij wijst nadrukkelijk op de urgentie van een veel
langer traject zoals het catechumenaat in de Vroege Kerk (p. 204). Ondanks de genoemde beperkingen van
Alpha heeft het wereldwijd wel invloed gehad op de stijl van evangelisatie. Het is baanbrekend geweest. Veel
mensen kunnen getuigen van het ervaren van de liefde van God of een tot leven komen van hun geloof door
het volgen van de cursus (p. 235).
In opdracht van Alpha International deed het onderzoeksinstituut Barna (VS) in 2016 onderzoek naar de
impact van Alpha in 11 landen wereldwijd (The Barna Group, 2016). De West-Europese landen die hierin
werden meegenomen waren Frankrijk en Engeland. Er werden aparte vragenlijsten afgenomen onder
cursisten, cursusleiders, 'hosts and helpers' en kerkleiders. In totaal waren 213 plaatselijke kerken betrokken
bij het onderzoek. De kerkstromingen waar de respondenten Alpha hadden gevolgd waren zeer divers. De
kerkstroming met relatief het grootste aandeel was de Rooms-katholieke kerk (24%). Enkele resultaten: van
de cursisten was 54% regelmatig kerkganger voorafgaand aan deelname aan Alpha, daarnaast was 30%
christen, maar geen regelmatige kerkganger. De restcategorie werd gekenschetst als 'andere of geen religie'.
Van de 670 cursisten die de vragenlijst invulden gaf 95% aan dat Alpha een zeer positief of enigszins positieve
impact op hem of haar heeft gehad. Van de deelnemers zonder christelijke achtergrond (16% van het totaal)
gaf 82% aan na Alpha een volgeling van Jezus te zijn. Van de christelijke 'niet-actieve kerkgangers' gaf 78%
aan na Alpha meer betrokkenheid te hebben op het gebied van (regelmatige) kerkgang. Verder gaf 91% van
de christelijke regelmatige kerkgangers aan een "more intimate relationship with Jesus" te ervaren na Alpha.
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4.2 Theologische accenten binnen de Alpha-cursus
"Als team proberen we de liefde van Christus uit te stralen in onze omgang met elkaar en met de deelnemers.
Zij 'lezen' eerst ons leven voordat zij bereid zijn om naar ons te luisteren. Er is ook ruimte voor ervaring. Ook
dit sluit aan bij de cultuur waarin wij leven. Mensen hebben een afkeer van institutionele en traditionele
vormen van geloof, maar hunkeren naar religieuze ervaring. In de Alpha-cursus is het hele groepsproces een
belangrijke ervaring van christelijke gemeenschap, waarin liefde, bewogenheid en zorg voor elkaar gestalte
krijgen. Daarnaast opent het onderwijs over de Heilige Geest veel mensen de ogen voor de realiteit van Gods
tegenwoordigheid in hun eigen leven. De momenten van gebed o.a. tijdens het weekend spelen hierin ook
een belangrijke rol" aldus Jan Maarten Goedhart, voormalig landelijk coördinator van de Alpha-cursus in
Nederland (Verboom, 2002, p. 26). In dit citaat uit 2002 wordt ook het Alpha van vandaag treffend getypeerd.
Alpha is ontstaan in een Londense kerk die sterk onder de invloed stond van de charismatische beweging
(John Wimber e.a.), zie paragraaf 3.1. Deze invloed is in zekere mate aanwezig, met name als het gaat om
het onderwijs over de Heilige Geest. Hierbij wordt bijvoorbeeld de gave van tongentaal wat extra uitgelicht.
Daarnaast gaat een specifiek hoofdstuk van de cursus over genezing. Hunt (2005, p. 12/19) geeft aan dat de
charismatische theologie in nogal verdunde vorm in Alpha terecht is gekomen, omdat er geen sterk accent
wordt gelegd op een 'second blessing' en op het 'moeten' spreken in tongen als teken van een vervulling met
de heilige Geest. Alpha is wel een instrument waardoor het charismatische gedachtengoed in allerlei (van
oorsprong niet-charismatische) kerken wordt ingebracht, geeft Hunt aan. Daarnaast speelt het modernisme
een rol (het overtuigen door logische argumentatie, bijvoorbeeld rond de betrouwbaarheid van de Bijbel en
argumenten voor de opstanding van Jezus). De cursus gaat uit van het goddelijk gezag van de Bijbel, een
klassieke uitleg van de verzoening door het kruis en van de lichamelijke opstanding van Jezus (Hunt, 2005, p.
7). Volgens Stout en Dein is Alpha sterk beïnvloed door de charismatische stroming, met meer accent op
ervaring dan op intellect. Relaties en ervaringen worden door de deelnemers sterker benadrukt als factoren
op hun geloofsweg dan bijbels onderwijs. Deelnemers benadrukken vooral ervaringen van de Heilige Geest
(2013, p. 2). Het laatste wordt ook aangegeven door Heard: "In contrast to Alpha’s minimalist theology of
the Old Testament, Trinity, ecclesiology, sacraments, creation, and social justice, Alpha includes a major
emphasis on the Holy Spirit" (2012, p. 46).

4.3 Theologische en sociologische discussies over de Alpha-cursus
4.3.1 Vorm en organisatie
Booker en Ireland (2003, p. 19) noemen drie belangrijke redenen voor het succes van Alpha: 1) Er worden
heel veel kerkleden bij betrokken (als leider, helper, kok etc.). Alpha helpt zo kerkleden de drempel over om
betrokken te zijn bij evangelisatie die soms als 'eng' ervaren wordt. 2) Vriendschappen en netwerken worden
ingezet. 3) De leiders worden onder andere op trainingsdagen toegerust, geïnspireerd en gemotiveerd. Er is
allerlei ondersteunend materiaal en in combinatie met professionele PR geeft dit betrokkenen het gevoel
onderdeel te zijn van een grote beweging.
Naast het benoemen van succes, worden er in de literatuur ook kritische opmerkingen over Alpha gemaakt.
Booker en Ireland wijzen op een onderzoek onder cursisten dat uitwijst dat cursisten de inleidingen soms te
lang vonden en teveel 'middle class'. Dit kan ermee samenhangen dat Alpha is ontstaan in een Londense kerk
met veel hoger opgeleiden. Het advies van Booker & Ireland: heb meer oog voor de lager opgeleide
bevolkingsgroepen of gedetineerden met vaak weinig scholing (2003, p.22; zie ook Hunt, 2005, p. 19).
Inmiddels is er, ook in Nederland, een Alpha-variant voor gedetineerden geïntroduceerd: Alpha Prison.
De discussies in de kleine groep zijn vanuit de organisatoren gezien verreweg het meest complexe onderdeel
van de cursus. De inleidingen zijn te regisseren maar de groepsgesprekken niet. De leiding is grotendeels
afhankelijk van reacties en vragen van cursisten (Heard, 2012, p. 101). De ervaringen met de groepsdiscussies
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zijn wisselend volgens Heard. Lang niet alle leiders zijn theologisch geschoold. Ze missen soms de nuance en
geven soms te zwart-witte antwoorden. Vaak zijn ze niet in staat de groepsgesprekken te leiden op de manier
die Gumbel aangeeft, zo is Heards conclusie uit zijn onderzoek, (2012, p. 141).
Hij wijst ook op een risico bij het samenbrengen van christenen en niet-christenen binnen dezelfde
cursusgroep, namelijk dat een niet-christen zich een vreemde eend in de bijt voelt (2012, p. 141/228). Dit is
volgens Heard (die ook cursisten die tussentijds stopten, interviewde) een belangrijke reden is om tussentijds
af te haken. Hij wijst op de mogelijkheid om niet alleen cursusleiders, maar ook christelijke cursisten te
trainen op een respectvolle en open houding (p. 55).
Booker en Ireland (2003, p. 9) adviseren: Alpha is waardevol maar niet de enige oplossing. Het is goed om
plaatselijk te kijken welke cursus of andere activiteit past. Alpha heeft veel kerken een belangrijke en
waardevolle tool in handen gegeven. Ook heeft het de weg gebaand voor andere cursussen. Het helpt kerken
over de missionaire drempel en de training van leiders is kwalitatief sterk (Booker & Ireland, 2003, p. 28/30).
M.C. Mulder, christelijk gereformeerd predikant, geeft aan dat er een kloof kan bestaan tussen preken in de
kerk enerzijds en de inhoud van Alpha anderzijds. Dit kan spanningen geven maar het kan elkaar ook
wederzijds verrijken. Zijn suggestie is (net als Booker & Ireland noemen (2003, p. 28/30)) om na afronden
van Alpha delen van de Emmaüs-cursus aan te bieden (Mulder, 2009, p. 3).

4.3.2. Contextualisatie
Met betrekking tot contextualisatie kan gesteld worden dat elk Alpha-team en elke Alpha-groep uniek zijn.
Inleiders en cursusleiders kunnen handen en voeten geven aan variatie en contextualisatie tijdens het geven
van inleidingen en tijdens de gesprekken in de kleine groep. Deze groepsgesprekken vormen het
langstdurende inhoudelijke moment van de avond. Hier wordt ook gepraat over datgene waar de deelnemers
zelf over willen praten. In de afgelopen jaren zijn er verschillende Alpha-varianten ontwikkeld zoals Alpha
Prison, Alpha Students etc. Het materiaal, zoals het werkboek en de Alpha Film Series, wordt van tijd tot tijd
vernieuwd. De kerninhoud van Alpha blijft echter gelijk en er rust copyright op de cursus. Volgens Heard staat
deze standaardisatie van Alpha diepgaande contextualisatie in de weg (2012, p. 229). Keller (2015, p. 88)
wijst er op dat diepgaande contextualisatie nodig is om het Evangelie te laten 'landen'. Er bestaat volgens
hem niet zoiets als een cultuur- en tijdloze christelijke boodschap.
Verschillende accenten van de Alpha-cursus sluiten aan bij het postmodernisme in de westerse wereld (zie
hoofdstuk 2), zoals het gesprek in de kleine groep (het kleine verhaal), het speelse karakter (de 'fun' en
humor) en de aandacht voor relaties en vriendschappen (Hunt 2004, p. 91), zie ook het onderzoek van
Verboom in paragraaf 2.3.
Dekker (2000, p. 29) wijst erop dat de Heilige Geest door postmoderne mensen niet snel zal worden
afgewezen. Een geest die leiding en kracht geeft is vrij acceptabel. Alpha heeft inhoudelijk wel heel duidelijk
een bepaalde kleur, het is niet een soort 'open zoektocht' waarin alle meningen als mogelijke waarheid
worden gezien. Een 'open zoektocht' wordt ook niet door Alpha beloofd (Heard, 2012, p. 63).

4.3.3. Theologische discussies
John Stott (jarenlang predikant in Londen) noemde twintig jaar geleden zijn collega Gumbel een begaafde
predikant, maar kon zich in delen van de Alpha-cursus niet vinden. "De hoofdstukken over de Heilige Geest
zijn eenzijdig, zelfs onbijbels. ... Hoewel in de cursus ook goede elementen zitten, kan ze gemakkelijk fungeren
als voertuig om de charismatische beweging de kerk in te dragen", aldus Stott (De Heer, 1997).
Deze uitspraken van Stott zetten de toon van de discussie. Er is in de literatuur veel te doen over de theologie
van Alpha. Gumbel geeft aan dat hij in de Alpha-cursus samenvat waar alle christenen hetzelfde over denken
en noemt dit "basic New Testament". Heard vindt dit discutabel (2012, p. 58). Een zuivere weergave van "NT
Christianity" kan niemand geven, er is altijd invloed van cultuur en context, vindt hij.
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Booker &Ireland (2003, p. 24-26), die een Rooms-katholieke achtergrond hebben, geven onder andere de
volgende kritiekpunten op Alpha: geen onderwijs over de sacramenten; geen uitleg over de Drie-eenheid en
weinig accent op God de Vader; te veel nadruk op spreken in tongen; oppervlakkige benadering van
heling/genezing en weinig 'theologie van het lijden', zodat het gevaar bestaat dat het geloof en de
geloofsbeleving los komt te staan van het dagelijkse leven waarin niet alles ‘halleluja’ is. Hunt (2005, p. 9)
noemt de kritiek vanuit conservatieve hoek dat Alpha te weinig nadruk zou leggen op zonde, bekering en
verandering van leven.
Stout en Dein (2013, p. 5) geven aan: "Not only do the sessions teach participants about the Holy Spirit, they
create the expectation that they will have specific religious experiences". Heard schrijft dat het accent van
de cursus op de vervulling met de Heilige Geest zou kunnen leiden tot de conclusie dat er twee soorten
christenen zijn: zij die wel en zij die niet vervuld zijn. Gumbel maakt duidelijk dat dit niet zijn suggestie is,
maar Heard concludeert uit zijn onderzoek dat het wel zo overkomt bij de cursisten (Heard, 2012, p. 50).
Hunt (2005, p.12) noemt de kritiek dat de Heilige Geest bij Alpha nogal 'mechanisch' wordt bezien, als een
kracht die automatisch kan worden opgeroepen door gelovigen. Heard (2012, p. 186) is genuanceerder. Zijn
kritiek is onder meer dat er weinig ruimte is voor de vrijheid van de Heilige Geest. Het lijkt te 'moeten'
gebeuren, vooral in het weekend. Een van zijn conclusies op grond van zijn promotieonderzoek is dat wat er
tijdens de Alpha-weekenden gebeurt wellicht een mix is van geestelijke/Goddelijke, sociale en
psychologische factoren. Verder wijst hij op het gevaar van een soort elite-christendom, wanneer er sterk
wordt gewerkt met getuigenissen. Twijfel mag er, zo lijkt het, niet zijn (p. 4). Heard concludeert dat Gumbel
in theorie zegt dat het tot geloof komen een proces is (in de cursus wordt dit soms ook zo benoemd) maar
dat in werkelijkheid de cultuur van de cursus zo is dat bekering wordt gesuggereerd als een 'crisismoment'
(p. 228).
Hieronder enkele nuanceringen bij en reacties op enkele van de genoemde discussie- en kritiekpunten.
Gumbel schrijft over het thema sacramenten dat hierover heel veel verschil in inzicht is tussen kerken. Het is
volgens hem niet verstandig veel aandacht aan de sacramenten te geven in een kennismakingscursus (2009,
p.203). Het thema 'lijden' heeft Gumbel inderdaad bewust buiten de cursus gehouden, zie paragraaf 3.1
(Heard, 2012, p. 37).
Op grond van het cursusmateriaal zelf kan het volgende worden geconcludeerd. Wat betreft de Drie-eenheid
komen Jezus en de Heilige Geest in de Alpha-cursus inderdaad wat explicieter naar voren dan God de Vader.
Toch komt ook God de Vader (soms ook aangeduid als 'God die zijn Zoon gaf') wel degelijk voor in het
materiaal en ook de Drie-eenheid wordt verschillende keren genoemd (zie onder anderen Gumbel, 2015b,
p. 52 / 67). Zowel het thema 'lijden' als de Drie-eenheid behandelt Gumbel in het vervolgmateriaal Brandende
kwesties (Gumbel 2015b). De zonde wordt nadrukkelijk verschillende keren benoemd in de cursus (Gumbel,
2015b, p. 19/p. 40). Verder komt vooral in het hoofdstuk 'hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?',
dat tijdens het weekend wordt behandeld, een gematigde charismatische visie naar voren met een zeker
accent op ervaringen en onder andere tongentaal. Op grond van met name Handelingen 10 en 19 wordt de
vervulling met Heilige Geest geleerd als een 'second blessing'. Ook in de voorbeelden van mensen in wie de
Heilige Geest werkte (in het hoofdstuk 'Wat doet de heilige Geest?') ligt een vrij sterk accent op bijzondere,
soms lichamelijke, ervaringen (Gumbel, 2015b, p. 135/137). In de handleiding voor Alpha-teamleden wordt
de suggestie gedaan om deelnemers tijdens of na het (ministery)gebed onder andere te vragen: “wat ervaar
je”? Tegelijkertijd wordt aangegeven: “stel deelnemers gerust en zeg dat Gods beloften niet afhankelijk zijn
van onze gevoelens” (Alpha Nederland, 2017, p. 24).
Ds. C.M. van Loon, missionair predikant, schrijft: "De klassieke benadering vanuit kerken is nogal verbaal.
Maar het is niet onbijbels om het beginpunt van het geloof te zoeken in geraakt zijn, getroffen zijn. Zie
bijvoorbeeld het boek Handelingen. Geraakt worden door persoonlijke contacten met christenen, geraakt
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worden door een bepaalde sfeer is heel goed mogelijk. Een belangrijk facet van bekering is de gevoelsmatige
laag. … Ontmoet de ander eerst. Het gaat om het leren kennen van Christus. Dat is centraal" (Dekker, 2000,
p. 251).

4.4 Afsluiting theoretische verkenning en vooruitblik naar praktijkonderzoek
De theoretische verkenning die in deze en voorgaande hoofdstukken is behandeld, heeft allereerst een breed
beeld opgeleverd van Alpha en haar culturele context met kenmerken van de postmoderne cultuur in
Nederland en kansen voor missionaire cursussen. Daarnaast heeft de theoretische verkenning inzichten
opgeleverd in de Alpha-cursus: de doelen, de inhoud, de organisatie, de achtergrond, de toegevoegde
waarde voor kerken enzovoort. Ook zijn verschillende discussiepunten aangestipt met betrekking tot vorm
en inhoud van de cursus.
Daarnaast heeft de theoretische verkenning inzichten opgeleverd in de uiteenlopende effecten van Alpha en
in factoren van invloed. Zowel de effecten van Alpha als de factoren van invloed zullen in het
praktijkonderzoek verder worden onderzocht. Welke in de literatuur genoemde effecten en factoren van
invloed worden in het praktijkonderzoek bevestigd of tegengesproken? Wat komt er naar boven op het
gebied van de mogelijkheden tot het vergroten van invloed en hoe verhoudt zich dit tot inzichten uit de
literatuur? Deze vragen zullen beantwoord worden in de volgende hoofdstukken. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het internationale onderzoek van instituut The Barna Group.
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Hoofdstuk 5

Verantwoording en opzet van het onderzoek

5.1 Inleiding
Om tot beantwoording van de deelvragen en de hoofdvraag (zie paragraaf 1.3) te komen is Alpha en de
invloed van Alpha op het geloof en het leven van cursisten en cursusleiders onderzocht. In dit hoofdstuk
wordt de opzet van dit onderzoek beschreven. In paragraaf 5.2 worden de (in de hoofd- en deelvragen
genoemde) begrippen uitgelegd. In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op het literatuuronderzoek, in paragraaf
5.4 wordt ingezoomd op de deskresearch en in paragraaf 5.5 wordt het werk rondom de enquêtes
beschreven.3

5.2 Begrippen
Hieronder volgt een uitwerking van de begrippen invloed, geloof, leven en vergroten van invloed. Het begrip
postmodern is in paragraaf 2.1 uitgelegd. De begrippen zijn gemeten door enquêtevragen te stellen met
betrekking tot de situatie voor, tijdens en na het volgen van Alpha.

5.2.1 Invloed
Onder invloed wordt verstaan de uitwerking, het effect dat de Alpha-cursus op iemand(s geloof en leven)
heeft. Het begrip invloed wordt hier niet begrensd, omdat dan eventuele verrassende uitkomsten ongewild
zouden kunnen worden uitgesloten.

5.2.2 Geloof
Onder geloof wordt enerzijds kennis en begrijpen verstaan, zoals het weten hoe je Jezus moet volgen en het
begrijpen wie Jezus is en waarom Hij stierf. Anderzijds wordt onder geloof geloofsbeleving en het opbouwen
van een (vertrouwens)relatie met God verstaan. Hier is de klassieke indeling uit de Heidelbergse
Catechismus, antwoord 21 gebruikt: “Niet alleen een stellig weten of kennen, maar ook een vast vertrouwen”
(Van den Brink & Van der Kooi, 2012, p. 602). Daarnaast omvat de innerlijke transformatie van de mens door
de Heilige Geest ook de verandering van overtuigingen en beslissingen (Van den Brink & Van der Kooi, 2012,
p. 618). Dit wijst op een verandering van de wil. In dit onderzoek wordt niet specifiek gevraagd naar de wil
maar meer naar veranderingen van gedrag die een uiting kunnen zijn van een veranderde wil.

5.2.3 Leven
Met leven wordt zowel het gedrag van mensen in brede zin bedoeld, uiteenlopend van kerkdiensten
bijwonen en vriendelijk zijn naar mensen om je heen, tot aspecten als zingeving en de manier waarop mensen
het leven beschouwen.

5.2.4 Vergroten van invloed
Met vergroten van invloed wordt bedoeld dat de uitwerking van de Alpha-cursus toeneemt/ groter wordt.

5.3 Deskresearch
5.3.1 Manieren van informatie zoeken
Een zoektocht in de CHE-mediatheek en op de HBO-kennisbank leverde slechts een beperkte hoeveelheid
relevante literatuur op. Het bleek dat er in Nederland weinig (met name recent) onderzoek is gedaan naar
Alpha. Er is grondig kennis genomen van het materiaal van Alpha zelf en de boeken van Gumbel. Het

3

Zie voor enquêtevragen en de inhoud van de mailingen de bijlagen 1, 2 en 9.
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doornemen van meerdere jaargangen van relevante tijdschriften (de laatste 10 jaar van Soteria, Kontekstueel
e.d.) en kranten (met name het Reformatorisch Dagblad via digibron.nl en het Nederlands Dagblad) leverde
enkele artikelen op. Ook boeken van Paas zijn als bron gebruikt omdat deze toonaangevend zijn als het gaat
om doordenking van ontwikkelingen op missionair gebied in Nederland. Vervolgens is op internet gezocht
naar internationale literatuur. Hierbij werden verschillende academische studies gevonden die veel meer
achtergronden boden dan de Nederlandse literatuur.
Tot slot was er via de opdrachtgever inzagemogelijkheid in de enquêtevragen en resultaten van het
internationale Barna-onderzoek (The Barna Group, 2016), zie paragraaf 5.3.4.

5.3.2 Zoektermen
Termen waarop gezocht is, zijn met name: Alpha, Alpha-cursus, missionaire cursus, kennismaking christelijk
geloof, kennismakingscursus, toetreding, missionair traject, toetrederstraject, evangelisatiecursus en
bijbelcursus.

5.3.3 Informatiebronnen en betrouwbaarheid
Onderstaande bronnen zijn bij dit onderzoek gebruikt:
 Literatuur. Er zijn academische literatuur en hbo-scripties geraadpleegd waarin onderzoeken naar en
theologische aspecten van Alpha werden beschreven.
 De HBO-kennisbank (enkele scripties over Alpha, alle van CHE-studenten)
 Het impactonderzoek van Barna, zie 5.3.4.
Genoemde literatuur betreft proefschriften over Alpha (Heard en Shields) en andere academische
onderzoeken van Hunt, Booker & Ireland en anderen. Deze onderzoeken worden betrouwbaar geacht en zijn
bruikbaar omdat zij zijn gesitueerd in westerse landen (Engeland, V.S.) en qua culturele achtergronden
voldoende overeenkomen met de Nederlandse cultuur om aspecten te kunnen vergelijken. In Nederland is
vooral het onderzoek van W. Verboom, destijds hoogleraar te Leiden, bekend geworden. De HBO-scripties
(gepubliceerd op de HBO-kennisbank) kunnen als betrouwbaar worden gezien.
Artikelen in tijdschriften en kranten zijn niet als basis, maar hooguit als illustratie gebruikt van meningen over
Alpha.
Veel van de zojuist genoemde literatuur is niet heel recent. Dit is geen groot bezwaar als het gaat om de visie,
opzet en kerninhoud van Alpha omdat deze door de jaren heen beperkt gewijzigd is.

5.3.4 Het impactonderzoek van Barna
The Barna Group, een Amerikaans onderzoeksbureau, heeft in 2015-2016 voor Alpha International een
studie gedaan naar de impact van Alpha op het (geloofs)leven van cursisten, naar de ervaringen van
cursusleiders, 'hosts en helpers' en naar de ervaringen en meningen van kerkleiders hierover (The Barna
Group, 2016). Dit, om beter te begrijpen welk verschil Alpha maakt in de levens van cursisten en kerken en
om dit als input te gebruiken bij strategie- en besluitvorming. In dit onderzoek zijn 11 landen onderzocht uit
Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Azië en Europa. Nederland is niet in dit onderzoek meegenomen.
De Barna-enquête en documenten met resultaten zijn gebruikt bij de totstandkoming van ons onderzoek in
Nederland. Hierbij zijn zowel vragen als antwoordmogelijkheden van Barna gebruikt. Zie verder paragraaf
5.4.7.
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5.4 Fieldresearch
5.4.1 Afbakening en groepen respondenten
5.4.1.1 Afbakening
Om de invloed van de Alpha-cursus op cursisten en cursusleiders en manieren om die invloed te vergroten
te onderzoeken, is via de website Survey Monkey een enquête gehouden onder cursisten en cursusleiders.
Op deze manier is inzicht verkregen in de invloed. Het betreft een meting van beelden, ervaringen en
meningen van de respondenten. Iedere plaatselijke Alpha is uniek: de inhoud van de cursus is qua materiaal
in grote lijnen gelijk, maar in de inleidingen kunnen verschillende accenten worden gelegd, de kerkelijke
setting is verschillend en elk Alpha-team en elke groep heeft een eigen karakter.
Er is niet én voor én na de cursus gemeten maar alleen na, dus retrospectief.4
Door ook te vragen naar het beeld van cursusleiders over cursisten en mede-cursusleiders is aanvullende
informatie verkregen. Dit geeft een genuanceerder en completer beeld, maar het spreekwoord 'de slager
keurt zijn eigen vlees' is ook van toepassing.5
In eerste instantie is nagedacht over de mogelijkheid om ook naasten van cursisten en cursusleiders te
enquêteren. In overleg met opdrachtgever is besloten dit onderdeel te schrappen. Een eerste argument
hiervoor is dat de naasten qua logistiek het moeilijkst te bereiken zijn. Daarnaast is de keuze voor een
bepaalde naaste heel subjectief omdat deze keuze wordt gemaakt door degene waarover de naaste
vervolgens de enquête invult. Te positieve kleuring (sociale wenselijkheid) is een groot risico.
Om het onderzoek verder af te bakenen moeten de cursisten en cursusleiders waarover uitspraken worden
gedaan voldoen aan alle vier onderstaande voorwaarden:
 Cursisten en cursusleiders die tussen 1 januari en 31 mei 2017 hebben deelgenomen aan Alpha.
 De Alpha waaraan zij deelnamen is op het moment van het afnemen van de enquête afgerond. Dit
levert vrij ‘verse’ informatie op met betrekking tot de volledige cursus.
 De cursisten en cursusleiders hebben de Alpha helemaal (van begin tot eind) doorlopen. In dit
onderzoek wordt dus alleen de invloed van de complete cursus als 'totaalpakket' gemeten.
 De cursisten en cursusleiders volgden of leidden voor de eerste keer een Alpha. De cursusleiders die
een enquête invullen over cursisten of cursusleiders mogen wel meer ervaren zijn. Er is gekozen voor
1e-jaars personen zodat de invloed niet op én korte én lange termijn gemeten wordt en omdat
terugkijken op een recente ervaring gemakkelijker en zuiverder is. Een praktische reden is dat het

4

Vooraf meten zou bepaalde verwachtingen kunnen wekken of cursisten kunnen afschrikken. Er zou onduidelijkheid
kunnen ontstaan, omdat sommige termen voor cursisten met een niet-christelijke achtergrond wellicht niet bekend
zouden zijn. Bij de gedane meting achteraf kan sprake zijn van 'framing': de cursus biedt een interpretatiekader van
gedachten en begrippen ('interpretative framework') die mede kleur geeft aan het beeld dat cursisten en cursusleiders
achteraf hebben van hun geloof en leven voorafgaand aan Alpha en van wat er tijdens en als gevolg van de cursus
gebeurt. Brian en Heard noemen dit ‘biografische reconstructie’ (Brian, 2003, p. 86; Heard, 2012, p. 68).
5
Heard (2012, p. 69) is voorzichtig kritisch op onderzoeksmethoden waarbij bijvoorbeeld aan voorgangers wordt
gevraagd om hun observaties over Alpha-cursisten weer te geven. Een dergelijke 'observant' kan volgens Heard nooit
precies in kaart brengen wat de subtiele en genuanceerde veranderingen zijn die zich hebben voltrokken in het leven
van de cursist. Dit kan de cursist zelf veel genuanceerder vertellen. Desondanks kunnen observanten aanvullende
informatie geven. Een cursusleider ziet soms weer andere dingen dan een cursist zelf. Het is goed om het naast elkaar
te laten bestaan, en met voorzichtigheid te interpreteren. NB. De cursisten die middels een enquête de invloed van
Alpha op zichzelf beschrijven hoeven niet dezelfde personen te zijn als de cursisten waarover de cursusleiders
uitspraken doen. Ditzelfde geldt voor de cursusleiders die over zichzelf de invloed beschrijven: deze personen hoeven
niet dezelfde te zijn als waar mede-cursusleiders uitspraken over doen.

25

voor cursusleider gemakkelijker is iets te zeggen over de afgelopen (eerste) keer, maar moeilijker
over de invloed van Alpha door meerdere cursussen heen.
Dit onderzoek richt zich niet op de tussentijdse ‘afhakers’. Gumbel (2009, p. 101/115) schrijft dat 25% a 30%
van de cursisten de cursus voortijdig afbreekt. Alpha Nederland geeft (oktober 2017) aan dat dit percentage
de laatste jaren daalt. Het is interessant om ook de 'afhakers' te onderzoeken omdat zij aanvullende
informatie kunnen leveren over de redenen van afhaken. Respondenten die één of enkele bijeenkomsten of
zelfs het weekend hebben gemist, vallen niet onder de cursisten die 'tussentijds gestopt' zijn.

5.4.1.2 Vier groepen respondenten
Met 'cursusleider' wordt een persoon bedoeld die daadwerkelijk de Alpha heeft gegeven en de
groepsgesprekken heeft (be)geleid. In overleg met de opdrachtgever is er geen onderscheid gemaakt met de
helper (die soms een wat meer ondersteunende rol heeft bij de gesprekken). De termen 'cursusleider' en
'mede-cursusleider' betreffen hier dus ook de helpers.
Met betrekking tot de cursist zijn geënquêteerd:
 De cursist over zichzelf
 Een cursusleider/helper over een cursist 'waar je het meest mee opgetrokken hebt'.6
Met betrekking tot de 'eerstejaars' cursusleiders zijn geënquêteerd:
 De cursusleiders over zichzelf
 De mede-cursusleider over een cursusleider ('waar jij het meest mee opgetrokken hebt').
In de loop van juni 2017 zijn de enquêtes uitgezet. Voor een overzicht van de logistiek van de enquêtes, het
nabellen en de berekening van het aantal cursussen, zie bijlage 9 De logistiek van de enquêtes.

5.4.2 Open en gesloten vragen
De enquêtes bevatten een twintigtal gesloten vragen en enkele open vragen. Hiermee wordt kwantitatief
met kwalitatief onderzoek gecombineerd. De gesloten vragen geven de mogelijkheid om statistische analyse
te doen, de open vragen geven ruimte aan nadere persoonlijke inkleuring door de respondenten.7

6

De vraag in de mail aan de contactpersonen luidde letterlijk: ”wil je elke mede-cursusleider en helper uit je team
vragen om uit hun gespreksgroep 1 deelnemer* te kiezen met wie ze het meest hebben opgetrokken en over die
persoon vervolgens een enquête in te vullen? (….) Het is niet de bedoeling dat er over 1 deelnemer meerdere
enquêtes worden ingevuld, dus als jullie dat onderling kunnen afstemmen, heel graag.”
Voorafgaand aan het verspreiden van de enquêtes is uitvoerig nagedacht over de subjectiviteit van de keuze van de
cursusleider over welke cursist hij of zij de enquête invult. Het is mogelijk dat de cursusleiders een bepaalde categorie
cursisten kiezen, bijvoorbeeld vooral extraverte cursisten die veel hebben verteld over hun ervaringen of
ontwikkeling, of cursisten die een (extra) sterke verandering hebben laten zien. Er is onder andere overwogen om te
werken met objectieve selectiecriteria, door bijvoorbeeld de cursisten op basis van beginletter van de achternaam te
verdelen over de cursusleiders. Uiteindelijk is hiervan afgezien omdat dit te ingewikkelde e-mails aan de
contactpersonen en respondenten op zou leveren wat de respons naar verwachting zou drukken.
*(Alpha spreekt over 'deelnemers' in plaats van 'cursisten')
7

Zie voor enquêtevragen de bijlagen 1 en 2.
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5.4.3 Populatie
In de periode januari tot en met mei 2017 zijn er in Nederland naar schatting 305 Alpha-cursussen gegeven.8
Volgens de opdrachtgever is het gemiddelde aantal cursisten per cursus 12, het gemiddelde aantal
cursusleiders (inclusief helpers) is vijf.
De populatie bestaat uit:
 305 cursussen * 12 cursisten = 3660 cursisten. Hiervan valt naar schatting 25% (915) weer van af
vanwege tussentijds stoppen of het niet voor de eerste keer volgen van Alpha. 3660 – 915 = 2745.
Het percentage van 25% is ingegeven door evaluatiegegevens van Alpha Nederland en literatuur.
 305 cursussen * 5 cursusleiders/helpers = 1525 cursusleiders/helpers. Hiervan onderzoeken we
alleen de cursusleiders/helpers die voor het eerst aan een Alpha meewerken. Dit is, op grond van
informatie van de opdrachtgever, naar schatting 2/5e van 1525 = 610.

5.4.4 Steekproef
Bij het berekenen van de minimaal gewenste steekproefomvang is website steekproefcalculator.com
gebruikt. Het beveelt bij bovengenoemde populaties de volgende steekproefomvang aan
(Steekproefcalculator, z.d.): 338 'eerstejaars' cursisten en 236 'eerstejaars' cursusleiders/helpers, met:
 Een foutmarge van 5%. Dit percentage beschrijft hoeveel de antwoorden van de steekproef
waarschijnlijk afwijken van de totale populatie.
 Een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan hoe betrouwbaar
een meting is. Een betrouwbaarheidsniveau van 100% is niet mogelijk vanwege de rol van toeval.
 Een mate van spreiding van 50%. De mate van spreiding geeft aan hoeveel de waarden onderling
mogen verschillen.

5.4.5 Meten we wat we willen weten?
Doel van dit onderzoek is erachter te komen wat de invloed van Alpha op het geloof en leven van cursisten
en cursusleiders is. Dit wordt gemeten met open en gesloten vragen, waarvan de laatste veelal met gebruik
van stellingen.
De vraag wat de invloed van de cursus op cursisten en cursusleiders volgens henzelf en volgens hun
(mede)cursusleiders is, onderzoeken we door in de enquête verschillende soorten vragen te gebruiken. In de
eerste plaats is er de wat-vraag: ‘Wat beschrijft de invloed van Alpha op […] geloof en leven het beste?’. De
antwoorden op een antwoordschaal van ‘heel positief’ tot ‘heel negatief’ geven een algemeen beeld van de
invloed.
De open vraag ‘welke positieve/ negatieve invloed heeft Alpha op jouw geloof en leven gehad?’ levert ten
opzichte van de vorige vraag verdiepende informatie op over de invloed van Alpha.
De stellingen in de combinatievragen Q12 en Q13 gaan in op situaties voor en na Alpha (retrospectief). Het
verschil in scores levert een beeld van de invloed van de cursus op specifieke thema’s op.
Om de invloed van de verschillende thema’s van Alpha in kaart te brengen, wordt de inhoud van Alpha
behandeld met de vraag: ‘Alpha heeft me in staat gesteld om …’. De 15 gebruikte stellingen sluiten nauw aan
op de hoofdstukken van het cursusmateriaal. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘heel erg mee oneens’; ‘mee
oneens’; ‘mee eens’; ‘heel erg mee eens'.
Om iets te kunnen zeggen over de correlatie tussen het wel of niet deelnemen aan het Alpha weekend/ de
Alpha-dag en de invloed van Alpha is gevraagd naar de deelname hieraan. Dit is gekoppeld aan andere vragen
om zo te ontdekken welke rol het weekend/ de dag speelt met betrekking tot de invloed.

8

Zie voor nadere informatie over deze schatting bijlage 9 De logistiek van de enquêtes.
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Onderdeel van de invloed van Alpha zijn ervaringen tijdens deelname aan Alpha. Om te ontdekken wat deze
zijn, is met behulp van twaalf stellingen gevraagd naar uiteenlopende ervaringen. De dertiende
antwoordmogelijkheid luidt: ‘Geen van deze’. Door deze vraag wordt inzicht verkregen over invloed van
Alpha tijdens de cursus.
De invloed van Alpha kan voor een deel zichtbaar worden in verandering van gedrag. Om
gedragsveranderingen in kaart te brengen is gevraagd naar inzetverandering sinds deelname aan Alpha.
Daarnaast beslaat een deel van de invloed van Alpha sociaal-emotionele aspecten zoals geduld,
vriendelijkheid en blijheid. Deze zijn gemeten met behulp van zes stellingen die starten met: ‘Doordat ik
Alpha heb gedaan …’.
Om over de invloed van Alpha aanbevelingen te kunnen doen aan de opdrachtgever, is het nodig om een
beeld te krijgen van wat er voor die invloed heeft gezorgd. Vervolgens is het interessant om te zien hoe de
invloed vergroot kan worden. Hiervoor zijn de volgende twee open vragen gesteld: ‘Wat heeft er met name
voor gezorgd dat Alpha een positieve/ negatieve invloed op […] geloof en leven heeft gehad?’ en ‘Wat had
ervoor kunnen zorgen dat Alpha een (nog) positievere invloed op […] geloof en leven zou hebben gehad?’.

5.4.6 Analyse
De gesloten vragen, kwantitatieve informatie, zijn geanalyseerd met behulp van de website Survey Monkey.
Hierbij is gebruik gemaakt van gewogen gemiddelden en zijn de volgende filters toegepast: ‘christenen’
versus ‘niet-christenen’ en ‘weekenders’ versus ‘niet-weekenders’. Uit literatuur blijkt dat Alpha in de praktijk
twee doelgroepen kent: christenen en niet-christenen. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3.3. Het
is van belang te weten wat de invloed van Alpha op beide doelgroepen is. In literatuur wordt ook aangegeven
dat het Alpha-weekend van groot belang is. Om erachter te komen of er verschil is tussen de invloed van
Alpha op deelnemers en niet-deelnemers aan het weekend is er ook gefilterd op dit aspect. De open
antwoorden, kwalitatieve informatie, werden gecodeerd en geanalyseerd. Alle open antwoorden zijn
gelezen, waarbij gekeken is naar tendensen en naar zogenoemde ‘gaten in de dijk’ omdat een antwoord van
slechts één respondent een heel waardevolle aanwijzing kan inhouden. Zie voor een uitleg van een ‘gat in de
dijk’ paragraaf 8.10.

5.4.7 Verantwoording gebruik van het Barna-onderzoek
De enquête ‘Guest Reflection Alpha 2015’ van The Barna Group is gebruikt bij de totstandkoming van de
enquêtes van ons onderzoek. Er is zowel gebruik gemaakt van vragen en antwoordmogelijkheden als van de
volgorde van de vragen in de Barna-enquête.
Omdat het doel van het Barna-onderzoek overeenkomt het doel van dit onderzoek, komen veel thema’s
overeen zoals: invloed van Alpha; kerkgang; Alpha-weekend; ervaringen tijdens Alpha; de cursushoofdstukken; inzet; aanbevelen; leeftijd; geslacht; verbeterpunten.
Een aantal vragen zijn inclusief de antwoordmogelijkheden met minimale wijzigingen overgenomen. Een
voorbeeld is de vraagcombinatie met acht stellingen: Q7 (‘before participating in Alpha’) en Q8 (‘today’).
Antwoordmogelijkheden (Likertschaal) bij deze vraag waren: Very accurate of me; Somewhat accurate of
me; Not too accurate of me; Not at all accurate of me. Vanwege de kwaliteit en bruikbaarheid voor dit
onderzoek zijn deze vragen met antwoordschaal vrijwel één-op-één overgenomen. Ook Q9 ‘Alpha has
enabled me or helped me to…’ met 15 stellingen is bijna één-op-één overgenomen.
Niet alle Barna-vragen zijn gebruikt in ons onderzoek.9 Daarnaast zijn veel vragen zijn niet één-op-één
overgenomen, maar aangepast voor gebruik. Bij de vraag naar religie is het Sikhisme niet als
9

Barna onderzocht onder andere de Katholieke context. Vragen over de mis en sacramenten komen niet in ons
onderzoek voor. Barna-vragen zoals ‘Hoe hoorde je voor het eerst over Alpha?’ en ‘Wat maakte dat je besloot deel te
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antwoordmogelijkheid genoemd, omdat dat in Nederland bijna niet voorkomt. Bij de vraag ‘Heb je tijdens
deelname aan Alpha …’ is bijvoorbeeld de stelling ‘een niet-veroordelende sfeer ervaren’ toegevoegd omdat
het nauw kan aansluiten op de invloed van Alpha en omdat Alpha Nederland hier erg benieuwd naar was. De
vraag ‘How likely are you to recommend Alpha to your friends?’ (Q17) komt in een andere bewoording en
met andere antwoordmogelijkheden terug in ons onderzoek. Dit om tot een Net Promotor Score te kunnen
komen.
Ons onderzoek bestond uit meer vragen dan de Barna-vragenlijst. Onder andere de volgende vragen komen
niet in de Barna-vragenlijst voor: vier diskwalificatievragen; de stelling ‘Doordat ik Alpha heb gedaan …’
(vrucht van de Geest); ‘Ga je meedoen aan een vervolg op Alpha?’; ‘Wat heeft er met name voor gezorgd dat
Alpha een positieve/ negatieve invloed op je geloof en leven heeft gehad?’; levensgebeurtenissen; het
opleidings-/beroepsniveau; de kerkstroming waar Alpha is gevolgd.

nemen aan Alpha?’ zijn in ons onderzoek niet gebruikt omdat het onderzoek zich niet specifiek daar op richtte. Ook de
vraag met betrekking tot de burgerlijke staat is in ons onderzoek niet gebruikt.
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Hoofdstuk 6

Resultaten van het onderzoek (deelvragen 5 en 6)

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het gehouden onderzoek op een rij gezet.
Het praktijkonderzoek bestond uit de volgende vier enquêtes met de volgende afkortingen:
 Cursist over zichzelf (C over C)
 Cursusleider over cursist (CL over C)
 'Nieuwe' cursusleider over zichzelf (CL over CL)
 Medecursusleider over ‘nieuwe’ cursusleider (MCL over CL).

6.1 Respons
6.1.1 Aantallen
Enquête C over C is door 90 respondenten voltooid. Bij een foutenmarge van 5% en een mate van spreiding
van 50% is het betrouwbaarheidsniveau 66%. Enquête CL over C is door 60 respondenten voltooid. Bij een
foutenmarge van 5% en een mate van spreiding van 50% is het betrouwbaarheidsniveau 58%. De respons en
betrouwbaarheid zijn dus beperkt. Bij het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen is
voorzichtigheid in acht genomen. Bij verder gebruik van dit onderzoeksrapport moet dit ook worden gedaan.
Het aantal respondenten bij de enquêtes CL over CL en CL over MCL waren zeer laag, resp. 26 en 24. De
opbrengst van deze twee enquêtes zijn heel beperkt betrokken bij het tot stand komen van de hoofdstukken
Resultaten, Conclusies en Aanbevelingen.10
Overzichten van de antwoorden op de open vragen van de vier enquêtes staan in de bijlagen 3 tot en met 6.
Overzichten van de antwoorden op de meerkeuzevragen van de enquêtes C over C en CL over C staan in de
bijlagen 1 en 2.
De aantallen respondenten die met de enquêtes startten waren beduidend hoger dan de aantallen
respondenten die de enquêtes voltooiden. Veel vielen af bij de eerste vier ‘diskwalificatievragen’.11

6.1.2 Spreiding
De respondenten komen uit veel verschillende cursusgroepen en er is sprake van een goede geografische
spreiding: alle provincies zijn vertegenwoordigd, zowel grotere plaatsen als dorpen, zowel de Randstad als
de rest van het land. Wat betreft de kerkelijke denominaties en stromingen is er eveneens sprake van een
behoorlijke spreiding: de aantallen zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de drie kerkstromingen 'Evangelische
gemeenten', ‘PKN’ en 'Gereformeerde kerken'. De spreiding van de respondenten is dus groot.12

6.2 Profiel
NB. De cursisten die middels een enquête de invloed van Alpha op zichzelf beschrijven hoeven niet dezelfde
personen te zijn als de cursisten waarover de cursusleiders uitspraken doen.

10

De antwoorden op open vragen (kwalitatief) worden in beperkte mate meegenomen in de analyse van het
onderzoek wanneer het aanvullende en nieuwe informatie geeft ten opzichte van de enquêtes C over C en CL over C.
De antwoorden op de meerkeuzevragen (kwantitatief) worden vanwege de zeer beperkte respons niet behandeld.
11
Zie voor een overzicht bijlage 7, tabel 1.
12
Zie voor meer informatie over de spreiding paragraaf 7.2 in bijlage 7.

30

6.2.1 Geslacht
Wat is je geslacht?
100,00%
50,00%

41
45,56%

49
54,44%

Man

Vrouw

Wat is het geslacht van de deelnemer?
100,00%

25
41,67%

50,00%

0,00%

35
58,33%

0,00%
Man

Vrouw

Grafiek 1: C over C, Q25 en CL over C, Q22
Deze percentages liggen dicht bij de percentages van de onderzoeken van Hunt en Heard, zie paragraaf 4.1.2
en paragraaf 7.3.4 uit bijlage 7.

6.2.2 Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van respondenten bij de enquête C over C (Q26) is 42. Het minimum is 18 en het
maximum 89. De gemiddelde leeftijd van respondenten bij de enquête CL over C (Q23) is ook 42. Het
minimum is 16 en het maximum 84.

6.2.3 Opleidings-/beroepsniveau
Onderstaande grafiek geeft het opleidings-/beroepsniveau van de respondenten bij enquête C over C weer.
Het grote aantal hoog opgeleiden valt op. Het gezamenlijke HBO- en WO-percentage van 48,88% is veel hoger
dan het landelijk gemiddelde. Van de Nederlanders tussen 15 en 75 jaar had in 2016 29,2% een HBO- of WOopleidingsniveau (Rijksoverheid, z.d.).
Wat is je opleidings-/beroepsniveau?
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31
34,44%

13
14,44%

Grafiek 2: C over C, Q27
De cursusleiders geven bij enquête CL over C (Q24) gemiddeld een lager opleidings-/ beroepsniveau aan, zie
hiervoor onderstaande grafiek.
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Wat is het opleidings-/beroepsniveau van de deelnemer?
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Grafiek 3: CL over C, Q24

6.2.4 Religieuze achtergrond
In het onderzoek wordt bij de analyse van verschillende resultaten onderscheid gemaakt tussen ‘christenen’
en ‘niet-christenen’. De term 'christen' wordt gebruikt voor de deelnemers die door zichzelf of door hun
cursusleider als christen worden aangeduid bij Q11 (enquête C over C: “Hoe zou je jezelf omschrijven voordat
je aan Alpha deelnam?”; enquête CL over C: “Hoe zou je de deelnemer omschrijven voordat hij/zij aan Alpha
deelnam?”). De term ‘niet-christen’ wordt gebruikt voor 1) de cursist die zichzelf met een andere term dan
‘christen’ uit de lijst in onderstaande tabel aanduidt en voor 2) de cursist die in enquête CL over C door een
cursusleider met een andere term dan ‘christen’ uit de lijst in onderstaande tabel wordt aangeduid. Dit
onderscheid zegt niet iets over het gedrag van iemand, bijvoorbeeld met betrekking tot kerkbezoek. Zie
onderstaande tabel voor een nadere uitwerking van verschillende religieuze achtergronden in percentages
en absolute getallen en zie voor meer informatie bijlage 7, paragraaf 7.3.2.
Vraag 11 in de enquêtes C over C en CL over C luidt: Hoe zou je jezelf (C over C) / de deelnemer (CL over C)
omschrijven voordat je / hij/zij aan Alpha deelnam?

Tabel 1: C over C en CL over C, Q11
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6.2.5 Kerkgang
Onderstaande twee tabellen geven de scores weer van alle respondenten, christenen, ‘niet-christenen’ en
zoekers op Q10 uit de enquêtes C over C en CL over C.

Tabel 2: C over C, Q10, percentages en absolute aantallen
Bovenstaande tabel laat zien dat het merendeel van de respondenten voorafgaand aan Alpha ‘af en toe’ of
‘regelmatig’ een kerk bezocht.
In de tabel hieronder blijkt dat bijna de helft van de cursisten waarover de cursusleiders uitspraken doen
voorafgaand aan Alpha ‘af en toe’ of ‘regelmatig’ naar de kerk ging.

Tabel 3: CL over C, Q10, percentages en absolute aantallen
Het valt bij enquête CL over C op dat het aantal cursisten (waarover uitspraken worden gedaan) dat ‘nooit’
naar de kerk ging, hier aanmerkelijk hoger ligt dan bij enquête C over C.
Bij enquête C over C blijkt van de respondenten die zichzelf als 'zoeker' typeren, meer dan de helft kerkganger
te zijn.13
Hunt (2004, p. 101) en Heard (2012, p. 108) geven op grond van hun onderzoeken onder Alpha-cursisten in
Engeland aan dat ongeveer 90% van de respondenten hetzij al kerkganger was direct voorafgaand aan Alpha,
hetzij in zekere zin een kerkelijke achtergrond had van vroeger uit. Bij de 'deelnemersevaluatie' van Alpha
Nederland (voorjaar 2017, 215 respondenten) geven de cursisten op de vraag: 'Hoe vaak ging je naar een
kerk voordat je Alpha deed' aan: 7,4% ‘nooit’; 21,9% ‘enkele keren per jaar’; 20,5% ‘maandelijks’ en; 50,2%
‘wekelijks’.

13

Voor meer informatie over de kerkgang, zie bijlage 7, paragraaf 7.3.1.
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6.2.6 Christen versus zoekend
Uit enquête C over C (Q11) blijkt dat bijna de helft van de respondenten zich als 'christen' omschrijft als
typering van de situatie voorafgaand aan Alpha, en 23,16% als ‘zoekend.’ Bij enquête CL over C (Q11) valt ten
opzichte van enquête C over C op dat de cursusleiders de enquête vaker over een ‘niet-christen’ dan over
een ‘christen’ invullen. Van de cursusleiders omschrijft 14,29% de cursist als ‘christen’ en omschrijft 31,75%
(de grootste groep) de cursist als ‘zoekend’.14

6.2.7 Kerkstroming
Bij de enquêtes C over C (Q28) en CL over C (Q25) blijkt dat de meeste cursisten de Alpha volgden bij één van
de volgende drie kerkstromingen: Evangelische gemeenten ((vrije) evangelische gemeenten,
pinkstergemeenten, baptistengemeenten etc.), Protestantse Kerken Nederland (PKN) en Gereformeerde
kerken (Nederlands Geref./ Christelijk Geref.; Geref. Vrijgemaakt). De verdeling onder deze drie is vrij
gelijkmatig. ‘Een samenwerking tussen verschillende kerkstromingen’ scoort resp. 8,89% en 13,33%.15 Zie
voor overzichten van percentages en aantallen paragraaf 7.3.7 Kerkstromingen in bijlage 7.

6.2.8 Alpha-weekend/ Alpha-dag
Onderstaande grafieken geven weer hoeveel respondenten hebben meegedaan aan een Alpha-weekend of
Alpha-dag.
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Grafiek 4: C over C Q15 en CL over C Q15

6.2.9 Live events
Op de vraag of er zich tijdens de periode van Alpha situaties hebben voorgedaan die van grote invloed zijn
geweest op het persoonlijke leven (het betrof een ja/nee-vraag), antwoordt 46,15% in enquête C over C
(Q24) bevestigend en antwoordt 36,67% in enquête CL over C (Q21) bevestigend.16

14

Zie voor meer informatie over de religieuze achtergrond van de cursisten bijlage 7, paragraaf 7.3.2.
Het aandeel van de R.K. Kerk is vrijwel nihil, wat samenhangt met het feit dat er relatief weinig Alpha's bij R.K.
parochies in contact staan met Alpha Nederland. Veel Alpha's in de R.K. context zijn aangesloten bij het Katholiek
Alpha Centrum in Leiden.
16
Zie bijlage 7, paragraaf 7.3.3 voor de gebruikte lijst met levensgebeurtenissen.
15
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6.3 Invloed Alpha
N.B. Bij het beschrijven van de resultaten in deze en volgende hoofdstukken wordt, waar dit relevant is,
onderscheid gemaakt tussen ‘christenen’ en ‘niet-christenen’. Zie voor een uitleg over het onderscheid
‘christenen’ en ‘niet-christenen’ paragraaf 6.2.4.

6.3.1 Invloed Alpha Algemeen
6.3.1.1 Algemene positieve invloed

Grafiek 5: C over C, Q6

Grafiek 6: CL over C, Q6
In grafiek 5 vallen bij de C over C-respondenten de hoge scores van (zeer) positieve invloed op. Ruim twee
derde van de C over C-respondenten geeft aan dat Alpha een ‘zeer positieve invloed’ op zijn/ haar geloof en
leven heeft gehad. Bijna een kwart geeft aan dat Alpha een ‘enigszins positieve invloed’ op zijn/ haar geloof
en leven heeft en 8,16% geeft aan dat de invloed ‘niet positief of negatief’ is. Geen van de respondenten
geeft over zichzelf aan dat Alpha een ‘enigszins negatieve’ of ‘zeer negatieve invloed’ heeft. Ook bij de CL
over C-respondenten (grafiek 6) vallen de hoge scores van (zeer) positieve invloed op. Twee respondenten
geven ‘enigszins negatieve invloed’ als antwoord.
In bijlage 7, paragraaf 7.4 staan tabellen 15 (C over C) en 16 (CL over C) waarin ‘christenen’ en ‘nietchristenen’ worden vergeleken. De ‘niet-christenen’ scoren iets minder positief, de verschillen zijn gering.
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6.3.1.2 Alpha doet iets
In zowel enquête C over C als enquête CL over C zat een vraag die ingaat op ‘tijdens Alpha’. Enquête C over
C Q16 luidt: ‘Heb je tijdens de deelname aan Alpha ...? (selecteren wat van toepassing is, meerdere
antwoorden geven is mogelijk)’. Enquête CL over C Q15 luidt: ‘Voor zover bij jou bekend, heeft de deelnemer
tijdens Alpha ...?’
Na twaalf stellingen met betrekking tot kennis en begrijpen, nieuwe inzichten, (geloofs)ervaringen en groei
in relatie tot God, luidt de dertiende stelling: ‘Geen van deze’. Geen van de respondenten heeft dit ingevuld,
wat aangeeft dat elke respondent minimaal één van de zaken die in de twaalf stellingen zijn beschreven,
heeft ervaren. Alpha ‘doet’ iets. De twaalf stellingen worden in de loop van dit hoofdstuk, gerangschikt naar
thema, behandeld. Zie voor een totaaloverzicht van de 13 stellingen de twee tabellen hieronder.

Tabel 4: C over C, Q16, vergelijking christenen en niet-christenen17

17

Dit is de eerste tabel in deze bijlage waarin de kleuren groen en rood voorkomen. Tabellen in dit document zijn vaak
een selectie van grotere tabellen. In deze grotere tabellen werden de kleuren groen en rood gebruikt om de hoogste
en laagste scores aan te geven. Deze kleuren blijven staan in de tabellen in dit document.
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Tabel 5: CL over C, Q15, vergelijking christenen en niet-christenen

6.3.1.3 Voor en na Alpha
De combinatie van Q12 en Q13 in de enquêtes C over C en CL over C vormen een kern van dit onderzoek.
Q12 luidt: ‘Hoe goed beschrijft elk van de volgende stellingen jou vlak voordat je deelnam aan Alpha?’ en
Q13 luidt: Hoe goed beschrijft elk van de volgende stellingen je vandaag, dus nadat je deelnam aan Alpha?
Zie onderstaande twee tabellen voor een overzicht van de stellingen en de resultaten.18

18

Zie voor een uitgebreidere resultatenuitwerking bijlage 7, paragraaf 7.11.1.
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Tabel 6: C over C, Q12 en Q13, vergelijking gewogen gemiddelden christenen en niet-christenen
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Tabel 7: CL over C, Q12 en Q13, vergelijking gewogen gemiddelden christenen en niet-christenen
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Bij de enquêtes C over C en CL over C Q12 en Q13 zijn de verschillen in (gemiddeld) gewogen gemiddelde 19
bij de stellingen in bijna alle gevallen positief.
Er is groei in gewogen gemiddelde, zowel bij ‘christenen’ als ‘niet-christenen’. De positieve verschillen in
gewogen gemiddelden zijn in alle gevallen bij ‘niet-christenen’ groter dan bij christenen. Bij ‘niet-christenen’
vindt de groei meestal plaats tussen 2 ‘niet zo erg op mij van toepassing’ en 3 ‘erg op mij van toepassing’ of
4 ‘heel erg op mij van toepassing’. Bij ‘christenen’ vindt de groei meestal plaats tussen 3 ‘op mij van
toepassing’ en 4 ‘heel erg op mij van toepassing’.
Bij de grotere groei van het gewogen gemiddelde van ‘niet-christenen’ ten opzichte van ‘christenen’ dient te
worden opgemerkt dat de gewogen gemiddelden van ‘christenen’ minder kúnnen groeien dan die van ‘nietchristenen’ omdat hun getalsmatige Q12-positie (voorafgaand aan Alpha) hoger is dan die van ‘nietchristenen’ en het gewogen gemiddelde maximaal 4 (‘heel erg op mij van toepassing’) is. In bijna alle gevallen
zijn de Q13-posities (na Alpha) van ‘niet-christenen’ niet hoger dan de Q12-posities van ‘christenen’.

6.3.2 Welke positieve invloed?
In bovenstaande paragraaf is ingegaan op de algemene invloed van Alpha. Deze blijkt volgens het overgrote
deel van de cursisten en cursusleiders als (zeer) positief te worden beleefd. In deze paragraaf wordt nader
ingegaan op deze positieve invloed.

6.3.2.1 Invloed op geloof
6.3.2.1.1

Invloed op geloof – kennis en begrip, nieuwe inzichten en reflectie

In deze paragraaf wordt ingegaan op 3 gebieden van invloed die onderling verwant zijn: 1) kennis en begrip
(bijvoorbeeld: meer weten over en begrijpen van het werk van Jezus), 2) nieuwe inzichten (bijvoorbeeld: “Ik
snap eindelijk hoe mooi het geloof is”) en 3) reflectie (bijvoorbeeld: nadenken over wat het betekent om
Jezus te volgen).
Kennis en begrip
Kennis en begrip nemen toe door het volgen van Alpha. Er vindt tijdens Alpha informatieoverdracht plaats,
het christelijk geloof wordt beter begrepen en men krijgt nieuwe inzichten. Dit geldt voor cursisten en
cursusleiders, ‘christenen’ en ‘niet-christenen’.
In enquête C over C Q14 gaan 15 stellingen over de thema’s binnen de Alpha-cursus. 11 daarvan gaan in op
kennis en begrip, namelijk de stellingen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15. Hieronder volgt een tabel met
alle 15 stellingen, waarin de gewogen gemiddelden van alle respondenten, ‘christenen’ en ‘niet-christenen’
zijn uitgewerkt.20

19

Toelichting bij ‘gewogen gemiddelde’ bij enquêtes C over C en CL over C, Q12 en Q13: 1 = Helemaal niet op mij van
toepassing; 2 = Niet zo erg op mij van toepassing; 3 = Op mij van toepassing; 4 = Heel erg op mij van toepassing
N.B. Het gewogen gemiddelde komt tot stand door 1) een gewicht aan iedere antwoordmogelijkheid toe te kennen 2)
ieder gewicht te vermenigvuldigen met het aantal keer dat het bijbehorende antwoord gegeven is en 3) de som te
delen door het totaal aantal gegeven antwoorden. Wanneer er uitspraken worden gedaan over meerdere gewogen
gemiddelden, wordt er in voorkomende gevallen gesproken van een ‘gemiddeld gewogen gemiddelde’.
20
Zie voor een uitgebreidere resultatenuitwerking bijlage 7 paragraaf 7.5.2.1.1.
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Tabel 8: C over C, Q14, vgl. gewogen gemiddelden iedereen, chr. en niet-chr.
Bij alle respondenten samen en bij de ‘niet-christenen’ scoort de stelling ‘ ~ meer na te denken over de zin van het leven' het hoogst met een gewogen gemiddelde21
van 3,22. Deze stelling is inhoudelijk het breedst geformuleerd, oftewel het minst toegespitst op één geloofsthema. Bij ‘christenen’ scoort de stelling ‘ ~ te begrijpen
wie de heilige Geest is en wat Hij doet’ het hoogst met een gewogen gemiddelde van 3,23. Dit kan in verband worden gebracht met het vrij sterke accent van Alpha
op de Heilige Geest (zie paragraaf 4.2). Het gemiddelde gewogen gemiddelde bij de stellingen is 2,99, oftewel ‘mee eens’. Het thema dat over de hele linie, zowel
bij ‘christenen’ als ‘niet-christenen’, het laagst scoort is 'te weten hoe ik het kwaad kan weerstaan', met een gewogen gemiddelde van 2,66. ‘ ~ te weten hoe en
waarom ik anderen over Jezus zou vertellen’ scoort het op een na laagst met een gewogen gemiddelde van 2,78.

21

Toelichting bij ‘gewogen gemiddelde’ bij enquêtes C over C Q14: 1 = Heel erg mee oneens; 2 = Mee oneens; 3 = Mee eens; 4 = Heel erg mee eens

41

In bijlage 7 paragraaf 7.5.2.1.1 is in de tabellen 33 (alle respondenten), 34 (christenen) en 35 (niet-christenen)
een kolom ‘som oneens’ opgenomen. Dit geeft informatie over het percentage cursisten dat bij enquête C
over C, Q14 zich in meer of mindere mate niet kan vinden in stellingen. Hier is mogelijk groeipotentieel,
afhankelijk van hoe de cursist aan de start van de cursus stond. De thema's waarbij het vaakst geantwoord is
met 'helemaal mee oneens en 'mee oneens' zijn bij alle respondenten gezamenlijk: 'te weten hoe ik het
kwaad kan weerstaan' (36,26%), 'te weten hoe en waarom ik anderen over Jezus zou vertellen' (30,77%) en
'vervuld te worden met de heilige Geest' (28,58%).22
Bij de open antwoorden op enquête C over C Q7 (welke positieve invloed op het geloof en leven) valt op dat
ongeveer een tiende van de cursisten spreekt over vergrootte kennis. Een paar voorbeelden: “Opnieuw leren
van waarheden” en “Antwoorden op vragen”.
Nieuwe inzichten
Bij de open antwoorden op enquête C over C Q7 spreken cursisten enkele malen over nieuwe inzichten,
bijvoorbeeld: “Meer inzicht in de bijbel”; “Inzicht en duidelijkheid”; “Ik snap eindelijk hoe mooi het geloof is
en waarom ik geloof”.
Cursusleiders over cursisten (enquête CL over C) spreken niet zozeer over nieuwe kennis maar juist over
nieuwe inzichten bij cursisten. Een paar voorbeelden: “De deelnemer kreeg een vernieuwde kijk op het leven
en het geloof.”; “kreeg nieuwe inzichten en ontdekten nieuwe kanten van God en geloven.”23
Reflectie
Enquête C over C Q16 stelling 8 gaat in op het nadenken over een bepaald geloofsthema. Stelling 8 luidt:
‘Heb je tijdens de deelname aan Alpha nagedacht over wat het betekent om Jezus te volgen?’ 60,44% van
alle cursisten antwoordt bevestigend. Het valt op dat procentueel meer ‘niet-christenen’ (72,73%) dan
‘christenen’ (48,94) hebben nagedacht over wat het betekent om Jezus te volgen. Binnen Q16 is bij deze
stelling het verschil tussen ‘christenen’ en ‘niet-christenen’ het grootst.
Stelling 8 van enquête CL over C Q15 luidt: ‘Voor zover bij jou bekend, heeft de deelnemer tijdens Alpha
nagedacht over wat het betekent om Jezus te volgen?’ 59,68% van alle cursusleiders antwoordt bevestigend.
Ook hier wordt procentueel over meer ‘niet-christenen’ (62,26%) dan over ‘christenen’ (44,44) gezegd dat zij
hebben nagedacht over wat het betekent om Jezus te volgen.
Stelling 10 van de genoemde vragen gaat in op het antwoorden krijgen op geloofsvragen. Zie voor een nadere
uitwerking hiervan bijlage 7 paragraaf 7.5.2.1.3 Nieuwe inzichten.24

6.3.2.1.2
Invloed op geloof – geloofsbeleving, geloofservaringen en het opbouwen van een
vertrouwensrelatie met God
6.3.2.1.2.1
Geloofsbeleving algemeen
Bij enquête C over C Q7 ('Welke positieve invloed heeft Alpha op jouw geloof en leven gehad?' (open vraag))
geeft ruim een vijfde van de respondenten het volgende aan over wat Alpha voor hun geloof betekende:
verfrissing of vernieuwing van hun geloof, “groei”, meer “vastigheid” of “houvast”, “rust”, een sterker geloof,
het geloof krijgt meer betekenis. Een cursist schrijft: “het geloof zat wel in mijn hoofd maar is nu naar mijn
22

Zie voor een nadere uitwerking hiervan, inclusief verschillen tussen ‘christenen’ en ‘niet-christenen’, bijlage 7
paragraaf 7.5.2.1.1 Kennis en begrijpen algemeen.
23
Zie voor meer voorbeelden bijlage … paragraaf 7.5.2.1.2 en paragraaf 7.5.2.1.3.
24
Zie voor een nadere uitwerkingen van de 13 stellingen uit enquête C over C Q16 en enquête CL over C Q15 bijlage 7
paragraaf 7.11.2. Hierin staan alle scores, gewogen gemiddelden en de vergelijking tussen ‘christenen’ en ‘nietchristenen’.
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hart gezakt”. Het valt op dat de uitdrukking “rust” of “rustiger” juist door ‘niet-christenen’ (onder de
cursisten) wordt gebruikt.
Cursisten noemen ook het aspect “verdieping” als invloed van Alpha. Het betreft vrijwel steeds ‘christenen’
onder de cursisten die het woord “verdieping” gebruiken.
Bij enquête C over C Q7 ('Welke positieve invloed van Alpha op het geloof en leven van de deelnemer heb je
gezien?') geeft een kwart van de cursusleiders antwoorden in dezelfde categorie als hierboven, zoals “groei
in geloof”, rust en “nieuwsgierigheid naar meer”.
6.3.2.1.2.2
Geloofservaringen
Enquête C over C Q16 en CL over C Q15 stellingen 5 en 7 gaan in op geloofservaringen van deelnemers.

Tabel 9: C over C, Q16, vergelijking christenen en niet-christenen
Het valt op dat procentueel meer ‘christenen’ (68,09%) dan ‘niet-christenen’ (54,55) de liefde van Jezus
hebben ervaren (stelling 5). Binnen enquête C over C Q16 is bij deze stelling het verschil tussen ‘christenen’
en ‘niet-christenen’ het grootst. Zie voor een overzicht van alle stellingen paragraaf 6.3.1.2.
Het percentage bevestigende antwoorden op stelling 7 (32,97%) is het laagste percentage bevestigende
antwoorden binnen enquête C over C Q16. Het procentuele verschil tussen ‘christenen’ (31,91%) en ‘nietchristenen’ (34,09%) is hier klein. De 'liefde van Jezus ervaren' heeft een bijna twee keer zo hoge score als de
score bij de stelling over persoonlijke vergeving.

Tabel 10: CL over C, Q15, vergelijking christenen en niet-christenen
Ook in deze enquête is bij stelling 7 het percentage bevestigende antwoorden het laagst binnen de vraag.25
6.3.2.1.2.3
Opbouwen van een vertrouwensrelatie met God
Tot geloof komen/ (hernieuwde) keuze gemaakt om Jezus te volgen
Ongeveer 10% van de cursisten en ruim 15% van de cursusleiders geven antwoorden die spreken over 'tot
geloof komen', 'Christen worden', 'een keuze voor Jezus maken' of gebruiken uitdrukkingen in die richting.
In enquête C over C spreken respondenten veel vaker over groei, verfrissing, verdieping etc., dan over tot
geloof komen. Dit verschil sluit aan bij het gegeven dat veel cursisten al een kerkelijke achtergrond hadden
en/of zichzelf al als christen beschouwden.

25

Zie voor informatie over de koppeling van deze stellingen aan deelname aan het Alpha-weekend/ de Alpha-dag
paragraaf 6.4.1.3 en bijlage 7 paragraaf 7.5.2.2.1.4.
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Enquête C over C Q16, stelling 4 en enquête CL over C Q15, stelling 4 gaan in op de keuze maken om Jezus te
volgen.

Tabel 11: C over C, Q16, vergelijking christenen en niet-christenen

Tabel 12: CL over C, Q15, vergelijking christenen en niet-christenen
Het valt op dat bij Q16 de ‘niet-christenen’ hoger scoren en bij Q15 de ‘christenen’.
Groei in de relatie met God / het volgen van Jezus
In enquête C over C Q12 en Q13 (voor en na Alpha) hangen de volgende stellingen samen met het volgen van
Jezus, de relatie met God:
4.
Ik beschouwde mezelf als een christen maar vond het moeilijk om Jezus te volgen.
6.
Ik was op zoek naar God en wilde mijn relatie met hem ontwikkelen.
7.
Ik wilde Jezus volgen en begrijpen hoe ik dit kan doen.
8.
Ik volgde Jezus, maar wilde hem meer persoonlijk leren kennen.
Het verschil in (gemiddeld) gewogen gemiddelde tussen 'voor' en 'na' Alpha bij deze stellingen is bij de
cursisten-totaal in alle gevallen positief. Er is sprake van groei. Het verschil is in alle gevallen bij ‘nietchristenen’ groter dan bij ‘christenen’. Stelling 4 scoort op zowel de gewogen gemiddelden als het verschil
het laagst van de acht stellingen bij genoemde vragen.
Bij de vergelijkbare stellingen in enquête CL over C Q12 en Q13, komt ongeveer hetzelfde beeld naar voren.
In enquête C over C Q7, CL over C Q7 (een open vraag) naar de positieve invloed wijzen verschillende
antwoorden van cursisten en cursusleiders op groei in de relatie met God en het volgen van Jezus. Enkele
typerende antwoorden zijn: “Ik heb God en zijn Zoon beter leren kennen”; “Dichter bij God nu”; “Ik heb meer
op de heer leren vertrouwen.”
In enquête C over C Q17, stelling 1 blijkt dat van alle cursist-respondenten 72,52% aangeeft dat hij/zij ‘iets
meer inzet’ of ‘veel meer inzet’ heeft voor een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Bij de gewogen
gemiddelden26 van de stellingen bij deze vraag valt op dat deze eerste stelling het hoogste gewogen
gemiddelde heeft, namelijk 4,00.
Bij de vergelijkbare stelling in enquête CL over C Q16 (stelling 1) blijkt dat van alle cursusleider-respondenten
70,00% aangeeft dat de cursist ‘iets meer inzet’ of ‘veel meer inzet’ heeft voor een persoonlijke relatie met
Jezus Christus.
In enquête C over C Q16 gaan de stellingen 6 en 9 in op groei van de relatie met God/Jezus.
26

Toelichting bij ‘gewogen gemiddelde’ bij enquêtes C over C Q17 en CL over C Q16: 1 = veel minder inzet; 2 = iets
minder inzet; 3 = geen verandering; 4 = iets meer inzet; 5 = veel meer inzet
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Tabel 13: C over C, Q16, vergelijking christenen en niet-christenen

Tabel 14: CL over C, Q15, vergelijking christenen en niet-christenen
Voor nadere informatie over hierboven genoemde gegevens omtrent groei in de relatie met God en het
volgen van Jezus, zie bijlage 7 paragraaf 7.5.2.2.2.2.
De Heilige Geest
Binnen enquête C over C Q14 gaan twee stellingen over de Heilige Geest. Stelling 9 luidt: ‘Alpha heeft me in
staat gesteld om … te begrijpen wie de Heilige Geest is en wat Hij doet.’ Stelling 10 luidt: ‘ ~ vervuld te worden
met de Heilige Geest'. Resp. 89,01% en 71,42% van de respondenten antwoordt met ‘(heel erg) mee eens’.
Bij ‘christenen’ scoort de stelling 'te begrijpen wie de heilige Geest is en wat Hij doet' het hoogst van alle
stellingen bij Q14, met een gewogen gemiddelde van 3,23.
Enquête C over C Q16, stelling 11 luidt: ‘Heb je tijdens de deelname aan Alpha een diepere verbondenheid
met de Heilige Geest ervaren?’ 45,05% van alle cursisten antwoordt bevestigend. Procentueel ervaren iets
meer ‘christenen’ (48,94%) dan ‘niet-christenen’ (40,91) een diepere verbondenheid met de Heilige Geest.
De enquête CL over C geeft rond deze thematiek een vergelijkbaar beeld.
De Heilige Geest wordt in totaal 13 maal door de respondenten genoemd bij de open vragen binnen de
enquêtes C over C, CL over C, CL over CL en CL over MCL. Een respondent spreekt bijvoorbeeld over de
'ervaring van de Heilige Geest'. Een veelzeggend antwoord is: “En de Alpha-dag toen de Heilige Geest centraal
stond, ze kreeg meer rust en ervaart steeds meer dat Jezus belangrijk is in haar leven”.

6.3.2.2 Invloed op het leven
In de antwoorden op verschillende enquêtevragen komen aspecten naar voren die de invloed van Alpha op
het leven algemeen en op gedrag in het bijzonder weergeven. Met ‘leven algemeen’ worden aspecten
bedoeld als identiteit en de manier waarop mensen het leven beschouwen of beleven. Met ‘gedrag' wordt
het gedrag van mensen in brede zin bedoeld, uiteenlopend van kerkdiensten bijwonen tot vriendelijk zijn
naar mensen om zich heen.
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6.3.2.2.1

Invloed op het leven algemeen

De antwoorden met betrekking tot invloed op het leven algemeen kunnen grofweg worden ingedeeld in drie
thema's: verrijking, identiteit en sociaal-emotionele aspecten, en sociale aspecten.
Verrijking
Enkele respondenten geven bij enquête C over C Q7 aan de Alpha een verrijking voor hen is geweest.
Identiteit en sociaal-emotionele aspecten
In enquête CL over C worden bij de open vraag naar de positieve invloed van Alpha (Q7) een aantal
antwoorden gegeven in de categorie ‘identiteit’: kind van God zijn, een groeiend zelfbeeld en “Ik mag er zijn
en God houdt van mij”. Daarbij worden ook emoties genoemd: verwerking van verdriet van vroeger, blijheid,
plezier, en het kwijtraken van angsten.
Uit de antwoorden bij enquête C over C Q18, stelling 2 (bijlage 7, paragraaf 7.5.1.1.2, tabel 25) blijkt dat
61,54% van de respondenten aangeeft dat zij doordat zij Alpha hebben gedaan meer rust hebben gekregen.
Bij enquête CL over C Q17, stelling 2 is dit 70%.
Sociale aspecten
In enquête CL over C worden bij de open vraag naar de positieve invloed van Alpha (Q7) een aantal sociale
aspecten genoemd: “eenheid”, “gezelligheid”, “meer contacten” en “wil voor haar huwelijk gaan”.
Stelling 3 van de enquêtes C over C en CL over C Q12 en Q13 betreft het kennen van christenen die de cursist
graag mocht/ mag en respecteerde/ respecteert. Bij enquête C over C is een groei van 0,15 waar te nemen
bij ‘christenen’ en een grotere groei van 0,44 bij niet-christenen. Bij enquête CL over C is dit resp. van 0,34
en 0,46. Alle groei vindt plaats tussen 3 (‘Op mij van toepassing’) en 4 (‘Heel erg op mij van toepassing’).
Bij enquête C over C Q18, stelling 1 wordt gevraagd te reageren op de uitspraak: 'Doordat ik Alpha heb gedaan
heb ik meer vriendschappen opgedaan'. 59,34% is het (helemaal) eens met deze stelling. Het valt op dat het
gewogen gemiddelde bij ‘christenen’ hoger is dan bij ‘niet-christenen’. Bij de andere vijf stellingen van Q18
is dit andersom. Bij de vergelijkbare stelling 1 bij Q17 in enquête CL over C is 76,67% van de cursusleiderrespondenten het (helemaal) eens met deze stelling.

6.3.2.2.2

Invloed op gedrag

De invloed van Alpha op gedrag wordt uitgesplitst in invloed op het gedrag algemeen en concreet benoemde
gedragskeuzes.
6.3.2.2.2.1
Invloed op gedrag algemeen
Q7 (open vraag) in enquête C over C luidde: ‘Welke positieve invloed heeft Alpha op jouw geloof en leven
gehad?’ Drie cursisten geven aan dat ze geleerd hebben om over het geloof te praten. Drie ‘christenen’ geven
aan bewuster of meer met het christelijk geloof bezig te zijn. Anderen noemen dat ze enthousiast werden,
“het vuur ging weer aan”, verder wordt het woord “toewijding” genoemd. Weer anderen noemen “dichter
bij God (…)” en “meer vrede gebracht”.
De antwoorden bij de vergelijkbare open vraag Q7 in enquête CL over C sluiten hierbij aan. De cursusleiders
geven over de cursisten verschillende algemene gedragsveranderingen of veranderingen van houding weer,
waaronder een aantal die aansluiten bij de ‘vrucht van de Geest’ uit Galaten 5:22-23. “Blijheid”, opbloeien,
acceptatie en “meer dankbaarheid” worden genoemd. Het woord “rust” komt opvallend vaak naar boven: in
de zin van “Hij heeft de rust gevonden die hij zocht” en ook in de zin van “Deelnemer werd rustiger”. Vrijheid
om over geloof te praten en “Meer open in haar geloof” komen ook naar boven.
Enquête C over C, Q18 bevat vier stellingen met betrekking tot gedrag.
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Tabel 15: C over C, Q18, iedereen
De stelling over liefde scoort opvallend hoog ten opzichte van de andere stellingen in Q18. Het laagst scoort
de stelling over geduld.
Enquête CL over C, Q17 bevat dezelfde vier stellingen met betrekking tot het gedrag van cursisten.

Tabel 16: CL over C, Q17, iedereen
De stelling over blijheid scoort het hoogst op (helemaal) mee eens, de stelling over geduld het laagst. De
gewogen gemiddelden zijn bij deze stellingen bij ‘niet-christenen’ hoger dan die bij christenen.27
6.3.2.2.2.2
Concrete gedragskeuzes
Q7 (open vraag) in enquête C over C luidde: ‘Welke positieve invloed heeft Alpha op jouw geloof en leven
gehad?’. Er werden negen antwoorden gegeven in de categorie concrete gedragskeuzes zoals: meer tijd voor
God maken, meer bijbel lezen, “Ga weer naar de kerk”, meer diepgang zoeken in het geloof, keuzes
aanpassen en het “delen van ervaringen en problemen met anderen”.
Er vallen hier geen duidelijke verschillen tussen ‘christenen’ en ‘niet-christenen’ op. Wat wel opvalt is dat van
alle antwoorden die cursisten zelf op deze enquêtevraag geven, slechts één cursist aangeeft weer naar de
kerk te gaan en slechts twee cursisten een positievere betrokkenheid op de kerk(dienst) noemen. Een
aanzienlijk deel van de respondenten was al kerkganger voorafgaand aan Alpha.28
Bij vraag 17 van enquête C over C geeft 61,70% van de ‘christenen’ aan dat men geen inzet-verandering
ervaart bij 'bijwonen van kerkdiensten'; bij ‘niet-christenen’ ligt deze score op 40,91%.
27

Zie voor een nadere uitwerking bijlage 7, paragraaf 7.11.4, tabellen 103 tot en met 106.
Zie voor meer achtergrondinformatie vanuit literatuur over Alpha en de kerk, bijlage 7, paragraaf 7.5.1.2.2
(Tiemersma en Verboom).
28
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Q7 (open vraag) in enquête CL over C luidde: ‘Welke positieve invloed van Alpha op het geloof en leven van
de deelnemer heb je gezien?’. Er werden door de cursusleiders opvallend veel antwoorden over cursisten
gegeven in de categorie concrete gedragskeuzes. Dit kan worden opgesplitst in de subcategorieën: kerkgang
(dit wordt relatief vaak genoemd: 8 keer), bidden en Bijbellezen, getuigen en overige keuzes zoals het starten
van een huisgroep en het meenemen van geloof in de opvoeding van een kind.
Enquête C over C, Q17 bevat 4 thema’s met betrekking tot concrete gedragskeuzes.

Tabel 17: C over C, Q17, iedereen
Enquête CL over C Q16 bevat dezelfde 4 thema's. De resultaten geven een vergelijkbaar beeld als hierboven
bij enquête C over C. Zie voor details bijlage 7, paragraaf 7.11.3.1.

6.4 Koppeling variabelen aan invloed van Alpha
In deze paragraaf worden een aantal variabelen gekoppeld aan de invloed van Alpha op cursisten.

6.4.1 Alpha-weekend of -dag
6.4.1.1 Koppeling Alpha-weekend/ -dag met beschrijving invloed Alpha
De koppeling tussen deelname aan het Alpha-weekend of de Alpha-dag (Q15) aan de vraag naar de invloed
van Alpha op het geloof en leven van de cursist levert de volgende informatie op.

Tabel 18: C over C, Q6 i.c.m. Q15
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Tabel 19: CL over C, Q6 i.c.m. Q14
Hieruit blijkt dat een groter percentage ‘weekenders’ dan ‘niet-weekenders’ aangeeft dat Alpha een zeer
positieve invloed op zijn geloof en leven had. Echter, van de weekend-deelnemers in enquête C over C is 5%
‘niet positief of negatief’ (minst gebruikte antwoordcategorie) over de invloed van Alpha op zijn geloof en
leven. Van de niet-deelnemers is in enquête C over C 81,81% (zeer) positief over de invloed van Alpha op zijn
geloof en leven en in enquête CL over C is 83,34% (zeer) positief over de invloed van Alpha op zijn geloof en
leven.29
Tot zover de koppeling van deelname aan het weekend aan de invloed van Alpha. Hieronder volgen enkele
voorbeelden van de koppeling van weekend-deelname aan deelgebieden van invloed.30

6.4.1.2 Koppeling Alpha-weekend/ -dag met stellingen over de Heilige Geest
Uit enquête C over C Q16, stelling 11 i.c.m. Q15 blijkt dat van de ‘weekenders’ 47,50% aangeeft tijdens Alpha
een diepere verbondenheid met de Heilige Geest te hebben ervaren. Van de ‘niet-weekenders’ geeft 27,27%
aan tijdens Alpha een diepere verbondenheid met de Heilige Geest te hebben ervaren.
Uit enquête CL over C Q15, stelling 11 i.c.m. Q14 blijkt dat 60,00% van de cursusleider-respondenten over de
‘weekenders’ aangeven dat de cursist tijdens Alpha een diepere verbondenheid met de Heilige Geest heeft
ervaren. Over de ‘niet-weekenders’ geeft 0,00% van de cursusleider-respondenten aan dat de cursist tijdens
Alpha een diepere verbondenheid met de Heilige Geest heeft ervaren.

6.4.1.3 Koppeling Alpha-weekend/ -dag met andere stellingen
Ook bij andere stellingen bij genoemde vragen blijkt dat de ‘weekenders’ procentueel hoger scoren dan de
‘niet-weekenders’, zoals bij 'zich tijdens Alpha aangemoedigd te hebben gevoeld om dieper met Jezus
verbonden te zijn' en 'tijdens Alpha groei in zijn/haar geloof te hebben ervaren'.

29

Zie voor meer informatie hierover bijlage 7, paragraaf 7.4.1 Verband tussen deelname aan Alpha-weekend en
invloed van Alpha.
30
In bijlage 7, verspreid over de verschillende paragrafen, staan nog meer koppelingen vermeld van stellingen aan
antwoorden op de weekend-deelname-vraag.
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Wanneer de stellingen over de liefde van Jezus ervaren (5) en persoonlijke vergeving ervaren (7) uit enquête
C over C Q16 worden gekoppeld aan Q15 over deelname aan het weekend, blijkt het volgende: van de
‘weekenders’ geeft 66,25% aan tijdens Alpha de liefde van Jezus te hebben ervaren en geeft 30,00% aan
tijdens Alpha persoonlijke vergeving te hebben ervaren. Van de ‘niet-weekenders’ geeft 27,27% aan tijdens
Alpha de liefde van Jezus te hebben ervaren en geeft 54,55% aan tijdens Alpha persoonlijke vergeving te
hebben ervaren. Bij deze stelling over het ervaren van persoonlijke vergeving is de verhouding tussen de
scores van 'weekenders' en 'niet-weekenders' andersom. Dit betreft één van de weinige uitzonderingen.
Wanneer de stellingen over de liefde van Jezus ervaren (5) en persoonlijke vergeving ervaren (7) uit enquête
CL over C Q15 worden gekoppeld aan Q14 over deelname aan het weekend, blijkt het volgende: over de
‘weekenders’ geeft 72,00% van de cursusleider-respondenten aan dat de cursist tijdens Alpha de liefde van
Jezus heeft ervaren en geeft 26,00% aan dat de cursist tijdens Alpha persoonlijke vergeving heeft ervaren.
Over de ‘niet-weekenders’ geeft 58,33% van de respondenten aan dat de cursist tijdens Alpha de liefde van
Jezus heeft ervaren en geeft 0,00% aan dat de cursist tijdens Alpha persoonlijke vergeving heeft ervaren.

6.4.2 Levensgebeurtenissen
In enquête C over C Q24 en CL over C Q21 is gevraagd of er zich tijdens de periode van Alpha situaties hebben
voorgedaan die van grote invloed zijn geweest op het persoonlijke leven. Wanneer dit wordt gekoppeld aan
de vraag over de invloed van Alpha op het geloof en leven van de cursist, blijkt dat de antwoordpercentages
van/ over de cursisten die tijdens Alpha wel en geen life event hebben meegemaakt, dicht bij elkaar liggen.31

6.4.3 Opleidings-/beroepsniveau
De koppeling tussen het opleidings-/ beroepsniveau (enquête C over C Q27 en CL over C Q24) en de invloed
van Alpha op geloof en leven (Q6) geeft aan dat er kleine verschillen zijn tussen de verschillende niveaus in
hoe de invloed op geloof en leven wordt beschreven, maar het geheel wijst niet op een duidelijk patroon.32

6.4.4 Kerkstromingen
De koppeling tussen de kerkstromingen waar de cursisten Alpha volgden (enquête C over C Q28 en CL over
C Q25) en de invloed van Alpha op geloof en leven (Q6) geeft uiteenlopende scores aan waaruit in totaliteit
geen eenduidig patroon op te maken is.

6.5 Wat heeft gezorgd voor de positieve invloed?
In deze paragraaf wordt beschreven wat volgens respondenten heeft gezorgd voor de positieve invloed van
Alpha.

6.5.1 Sociale aspecten
Als cursisten en cursusleiders de open vraag wordt voorgelegd wat er voor de positieve invloed heeft gezorgd
(enquête C over C Q21, CL over C Q18), wijst ruim de helft van de antwoorden in de richting van de sociale
aspecten van Alpha: vriendschappen, verbondenheid, de sfeer, de gesprekken. Een typerende uitspraak van
een cursusleider in de enquête:
'Ze heeft de H. Geest ontvangen/God, Jezus persoonlijk leren kennen en de alpha groep zeer liefdevol
mogen ervaren.'

31

Zie voor meer informatie bijlage 7, paragraaf 7.4.2 Verband tussen life-events en invloed van Alpha.
Zie voor een nadere uitwerking bijlage 7, paragraaf 7.4.3 Verband tussen opleidings-/ beroepsniveau en invloed van
Alpha.
32
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Gods werk en het sociale aspect worden hier in één adem genoemd. Door veel respondenten, zowel cursisten
als cursusleiders, wordt het groepsgesprek als een belangrijke reden genoemd voor de positieve invloed van
Alpha. Ook voor cursusleiders heeft Alpha positieve invloed vanwege de gesprekken. Enkelen van hen geven
aan dat zij, door het geloof te delen, ook zelf weer worden bemoedigd. De cursusleiders noemen ook de
onderlinge verhouding en plezierige samenwerking als redenen voor de positieve invloed op henzelf.
Vriendschappen vormen een typerend aspect van Alpha (zie paragraaf 3.3). Dit komt in de antwoorden bij
alle vier de enquêtes terug. Ook blijkt uit de antwoorden op de vraag naar 'wat heeft met name gezorgd voor
de positieve invloed van Alpha?' dat de houding van de begeleiders en de groep een (grote) rol speelt. Hierbij
komen de volgende aspecten naar voren: veiligheid, acceptatie, sfeer, openheid en betrokkenheid.

6.5.2 Nieuwe inzichten, nieuwe kennis
17% van de cursisten geeft als reden voor de positieve invloed antwoorden die wijzen op 'nieuwe inzichten'
of nieuwe kennis van het geloof. Soms wordt hierbij ook gesproken over meer bewustwording over wat het
geloof inhoudt. Ook cursusleiders noemen dat zij steeds weer leren van Alpha.

6.5.3 Overige aspecten
Vooral cursusleiders geven in open antwoorden de volgende aspecten aan die gezorgd hebben voor de
positieve invloed van Alpha: het ervaren van Gods liefde, het ervaren van de heilige Geest en het zien van
Gods werk. Dit terwijl bij enquête C over C Q16, stelling 5 blijkt dat toch ook 61,54% van de cursisten aangeeft
de liefde van Jezus te hebben ervaren. Dit betreft vooral de ‘christenen’ onder de cursisten. Verder geven
verschillende cursusleiders aan dat het zien van groei in het geloof of verandering bij cursisten een reden is
voor de positieve invloed van Alpha op henzelf. Specifieke onderdelen of momenten van Alpha worden ook
genoemd. Het (persoonlijk) gebed en het 'weekend van de Heilige Geest' worden hierbij meerdere keren
genoemd. Daarnaast noemen enkele respondenten de maaltijd, het materiaal, de onderwerpen van de
cursus en de filmpjes.

6.6 Vergroten van invloed
In deze paragraaf wordt besproken wat er volgens respondenten voor had kunnen zorgen dat Alpha een
(nog) positievere invloed op hun geloof en leven zou hebben gehad.

6.6.1 Niveau
Volgens enkele cursisten hadden “minder wetenschappelijke inleidingen” en “eenvoudiger vraagstellingen”
de positieve invloed op hen vergroot.
Er is in dit onderzoek geen duidelijk verband ontdekt tussen het opleidingsniveau van de cursisten en de
invloed van Alpha die zij ervaren. Dit laat onverlet dat enkele cursisten een niveau van de cursus als factor
van invloed noemen.

6.6.2 Een langer traject; nazorg
Een tiental cursusleiders en een handvol cursisten noemen de wenselijkheid van een langer traject en een
vervolg/ nazorg als antwoorden op de vraag wat de positieve invloed van Alpha op hun geloof en leven in
hun ogen groter had gemaakt.
Deze antwoorden gaan in op de vraag 'hoe kan de invloed vergroot worden?' en daarnaast gaat het in op de
vraag 'hoe kan de positieve invloed verankerd worden'. Sommige antwoorden geven de wenselijkheid aan
van zaken ná Alpha. Enkele respondenten wijzen op een 'dip' na de cursus. Het is een intensieve periode van
10 weken en daarna is er even niets. Een van de cursusleider-respondenten noemt de wens dat het hele
team meegaat naar de vervolgcursus. Een andere cursist noemt als wens “meer contact overhouden”.
Kortom, er wordt een langer traject van begeleiding en (na)zorg gewenst door sommige respondenten.
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Van de cursisten geeft 40% aan, mee te gaan doen met een vervolg.

6.6.3 De houding van de cursist; een (Gods)ervaring/ Gods ingrijpen
Enkele respondenten, met name cursusleiders over cursisten, geven aan dat als de cursist een andere keuze
had gemaakt of een bepaalde stap had gezet, er meer positieve invloed was geweest: als de cursist zich meer
open had gesteld voor de liefde van God, als hij voor zich had laten bidden en als hij meegedaan had aan het
weekend. Een klein aantal respondenten geeft aan een persoonlijke ervaring (een openbaring, een wonder)
te hebben gemist. Als dit wel was gebeurd, dan was de positieve invloed van Alpha volgens hen groter
geweest.

6.6.4 Ontbrekende voorkennis; de houding van de groep; twee doelgroepen
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er bij een aantal Alpha-groepen sprake is van een mix van
deelnemers met en zonder een kerkelijke achtergrond. Cursisten die nooit kerkganger zijn geweest vormen
op het totaal van de respondenten een heel kleine groep.
Een cursist geeft als aanbeveling mee: “Een soort van "beginnerscursus" bijbel lezen en begrijpen. Nu wat
moeite met de discussies/gesprekken omdat ik er te weinig van af wist”. (C over C Q23).
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de respondenten vaak een open, niet-veroordelende sfeer
ervaren als heel belangrijke factor bij de positieve invloed. Enkele respondenten geven aan dat de positieve
invloed van Alpha nog groter was geweest als de groep een nog opener houding had gehad. Twee typerende
antwoorden van cursisten:
“Als de deelnemers duidelijk wordt gemaakt een zo open mogelijke en liefdevolle houding ten opzichte van
elkaar zouden moeten proberen aan te nemen.” (enquête C over C)
“Ik vond het spanningsveld soms lastig. Van wat andere mensen geloven, voor ideeën ze hebben. Ik kan me
voorstellen dat je als Alpha ergens voor staat. Maar wanneer je gelijk tegen mensen hun ideeën ingaat schrikt
dat misschien eerder af dan dat er een gesprek ontstaat.” (enquête C over C).

6.7 Net Promotor Score
De Net Promotor Score (NPS) laat zien hoe waarschijnlijk het is dat deelnemers Alpha aan vrienden, familie
of collega’s aanbevelen. Dit met behulp van antwoorden op een 11-puntenschaal van 0 (zeer
onwaarschijnlijk) tot en met 10 (zeer waarschijnlijk). Hiermee kan onderscheid worden gemaakt tussen
‘detractors’ (score van 0-6), ‘passives’ (score van 7 of 8) en ‘promotors’ (score van 9 of 10). Met deze cijfers
kan de NPS (een absoluut getal) worden berekend. NPS = % Promotors - % Criticasters.
De NPS (alleen gemeten bij enquête C over C, Q19) is bij alle respondenten 20,98, bij de ‘christenen’ 31,91
en bij de ‘niet-christenen’ 9,1. Voor nadere details en uitleg van de NPS zie bijlage 7, paragraaf 7.9.
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Hoofdstuk 7 Conclusies
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van het onderzoek. De antwoorden op deelvraag 1
zijn gebaseerd op hoofdstuk 3, de antwoorden op deelvraag 2 op hoofdstuk 2, de antwoorden op deelvraag
3 op paragraaf 4.1, de antwoorden op deelvraag 4 op paragraaf 4.2 en de antwoorden op deelvraag 5 op
hoofdstuk 6. Vanwege de beperkte respons op de beide enquêtes over de cursusleiders wordt deelvraag 6
niet beantwoord (zie ook paragraaf 6.1.1.).

7.1 Deelvraag 1
Deelvraag 1: welke relevante informatie biedt literatuur over ontstaan, achtergronden, visie, vorm en inhoud
van de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is ontstaan in 1992 in een Anglicaanse kerk in Londen die onder invloed stond van de
charismatische beweging. De cursus bevat thema's uit het christelijk geloof en heeft (gematigd)
charismatische trekken. Daarnaast zijn complexe onderwerpen als 'Why does God allow suffering?' bewust
uit de cursus gehouden. Over het theologisch profiel van de cursus is wereldwijd veel discussie.
De cursusvorm als evangelisatiemiddel was begin jaren '90 betrekkelijk nieuw (na de bekeringscampagnes
met Billy Graham e.a. waarbij het accent lag op een geloofskeuze op een bepaald moment). De vorm van een
cursus sluit aan bij de visie van grondlegger Nicky Gumbel dat tot geloof komen niet altijd een plotseling
gebeuren is maar ook een proces kan zijn. Alpha wordt door hem gezien als stap één in dit proces. Een
vervolgtraject na afronding van de cursus is zodoende van belang. Verschillende onderzoeken geven echter
aan dat dit lang niet altijd van de grond komt (zie paragraaf 7.3 en 7.4).
De cursus geeft kerken en christenen een tool in handen om het Evangelie in de eigen omgeving te
communiceren. Grondlegger Nicky Gumbel adviseert dat een kerk de cursus eerst organiseert voor de eigen
leden en dat bij de volgende cursussen christelijke deelnemers niet-christenen uitnodigen. Het is zodoende
te verwachten dat bij een onderzoek onder cursisten zal blijken dat er ook kerkelijk betrokken christenen bij
zijn. De doelgroep is dus tweeledig en dit kan spanning geven, zie paragraaf 7.3, 7.4 en 7.5. Anderzijds is een
positieve kant van de gemengde samenstelling dat het christenen de mogelijkheid geeft om niet-christenen
een context te bieden van “nabijheid en gemeenschap” (Paas).
Een laatste punt van spanning houdt verband met het gegeven dat op de cursus copyright rust. Wat de
kerninhoud van de cursus betreft is er sprake is van standaardisatie. Hierdoor kan diepgaande
contextualisatie in het gedrang komen, zie paragrafen 4.3.2 en 7.4.

7.2 Deelvraag 2
Deelvraag 2: welke plek heeft deze cursus anno 2017 verworven in het postmoderne Nederland?
De Alpha-cursus (de eerste missionaire cursus in Nederland) heeft een toonaangevende plek in het
missionaire werkveld gekregen, met name bij orthodoxe kerken in de evangelische en gereformeerde
richting. Paas geeft aan dat geen evangelisatiemiddel de laatste tientallen jaren zoveel impact op kerken en
het missionaire landschap heeft als de Alpha-cursus en verwante cursussen. Alpha Nederland geeft aan, alle
lagen van de bevolking te willen bereiken. Inmiddels zijn er allerlei alternatieven ontstaan naast (of in
navolging van) Alpha, zoals de Emmaüs-cursus en Christianity Explored. Het ontstaan van deze alternatieven
hangt mede samen met kritiek op Alpha, het copyright op het Alpha-materiaal en het verlangen om ook
andere doelgroepen te bereiken.
Het fenomeen missionaire cursus sluit aan bij postmoderne maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het
verlangen naar het deel zijn van een gemeenschap, naar een totaal-beleving en authenticiteit. Alpha doet dit
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bij uitstek door een sterk accent op verbondenheid, sfeer, persoonlijke aandacht en vriendschappen. De
cursus geeft gelegenheid om levensvragen te stellen en ervaringen te delen. Alpha legt meer nadruk op
beleving dan op kennis. Het 'kleine verhaal' kan vooral in de gespreksgroepen tot uiting komen. Het principe
'belonging before believing' past bij het karakter van Alpha. Dit alles sluit heel goed aan bij het postmoderne
levensgevoel.
Ondersteund door professionele marketingmethoden geeft Alpha kerken en kerkleden een tool in handen
die uitstraling heeft. Door dit positief getoonzette instrument krijgen christenen meer vrijmoedigheid in het
delen van het Evangelie.

7.3 Deelvraag 3
Deelvraag 3: welke relevante informatie komt naar voren in Nederlandse en internationale onderzoeken naar
de invloed van de Alpha-cursus?
Uit de literatuur blijkt dat er veel theologische discussie is over de inhoud van de Alpha-cursus, maar bij de
verschillende onderzoeken naar de invloed van Alpha spreken de conclusies elkaar niet zozeer tegen, zij
vullen elkaar meestal aan.
Onderlinge vergelijking van de impact van missionaire cursussen levert verschillende uitkomsten op. Ireland
(Engeland) constateert op grond van een onderzoek naar drie missionaire cursussen waaronder Alpha, dat
de resultaten van deze cursussen vergelijkbaar zijn. Verboom (Nederland) onderzocht de impact van een
vijftal missionaire cursussen waarbij Alpha er vaak positief uitsprong. Hij constateert onder meer dat er bij
veel Alpha-respondenten sprake was van verandering van de visie op het christelijk geloof, van de manier
van geloven en van de relatie met God en met de kerk.
Andere Nederlandse onderzoeken geven positieve effecten van Alpha aan op individuele kerkleden zoals
meer vrijmoedigheid om te getuigen van het geloof en groei in het gebedswerk. De grotere vrijmoedigheid
in het getuigen wordt ook door Shields (VS) gerapporteerd. Zijn conclusie is onder meer dat Alpha kerkleiders
vrijmoediger en bewuster maakt in concreet missionair handelen. Gemeenteleden worden meer
ingeschakeld met hun gaven en talenten om getuige te zijn.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cursisten de ontmoeting in de kleine groep en het delen van het
geloof het meest waardevolle aan Alpha vinden. Heard (Engeland) concludeert dat het willen horen bij een
gemeenschap een heel belangrijke reden is om deel te nemen aan Alpha en dat het een factor van belang is
bij het (meer) betrokken raken op het christelijk geloof. In dit kader zijn volgens hem vriendschapsrelaties
met de leiders/helpers van wezenlijk belang.
Heard, die onderzoek deed naar verschillende Alpha-groepen in Londense kerken, concludeert onder meer
dat de meeste cursisten een 'verandering' meemaken in de zin van een verfrissing van het geloof.
Verder concludeert Heard dat een langer traject van begeleiding van cursisten niet of nauwelijks van de grond
komt. Hij pleit voor veel langduriger trajecten zoals bij het catechumenaat in de Vroege Kerk. Dit komt
overeen met wat Paas aangeeft, zie paragraaf 2.3 en 4.3.1. Als positief punt geeft Heard aan dat Alpha
baanbrekend is geweest. Veel mensen kunnen getuigen van het ervaren van de liefde van God en een tot
leven komen van hun geloof door het volgen van de cursus.

7.4 Deelvraag 4
Deelvraag 4: welke relevante informatie biedt literatuur over theologische visies op de vorm, inhoud en
invloed van Alpha-cursus?
Het cursusmateriaal van Alpha bevat basale thema's uit het christelijk geloof en heeft een specifieke
theologische 'kleur'. Er ligt bij Alpha extra accent op de Heilige Geest en onderwerpen als tongentaal en
genezing. Ook ligt er extra nadruk op persoonlijke ervaringen. Er is theologische discussie over de gematigde
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charismatische invloeden. Sommige theologen missen bepaalde thema's, zoals sociale gerechtigheid en het
vraagstuk van het lijden. In literatuur worden kerken soms geadviseerd alleen Alpha in te zetten als dit echt
aansluit bij de theologische kleur van de betreffende kerk.
Voor de cursusleiders vormen de groepsgesprekken het meest complexe deel van de cursus. Lang niet alle
cursusleiders zijn theologisch geschoold en dit kan er volgens Heard toe leiden dat zij soms te zwart-witte
antwoorden geven op vragen.
Over het tot geloof komen wordt in het cursusmateriaal aangegeven dat dit een moment, maar ook een
proces kan zijn. In de literatuur komt naar voren dat de cultuur van Alpha in de praktijk zo kan uitwerken dat
er een verwachting van persoonlijke geloofservaringen op een specifiek moment (vooral tijdens het
weekend) wordt gewekt.
Diverse theologen zoals Heard, Mulder en Paas vinden een cursus van 10 weken wel een waardevolle start,
maar geven aan dat er een langer traject van begeleiding en verdere groei nodig is. Zij wijzen hierbij op het
voorbeeld van het catechumenaat in de Vroege Kerk. Een langer traject komt niet altijd van de grond. Alpha
biedt wel vervolgmateriaal aan, zoals de Prayer Course en 'Bible in one year'. Mulder doet de suggestie om
bijvoorbeeld delen van de (veel langere) Emmaüs-cursus, ter aanvulling, aan te bieden na Alpha.
Het willen horen bij een gemeenschap is een belangrijke reden om mee te doen met een missionaire cursus
(zie paragraaf 2.2). Heard trekt uit zijn promotieonderzoek de conclusie dat dit de belangrijkste reden is om
aan Alpha mee te doen. Dit is volgens hem tevens een belangrijke factor bij de impact van de cursus op
geloofsbetrokkenheid. Een open en niet-veroordelende sfeer en vriendschappen zitten in het DNA van Alpha.
Deze aspecten sluiten goed aan bij het postmoderne levensgevoel en worden door sommige theologen
gewaardeerd als een manier waarop het Evangelie bij mensen binnen kan komen. Postmoderne
Nederlanders kunnen vrijwillig aan Alpha meedoen, maar de cursus biedt geen volledig open zoektocht. Dit
is ook niet waar Alpha voor staat.
Er bestaat bij Alpha een spanning tussen standaardisatie en ruimte voor contextualisatie. Enerzijds rust er
copyright op Alpha, het materiaal is gestandaardiseerd. De ruimte voor contextualisatie is beperkt. Keller
benadrukt dat contextualisatie noodzakelijk is om de boodschap echt te laten landen in de plaatselijke
cultuur. Er bestaat volgens hem geen cultuur- en tijdloze boodschap. Een voorbeeld: Gumbel noemt Alpha
een samenvatting van "basic New Testament”. Heard reageert daarop dat niemand een zuivere weergave
van "NT Christianity" kan geven. Anderzijds is er in de bijeenkomsten ruimte voor variatie en contextualisatie
tijdens de inleidingen en de groepsgesprekken waarin ruimte is voor het ‘kleine verhaal’. Ook zijn er, hoewel
gestandaardiseerd, variaties van Alpha ontwikkeld zoals Alpha Students, Alpha Prison etc. Daarnaast wordt
het materiaal regelmatig vernieuwd.
Uit diverse onderzoeken zowel in Nederland als daarbuiten, komt steeds naar voren dat een grote
meerderheid van de deelnemers aan Alpha al in meerdere of mindere mate een kerkelijke achtergrond had,
zie paragraaf 6.2.5. Het blijkt dat het aantal Alpha-cursisten dat voorafgaand aan Alpha nooit naar de kerk
ging een kleine minderheid betreft.
De visie van Alpha is dat de cursus eerst binnen een kerk gehouden wordt en dat veel kerkleden bij de cursus
betrokken worden, of het nu is als leider of helper of bijvoorbeeld als bereider van de maaltijd. Zo kan de
betrokkenheid van christenen bij missionair werk groeien. Alpha geeft christenen een tool in handen om het
Evangelie uit te dragen. Paas wijst wel op het risico dat zich een 'binnenkerkelijke' sfeer vastzet. De open,
niet-veroordelende sfeer die Alpha officieel benadrukt kan dan in het gedrang komen.
Er komen door middel van de cursus niet-christenen tot geloof, daarnaast zorgt Alpha vooral voor verfrissing
of vernieuwing van het geloof van cursisten die al een lijn hadden met het christelijk geloof en/of de kerk. De
cursus heeft ook invloed op de cultuur (sfeer) van kerken waar Alpha een centrale plek krijgt, zoals een
opener sfeer en meer vrijmoedigheid in missionaire activiteiten.
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7.5 Invloed Alpha
Deelvraag 5: wat is de invloed van de cursus op cursisten volgens hen zelf en volgens hun cursusleiders en hoe
verhoudt zich dit tot inzichten in de literatuur?33

7.5.1 Hoofdconclusie enquêteonderzoek
De conclusie uit het enquêteonderzoek is dat de Alpha-cursus invloed heeft op het geloof en leven van de
cursisten. Het overgrote deel van de respondenten in beide enquêtes geeft aan dat de invloed van de cursus
op de cursisten (zeer) positief is. Dit geldt voor zowel cursisten met een christelijke achtergrond en/of
kerkelijke betrokkenheid als voor cursisten zonder christelijke achtergrond en/of kerkelijke betrokkenheid.
Alpha 'doet' in alle gevallen iets.

7.5.2 Verschil in groei tussen 'christenen' en 'niet-christenen'
De Alpha-cursus draagt op verschillende gebieden bij aan 'groei' van cursisten, zoals op het gebied van 'het
christelijk geloof erg belangrijk vinden' of 'Jezus volgen'. In bijna alle gevallen zijn de posities van ‘nietchristenen’ na Alpha lager dan de posities van 'christenen' voorafgaand aan de cursus. Als we de situatie
voor en na de cursus vergelijken, blijken 'niet-christenen' op een lager 'niveau' in de antwoordenrange34 te
starten dan ‘christenen’, maar hun groei in de antwoordenrange is wel groter dan die van 'christenen'.35

7.5.3 Invloed op geloof
Kennis en begrip, nieuwe inzichten
Door het volgen van Alpha nemen kennis en begrip van de aangereikte cursusthema's toe. Er vindt tijdens
Alpha daadwerkelijk informatieoverdracht plaats en het christelijk geloof wordt beter begrepen door zowel
christenen als niet-christenen. Cursisten krijgen nieuwe inzichten in en vanuit het christelijk geloof.
Uit de relatief lage scores op de kennisthema's 'kwaad weerstaan' en 'anderen over Jezus vertellen' wordt
geconcludeerd dat op die thema’s verdere groei te behalen valt.
Tot geloof komen, groei in relatie met God en vergeving ervaren
Alpha draagt bij aan de groei in de relatie met God en het volgen van Jezus. Door Alpha tonen cursisten meer
inzet voor een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Alpha moedigt aan om dieper met Jezus verbonden te
zijn en draagt bij aan groei in het geloof.
Er zijn cursisten die via Alpha tot geloof komen. Bij andere cursisten is sprake van groei, verfrissing en
verdieping van hun geloof. Deze laatste groep is veel groter dan de eerste. De cursus heeft ook positieve
invloed op het ervaren van rust. Vooral de ‘christenen’ onder de cursisten ervaren verdieping van het geloof
door de cursus. Circa 40% van de respondenten geeft aan dat een (hernieuwde) keuze is gemaakt om Jezus
te gaan volgen.
Wat het tot geloof komen betreft: in de literatuur komt terug dat de cultuur van Alpha het accent legt op een
persoonlijke beleving van het geloof, een relatie met Jezus Christus (Alpha Nederland, 2015, p. 34-38). Net
als in dit enquêteonderzoek komt ook in andere onderzoeken naar voren dat de invloed van Alpha onder
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Deelvraag 6 luidde: “Wat is de invloed van de cursus op nieuwe cursusleiders/helpers volgens hen zelf en volgens
hun collega-cursusleiders/helpers en hoe verhoudt zich dit tot inzichten in de literatuur?” Vanwege de zeer beperkte
respons bij de enquêtes met betrekking tot de cursusleiders (enquêtes CL over CL en CL over MCL) wordt deelvraag 6
hier niet beantwoord. Zie paragraaf 6.1.1.
34
Toelichting bij ‘gewogen gemiddelde’ bij enquêtes C over C en CL over C, Q12 en Q13: 1 = Helemaal niet op mij van
toepassing; 2 = Niet zo erg op mij van toepassing; 3 = Op mij van toepassing; 4 = Heel erg op mij van toepassing
35

Zie voor een uitleg over wie met ‘christenen’ en ‘niet-christenen’ bedoeld worden paragraaf 6.2.4.
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meer het tot geloof komen van cursisten inhoudt, maar dat veel vaker sprake is van verfrissing, verdieping
en/of groei van het al bestaande geloof (zie ook de beantwoording van deelvraag 3 in paragraaf 7.3).
Het 'ervaren van persoonlijke vergeving tijdens deelname aan Alpha' scoort het laagst vergeleken met andere
thema's die in de cursus aan de orde komen. Uit deze relatief lage score wordt geconcludeerd dat op dit
thema groei te behalen valt.

7.5.4 Invloed op het leven
Alpha heeft een brede invloed op het leven van de deelnemers, zowel op de 'christenen' als de 'nietchristenen'. Respondenten beleven Alpha als een verrijking: het heeft positieve invloed op identiteits- en
sociaal-emotionele aspecten, het leidt tot meer rust en het draagt bij aan sociale aspecten zoals
vriendschappen. Doordat cursisten Alpha hebben gedaan ervaren zij meer liefde voor de mensen om zich
heen en zijn zij blijer. Alpha heeft wat minder invloed op groei in 'geduld'. Alpha heeft ook invloed op concrete
gedragskeuzes, zoals: meer tijd voor God maken, meer bijbel lezen, meer gebed, meer diepgang zoeken in
het geloof, keuzes aanpassen en ook, maar in mindere mate, op kerkgang en dienstbaarheid.

7.5.5 Factoren van invloed
In dit onderzoek komen verschillende factoren naar voren die bijdragen aan de positieve invloed van Alpha
op het geloof en leven van cursisten. De belangrijkste zijn: sociale aspecten, nieuwe kennis en inzichten, een
eenvoudiger niveau en een langer traject/nazorg. Deze worden hieronder nader uitgewerkt. Ook worden
conclusies getrokken ten aanzien van enkele variabelen zoals deelname aan het Alpha-weekend.
Sociale aspecten
Uit dit onderzoek blijkt dat sociale aspecten van de cursus een zeer grote factor van invloed zijn op het geloof
en leven van cursisten. Vooral het groepsgesprek, de vriendschappen en de houding van de begeleiders en
de groep spelen hierbij een belangrijke rol. De grote rol van sociale aspecten past bij de visie van Alpha. Er
wordt grote nadruk gelegd op vriendschappen, relaties (zie paragraaf 3.3). Dit sluit aan bij het in de literatuur
genoemde postmoderne levensgevoel: de hang naar gemeenschap, authenticiteit en een totaalbeleving (zie
paragrafen 2.2, 7.2 en 7.4). Heard constateert dat het willen horen bij een gemeenschap een heel belangrijke
reden is om deel te nemen aan Alpha. In dit kader zijn vriendschapsrelaties met de leiders/helpers volgens
hem van wezenlijk belang. In het onderzoek van Lange e.a. komt naar voren dat de deelnemers de
ontmoeting in de kleine groep en het delen van het geloof als het meest waardevolle aan Alpha waardeerden.
Uit ons onderzoek blijkt dat de groepssamenstelling (cursisten met een christelijke achtergrond en cursisten
met geen of weinig christelijke achtergrond) een belangrijke factor bij de invloed is, evenals de al dan niet
open houding van de leiders en de groep.
Het is de visie van Alpha (zie paragraaf 3.3) dat de cursus eerst in de kerk gegeven wordt en daarna als een
olievlek werkt: christenen nemen niet-christenen mee naar de cursus. Een groep met christenen en nietchristenen biedt allerlei kansen om het Evangelie te delen en vriendschappen te sluiten. Er wordt een
“context geboden van nabijheid en gemeenschap” ((Paas, 2003, p. 220) zie ook paragraaf 2.2). Alpha staat
nadrukkelijk voor een open en niet-veroordelende sfeer (Gumbel, 2009, p. 16/118) en uit dit
enquêteonderzoek blijkt dat dit ideaal vaak wordt gehaald.
Aan het samenbrengen van christenen en niet-christenen binnen dezelfde cursusgroep zitten ook nadelen.
Heard (2012, p. 141/228) wijst op het risico dat een niet-christen zich een vreemde eend in de bijt voelt en
hij wijst op de mogelijkheid om niet alleen cursusleiders, maar ook christelijke cursisten te trainen op een
respectvolle en open houding (p. 55). Dit is belangrijk omdat, zoals een respondent van ons onderzoek het
verwoordt, er een “spanningsveld” kan zijn tussen “waar Alpha voor staat” en “wat andere mensen geloven”.
Daarnaast kan een grote kennisvoorsprong van christelijke cursisten in voorkomende gevallen nadelig zijn
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voor niet-christelijke cursisten, bijvoorbeeld omdat deze laatsten moeite hebben met het begrijpen van
gesprekken omdat zij weinig van de Bijbel afweten. Paas (2003, p. 222) wijst op het risico dat er juist bij een
cursus die vanuit de kerk wordt gehouden en die deels bevolkt wordt door kerkmensen, zich een bepaalde
stijl kan 'vastzetten' die weinig open is naar niet-christenen.
In paragraaf 7.5.4 blijkt dat Alpha bijdraagt bij aan sociale aspecten zoals vriendschappen (‘output’). Uit ons
onderzoek blijkt ook dat de sociale aspecten van Alpha een zeer belangrijke factor van invloed vormen
(‘input’). Dit wordt bevestigd in de literatuur.
Nieuwe kennis en inzichten
Een groot aantal cursisten geeft als reden voor de positieve invloed antwoorden die wijzen op nieuwe
inzichten of nieuwe kennis van het geloof. Net als bij de sociale aspecten geldt ook hier dat een toename van
kennis en inzichten zowel een gevolg van Alpha is (‘output’), als een belangrijke factor van invloed (‘input’).
Eenvoudiger niveau
Bij enkele cursisten blijkt het niveau van de cursus een factor bij de invloed van Alpha op het geloof en leven
te zijn. De cursus wordt door hen als te wetenschappelijk of niet eenvoudig genoeg ervaren. In de literatuur
wordt soms gesuggereerd dat Alpha met name gericht is op hoger opgeleiden (zie paragraaf 4.3.1).
Een langer traject, nazorg
Uit ons onderzoek blijkt dat een langer traject en een vervolg (nazorg) ook factoren zijn die de positieve
invloed van Alpha op het geloof en leven van de cursisten kunnen versterken. Verschillende schrijvers
concluderen dit ook (zie de beantwoording van de deelvragen 1, 3 en 4 in de paragrafen 7.1, 7.3 en 7.4).
Gumbel ziet Alpha als een eerste stap in een langer traject (zie paragraaf 3.3). Heard (zie paragraaf 4.1.2)
heeft de indruk dat dit langere traject lang niet altijd van de grond komt. Dit noemt hij het zwakste punt van
Alpha. Zowel Heard als Paas wijzen op de wenselijkheid van een langer traject van catechumenaat waarbij
bijvoorbeeld Alpha een waardevolle start kan zijn.
Ook het meer tijd nemen voor persoonlijke gesprekken is een factor van invloed.
Enkele variabelen
Het Alpha-weekend of de Alpha-dag is ook een factor bij de positieve invloed, maar het is niet allesbepalend.
Ook een zeer grote meerderheid van niet-deelnemers ervaart de invloed van Alpha als positief of zeer
positief. Per deelgebied waarop Alpha invloed heeft, is het verschil in scores tussen weekend-deelnemers en
niet-deelnemers wisselend, maar de scores zijn in vrijwel alle gevallen hoger bij hen die hebben
deelgenomen.
Tot slot: de volgende variabelen blijken niet of nauwelijks een factor te zijn bij hoe cursisten en cursusleiders
de invloed van Alpha op het geloof en leven van cursisten beschrijven:
 Het meemaken van een life event tijdens de periode van Alpha
 Het opleidings-/beroepsniveau van de cursisten
 Een specifieke kerkstroming waar Alpha wordt gegeven.
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7.6 Beantwoording hoofdvraag
Hoofdvraag: wat is de invloed van de Alpha-cursus op het geloof en het leven van cursisten en cursusleiders?36
De Alpha-cursus heeft een (zeer) positieve invloed op het geloof en leven van de cursisten. Dit geldt voor
zowel cursisten met een christelijke achtergrond en/of kerkelijke betrokkenheid als voor cursisten zonder
christelijke achtergrond en/of kerkelijke betrokkenheid.
De invloed van de Alpha-cursus is dat sommige cursisten tot geloof komen. Veel vaker echter zorgt de cursus
voor groei, verfrissing en/of verdieping van het geloof van cursisten. Dit correspondeert met de uitkomsten
van andere onderzoeken. De cursus draagt bij aan een (hernieuwde) keuze om Jezus te volgen en aan de
groei in de relatie met God. Naast invloed op dit ‘verticale’ relationele aspect heeft Alpha ook invloed op
‘horizontale’ relaties tussen mensen onderling: er ontstaan vriendschappen.
Invloed van de Alpha-cursus bestaat ook uit het vergroten van de kennis en begrip van het christelijk geloof
en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Daarnaast heeft Alpha invloed op het persoonlijk leven van cursisten:
er is positieve invloed op sociaal-emotionele aspecten en er vindt gedragsverandering bij cursisten plaats.
Dat Alpha positieve invloed heeft op cursisten op deze uiteenlopende terreinen (kennis, inzichten,
persoonlijk leven en gedrag), komt ook in andere onderzoeken naar voren.
Met name de genoemde sociale/relationele aspecten, en daarnaast de aspecten kennis en nieuwe inzichten,
zijn invloed van Alpha (‘output’), en zijn daarnaast belangrijke factoren van invloed (‘input’). Een niet
veroordelende sfeer, het gevoel van verbondenheid en een open houding van cursusleiders en medecursisten vormen een cruciale factor bij de invloed die Alpha op cursisten heeft. Dit correspondeert met de
uitkomsten van veel andere onderzoeken die aangeven dat de relationele aspecten van Alpha van groot
belang zijn. Ook in literatuur blijkt dat sociale aspecten (bij een gemeenschap willen horen) reden zijn voor
1) meedoen met Alpha en 2) groei in geloofsbetrokkenheid. Dit sluit aan bij het in de literatuur genoemde
postmoderne levensgevoel: de hang naar gemeenschap, authenticiteit en een totaalbeleving.
Het niveau van de cursus is een factor van invloed. In literatuur wordt gewezen op wenselijkheid van meer
aandacht voor lager opgeleiden.
Het Alpha-weekend is een factor van invloed, maar deze is niet allesbepalend.
Een laatste factor van invloed betreft het traject: de lengte van het traject, een vervolg, nazorg, contacten
blijven houden. Dit correspondeert met de urgentie van een veel langer traject van begeleiding die door
verschillende onderzoekers onder de aandacht is gebracht.

36

De invloed van de Alpha-cursus op het geloof en leven van cursusleiders wordt niet beantwoord vanwege de zeer
beperkte respons bij de beide enquêtes omtrent de cursusleiders. Het gaat in onderstaande conclusies alleen over
de cursisten.
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Hoofdstuk 8

Discussie

In dit hoofdstuk worden er (met name methodologische) kanttekeningen geplaatst bij de resultaten en
conclusies.

8.1 Afbakening onderzoek
Bij dit onderzoek is gekozen voor de populatie cursisten die in het voorjaar van 2017 Alpha helemaal hebben
doorlopen. De cursisten die tussentijds zijn gestopt, werden 1) niet uitgenodigd om aan de enquête mee te
doen en 2) als ze per abuis toch werden uitgenodigd, uitgesloten van de enquête bij diskwalificatievraag 3.
In de literatuur wordt aangegeven dat 25% a 30% van de cursisten tussentijds afhaakt (Gumbel, 2013, p.
101/115; Heard 2012, p. 111). Overigens daalt het aantal afhakers de laatste jaren volgens onze
opdrachtgever (oktober 2017). Zie voor een andersoortig onderzoek waarin ook Alpha-afhakers zijn
meegenomen: Heard (2012).
Het selecteren van de 'blijvers' van Alpha kan de uitkomsten mede hebben ingekleurd.

8.2 Selectie van cursisten door cursusleiders
Opmerkelijk is het lage aandeel 'christenen' bij de enquête CL over C. De cursusleiders zijn gevraagd om een
deelnemer te kiezen 'waar hij/zij het meest mee heeft opgetrokken'. Blijkbaar hebben de cursusleiders er
bewust of onbewust relatief vaak voor gekozen om over de ‘niet-christenen’ onder hun groepsleden
uitspraken te doen. Dit terwijl de landelijke cijfers, zowel van Alpha Nederland als van onze enquête C over
C, wijzen op een heel groot aandeel christenen. Dit geeft een bepaalde selectiviteit aan van de respons bij
enquête CL over C.

8.3 Korte-termijnonderzoek
Dit onderzoek is een korte-termijnonderzoek, dat binnen maximaal enkele maanden na het afronden van
Alpha plaatsvond. De invloed van Alpha op lange termijn is hiermee niet onderzocht.
Een ander aspect is de periode tussen het afronden van Alpha en het invullen van de enquête. Deze varieerde
van een dag tot enkele maanden. Dat heeft mogelijk invloed gehad op de antwoorden die de respondenten
gaven. Met deze factor is geen rekening gehouden bij de analyse van de resultaten.

8.4 Respons
De respons op de enquêtes is laag.37
Voordat deze enquêtes de deur uit gingen, heeft Alpha Nederland zelf meerdere eigen enquêtes verstuurd
naar cursusleiders en één naar cursisten. Tijdens het nabellen (met als doel de respons te verhogen) was bij
een aantal contactpersonen ‘enquêtemoeheid’ te proeven. De respondenten in dit onderzoek betreffen dus
personen die ondanks het feit dat zij eerdere enquêtes voorgelegd hebben gekregen, toch onze enquêtes
invulden.

8.5 Religieuze achtergrond cursisten
Een groot deel van de cursisten omschrijft zichzelf of wordt omschreven als ‘christen’. De overgrote
meerderheid van de Alpha-cursisten ging of gaat regelmatig of af en toe naar een kerk. Het hoge percentage
cursisten dat een kerkelijke achtergrond heeft correspondeert met cijfers die in andere onderzoeken naar
voren komen (Hunt 2004, p. 101; Heard 2012, p. 108; de ‘deelnemersevaluatie’ van Alpha Nederland,

37

Zie voor meer informatie hierover paragraaf 6.1.
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voorjaar 2017). Dit kleurt waarschijnlijk de resultaten. Een voorbeeld: veel respondenten omschrijven de
invloed van Alpha als verdieping en verfrissing en minder vaak als tot geloof komen.

8.6 Opleidings-/beroepsniveau cursisten
Bijna de helft van de respondenten bij enquête C over C heeft een HBO-/WO-niveau. Dit is opvallend hoog
ten opzichte van het gemiddelde in Nederland, bijna 30%. Mogelijke oorzaken zijn: Alpha bereikt lager
opgeleiden minder; hoger opgeleiden zijn eerder geneigd een (Alpha-)cursus te volgen dan lager opgeleiden;
hoger opgeleiden zijn eerder geneigd een enquête in te vullen dan lager opgeleiden. Wat de werkelijke
oorzaken hiervan zijn, is ons onbekend.

8.7 ‘Christenen’ en ‘niet-christenen’
In het onderzoek wordt bij de analyse van verschillende resultaten onderscheid gemaakt tussen ‘christenen’
en ‘niet-christenen’.38 Dit onderscheid op basis van wat men invulde is steviger dan dat het onderscheid
tussen deze mensen in geloofsleven in werkelijkheid wellicht is. Sceptici, zoekenden en spirituelen vallen nu
onder de ‘niet-christenen’ en de term ‘christen’ of ‘niet-christen’ zegt niet in alle gevallen iets over wat
iemand gelooft en over bijvoorbeeld of iemand kerkdiensten bezoekt. In dit onderzoek zijn er respondenten
die zichzelf als ‘zoeker’ beschrijven (niet als christen) en die aangeven naar de kerk te gaan. De categorieën
lopen meer door elkaar heen dan de letterlijke termen lijken te suggereren. Het was zuiverder geweest als
we de respondenten bij deze vraag hadden verteld dat de onderscheiding 'christen' en 'niet-christen' bij de
analyse als belangrijk onderscheid zou worden gehanteerd.
Na afname van de enquêtes hebben we geanalyseerd op het onderscheid 'christenen' en niet-christenen'
omdat het aspect ‘christen zijn’ dichter bij het doel van Alpha ligt dan ‘kerkganger zijn’.

8.8 Meting van beelden, ervaringen en meningen
Dit onderzoek betreft een enquête onder cursisten en cursusleiders. Op deze manier willen we inzicht krijgen
in de invloed van Alpha. We zijn er ons bewust van dat we beelden, ervaringen en meningen van de
respondenten meten.

8.9 Meting van beelden van cursusleiders over cursisten
Heard (2012, p. 69) is voorzichtig kritisch over onderzoeksmethoden waarbij bijvoorbeeld aan voorgangers
wordt gevraagd om hun observaties over cursisten weer te geven. Deze kritiek is ook bij dit onderzoek een
aandachtspunt. Er is aan cursusleiders gevraagd om iets te zeggen over 'de cursist waar je het meest hebt
opgetrokken'. Keurt de slager zijn eigen vlees? Daarnaast kan een dergelijke 'observant' volgens Heard nooit
precies in kaart brengen wat de subtiele en genuanceerde veranderingen zijn die zich hebben voltrokken in
het leven van de cursist, dit kan de cursist zelf veel genuanceerder vertellen. Naar ons inzicht is dit waar,
maar een tweede perspectief kan wel aanvullende informatie geven; een cursusleider ziet soms weer andere
dingen dan de cursist zelf. In ieder geval moeten we het naast elkaar laten staan.

38

De term 'christen' wordt gebruikt voor de deelnemers die zichzelf als ‘christen’ aanduiden (enquête C over C, Q11)
of die door hun cursusleider als ‘christen’ worden aangeduid (enquête CL over C, Q11) wat betreft de situatie
voorafgaand aan Alpha. De term ‘niet-christen’ wordt gebruikt voor 1) de cursist die zichzelf in enquête C over C niet
met de term ‘christen’ aanduidt, maar met een andere term: Atheïstisch; Agnostisch; Sceptisch; Zoekend; Spiritueel;
Boeddhist; Moslim; Joods of; Overig; en voor 2) de cursist die in enquête CL over C door de cursusleider niet met de
term ‘christen’ aangeduid wordt, maar met een andere term.
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8.10 Gat in de dijk
Soms is sprake van een zogenoemd ‘gat in de dijk’. Dit betreft cruciale opmerkingen die door slechts één of
enkele respondenten worden gemaakt bij de open vragen. Kwantitatief scoort het laag, kwalitatief scoort het
hoog. Het is van grote betekenis voor dit onderzoek. Dit speelt met name wanneer er ook in literatuur
aanwijzingen zijn gevonden in dezelfde richting. Een voorbeeld hiervan is de wenselijkheid van een
eenvoudiger niveau van de Alpha-cursus dat slechts door een enkeling wordt genoemd, maar van groot
belang kan zijn. Dit komt ook in de literatuur naar voren.

8.11 Biografische reconstructie
In paragraaf 5.4.1.1 is het fenomeen biografische reconstructie genoemd: de cursus biedt een
interpretatiekader van gedachten en begrippen dat mede kleur geeft aan het beeld dat cursisten en
cursusleiders achteraf hebben van hun geloof en leven voorafgaand aan Alpha en van wat er tijdens en als
gevolg van de cursus gebeurt. We zijn er ons van bewust dat dit van toepassing is op de respondenten. In de
opzet van het onderzoek (enquêtevragen ná het afronden van de cursus) en de verwerking van de resultaten
hebben we hier geen rekening mee gehouden.

8.12 Inhoud enquête
8.12.1 Groeipotentieel?
Uit enquête C over C Q14 blijkt dat er bij de volgende drie thema’s binnen de Alpha-cursus groeipotentieel
is:
 ‘Alpha heeft me in staat gesteld om te weten hoe ik het kwaad kan weerstaan' (36,26%)
 ‘ ~ te weten hoe en waarom ik anderen over Jezus zou vertellen.’ (30,77%)
 ‘ ~ vervuld te worden met de Heilige Geest.’ (28,58%)
Dit is echter niet zeker, omdat onduidelijk is hoe de ‘startpositie’ van de respondenten met betrekking tot
deze thema’s is. Wisten zij al veel over de thema’s, of juist niet? Waren zij al vervuld met de Heilige Geest, of
juist niet? De antwoorden op die vragen zijn nodig om, in combinatie met de antwoorden op de stellingen
uit Q14, te bepalen of er groeipotentieel is en om Alpha wel of niet aan te bevelen om op die thema’s te
investeren.

8.12.2 Formulering stelling over vergeving
Bij stelling 7 in enquête C over C Q16 en enquête CL over C Q15 geven resp. 32,97% en 20,97% bevestigende
antwoorden met betrekking tot het ervaren van persoonlijke vergeving tijdens deelname aan Alpha. Dit zijn
de laagste scores binnen deze vragen.
Achteraf is onze indruk dat de vraag 'heb je tijdens deelname aan Alpha persoonlijke vergeving ervaren?' niet
helder geformuleerd was. Het woord 'persoonlijk' was wellicht geen goede keuze omdat mogelijk onduidelijk
was dat het hier ging om vergeving door God. Het is mogelijk dat de lage score verband houdt met de
onduidelijke formulering. Hunt (2005, p. 9, p. 13) noemt de kritiek dat Alpha weinig accent legt op schuld en
bekering, maar het bestuderen van het cursusmateriaal van Alpha wijst uit dat zonde en vergeving wel
degelijk worden behandeld, met name in de hoofdstukken 'Waarom stierf Jezus?' en 'Hoe kun je geloven?'.
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Hoofdstuk 9

Aanbevelingen

In het verlengde van de hoofdstukken Resultaten (6) en Conclusies (7) worden in dit hoofdstuk aanbevelingen
gedaan aan Alpha Nederland. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de invloed van Alpha op het geloof
en leven van deelnemers en het vergroten daarvan.

9.1 Sociale aspecten
De sociale aspecten (sfeer, relaties, houding van de cursusleiders, de groep en het team etc.) vormen een
belangrijke factor van invloed van Alpha. Ook sluiten deze heel goed aan bij de behoeften in onze cultuur.
Om de invloed van Alpha te vergroten is het allereerst van belang om ervoor te zorgen dat cursusleiders zich
hier heel bewust van zijn. Rust hen hierop toe op de trainingsdagen.
Een tweede aanbeveling is om cursusleiders de mogelijkheid aan te bieden van 'coaching on the job', zodat
zij met bijvoorbeeld een vraag over spanningen in de groep kunnen bellen met een toeruster van Alpha.
Een derde aanbeveling is om cursusleiders ook toe te rusten op het bevorderen van een respectvolle en open
houding in de groep, zodat andersdenkenden zich 'thuis' kunnen voelen. Hierbij dienen de cursusleiders ook
toegerust te worden op hoe om te gaan met het spanningsveld tussen ‘waar Alpha voor staat’ en ‘wat andere
mensen geloven’. Als vierde wordt aanbevolen om te bezinnen op de mogelijkheid die Heard noemt (2012,
p. 55) om ook christelijke cursisten te trainen op een respectvolle en open houding.
Tot slot wordt hier aanbevolen om een pilot te starten waarin cursusleiders intakegesprekken voeren met
cursisten om in beeld te krijgen wat hoe de groepssamenstelling wordt (diversiteit), wat de voorkennis op
het gebied van het christelijk geloof is, of het niveau van de cursus matcht met het niveau van de cursist (zie
9.4) enzovoort. De christelijke cursisten kunnen in dit gesprek tevens gewezen worden op het hierboven
genoemde belang van hun open en respectvolle houding in de groep.

9.2 Een langer traject, nazorg
In de literatuur wordt de urgentie van een langer begeleidingstraject dan de huidige 10 weken van de Alphacursus genoemd, zoals het vroegere catechumenaat. Het belang van nazorg komt zowel in literatuur als uit
ons onderzoek naar voren. Het is belangrijk dat cursusleiders deze urgentie beseffen. Er wordt aanbevolen
om cursusleiders specifiek toe te rusten op het blijvend onderhouden van de relaties (nazorg) en het
aanbieden van vervolgtrajecten zoals terugkombijeenkomsten, een vervolgcursus en individuele trajecten.
Stimuleer hen om al voorafgaand aan Alpha na te denken over de vraag hoe de contacten met de mensen
vastgehouden kunnen worden.
Hierbij wordt aanbevolen om gebruik te maken van bestaande praktijken. In verschillende plaatsen vinden
al nazorg en vervolgtrajecten plaats. In ons onderzoek zijn deze bestaande praktijken niet onderzocht. Om
ervan te kunnen leren wordt aanbevolen om deze nader te onderzoeken.

9.3 Bezinning op aspecten van de inhoud van de cursus
Het lijkt erop dat er met name bij de volgende thema’s binnen de Alpha-cursus groei te behalen valt: 'te
weten hoe ik het kwaad kan weerstaan’, ‘te weten hoe en waarom ik anderen over Jezus zou vertellen’ en
‘het ervaren van persoonlijke vergeving tijdens deelname aan Alpha’. Nadere bezinning en onderzoek wordt
op dit gebied aanbevolen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld worden gedaan door cursisten op deze thema’s te
bevragen met een voor-Alpha-vraag en een na-Alpha-vraag. Dit kan zowel door middel van prospectief en/of
retrospectief enquêteonderzoek. In plaats van, of aanvullend, kunnen diepte-interviews worden gehouden
om te achterhalen wat de achtergronden zijn van deze relatief lage scores.
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9.4 Niveau
Het niveau van de cursus vormt een factor van invloed van Alpha op het geloof en leven van cursisten. De
cursus wordt door enkelen als te wetenschappelijk of niet eenvoudig genoeg ervaren.
Het is het streven van Alpha Nederland om iedereen te bereiken met (in principe) dezelfde cursusinhoud.
Zonder de inhoud van de cursus aan te passen, worden er al varianten van Alpha aangeboden zoals Alpha
Prison en Alpha Students.
Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar de behoeften naar en mogelijkheden voor een
vereenvoudigde cursus. Ook zou onderzoek kunnen worden gedaan naar de mogelijkheden om, uitgaande
van de bestaande reguliere Alpha-cursus, deze aan te vullen met praktische tools (spelelementen,
beeldmateriaal e.d.) om zo meer maatwerk te kunnen bieden aan lager opgeleiden.
Tot slot wordt aanbevolen om te werken aan bewustwording onder cursusleiders dat er cursisten zijn van
verschillende niveaus. Onderzoek hoe cursusleiders hier goed mee om kunnen gaan en rust hen van daaruit
hierop toe.
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