Aanbod

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken
Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie
Friesland die werken met jeugdigen, gezinnen en ouderen. In deze brochure vindt u een overzicht van ons aanbod.
Elke training kenmerkt zich door:
>
Een interactieve en praktijkgerichte insteek.
>
Werken met herkenbare casuïstiek uit uw eigen organisatie.
>
Leren met én van elkaar.
>
Deskundige en gecertificeerde trainers met veel praktijkervaring.

Locatie en data
Alle trainingen vinden plaats bij u op locatie of bij Veilig Thuis Friesland. Besluit u een training te volgen
dan leggen we in overleg met u geschikte data vast.

In company en kosten
Al onze trainingen kunnen wij ook op maat verzorgen, volledig afgestemd op de specifieke behoefte van
uw organisatie of afdeling.
Prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

Contact en aanmelden

Ons actuele aanbod, open inschrijvingen en de data van onze Kijkjes in de Keuken zijn te vinden op
www.regiecentrumbv.nl > Wie zijn wij > Trainingen, workshops en voorlichtingen.

Veilig Thuis Friesland
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
Tesselschadestraat 2
Leeuwarden
Tel: 058 233 37 77
Tel: 0800 2000 (gratis, 24/7)
kenniscentrum@
veiligthuisfriesland.nl
www.veiligthuisfriesland.nl
Veilig Thuis Friesland

Cedeo-gecertificeerd
Alle trainingen van Veilig Thuis Friesland (onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid)
zijn CEDEO-gecertificeerd, hét kwaliteitskeurmerk voor bedrijfsopleidingen.
Veilg Thuis Friesland voldoet hiermee ruimschoots aan de strenge criteria die gelden voor de
CEDEO-erkenning.

Accreditatie
Voor jeugdzorgwerkers leveren onze trainingen registerpunten op in de vrije ruimte van
de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daar waar wij accreditatie hebben aangevraagd
bij het Registerplein, staat het aantal punten vermeld in de beschrijving van de training.
Wij wensen u veel inspiratie bij het kiezen van een passende training.
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Veilig Thuis Friesland is onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een training of scholing?
Stuur dan een e-mail naar kenniscentrum@veiligthuisfriesland.nl.
Vermeld in de mail:
> naar welke scholing of training uw interesse uitgaat,
> voor welke organisatie u werkt en
> eventuele aanvullende wensen.
Eén van onze netwerkconsulenten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Training

Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling
en gebruik Meldcode
Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens
de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In deze training leert u kindermishandeling en huiselijk geweld
signaleren en op welke manier u de Meldcode kunt inzetten. De Meldcode bestaat uit vijf stappen.
In deze training leert u ook hoe u in de praktijk met dit stappenplan werkt.

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional
> in de kinderopvang;
> bij een wijk- of gebiedsteam;
> in het onderwijs;
> bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de zorg (zoals jeugdgezondheidszorg, thuis- of kraamzorg)?
Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar en heeft u regelmatig contact met ouders?
Dan is onze training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode uiterst interessant.

Inhoud van de training
Onze deskundige en bevoegde trainer leert u:
> De signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderkennen. U doet kennis op over
omvang, oorzaak en ernst van kindermishandeling en huiselijk geweld.
> Wat de wettelijke stappen van de Meldcode zijn en wat de belemmeringen zijn om te melden.
> Bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van kindermishandeling.
> Hoe en wanneer u ouders betrekt.
> Welke ondersteunende instanties u kunt raadplegen en op welk moment; denk aan
gemeentelijke wijk- of gebiedsteams, zorg- en adviesteams, Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid/Veilig Thuis Friesland.
> Hoe u in de praktijk met de Meldcode kunt werken.

Praktische informatie
Deze basistraining bestaat uit een dagdeel van vier uur en twee uur huiswerk. Het aantal deelnemers aan
deze training bedraagt maximaal 15. Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.
De training Gespreksvoering met ouders vormt een goede aanvulling op deze training.
De trainingen Signaleren en Meldcode en Gespreksvoering met ouders zijn basistrainingen. Voor verdere
verdieping zijn er de trainingen Risicotaxatie en Gesprekvoering met jongeren.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert in totaliteit 4 SKJ-registerpunten op in de verplichte
opleidingsruimte.
Dagdeel 1 & 2: 2 punten (ID nummer: 216742).
Dagdeel 3: 2 punten (ID nummer: 220405)
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Training

Gespreksvoering met ouders/verzorgers
U heeft zorgen over een kind en u wilt uw zorgen bespreken met de ouders/verzorgers?
Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Wat doet u als ouders uw zorgen niet delen?
In deze training leert u om gesprekken over zorgen over een kind aan te gaan met ouders met ouders/verzorgers.

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional
> in het onderwijs;
> bij maatschappelijk werk organisaties;
> bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de kinderopvang;
> bij een wijk- of gebiedteam;
> bij de politie;
> in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg).

Inhoud van de training
In deze training leert u:
> Op welk moment u in gesprek gaat met ouders/verzorgers.
> Hoe u contact maakt en hoe u een gesprek begint.
> Wat belangrijk is in de communicatie met ouders/verzorgers.
> Hoe u uw zorgen bespreekbaar maakt met ouders/verzorgers.
> Weerstandgedrag bij ouders/verzorgers te herkennen en krijgt u handvatten hoe u kunt omgaan
met diverse vormen van weerstand.
> Oefenen in gespreksvoering (met een trainingsacteur).

Praktische informatie
De training bestaat uit een dagdeel van drie uur en een uur huiswerk.
Deze training sluit naadloos op de training Signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en gebruik
Meldcode en de training Risicotaxatie. Wilt u deze training volgen dan is basiskennis over (signaleren van)
kindermishandeling en huiselijk geweld gewenst.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
In deze training werken wij met een trainingsacteur.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 220405 en levert 2 SKJ-registerpunten op in
de verplichte opleidingruimte.
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Training

Risicotaxatie kind en veiligheid
Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken
volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De training Risicotaxatie is een verdieping van de training Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
en gebruik Meldcode. In deze training ligt de nadruk op het in kaart brengen van de risicofactoren in een zorgelijke
opvoedsituatie én de positieve factoren (beschermende factoren) die risicoverlagend werken.

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional
> in de kinderopvang;
> bij een wijk- of gebiedsteam;
> in het onderwijs;
> bij de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)?
Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar?
Dan is onze training Risicotaxatie kind en veiligheid uiterst interessant.

Inhoud van de training
Onze deskundige en bevoegde trainer leert u:
> Hoe u met een gestructureerde werkwijze de risico’s én de beschermende factoren, gericht op veiligheid
van jeugdigen in de thuissituatie, in kaart brengt.
> Hoe u een risicotaxatieinstrument gebruikt.
> Hoe en wanneer u in actie komt om de situatie te verbeteren.
> Hoe u, goed onderbouwd, besluiten kunt nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training besteden
wij aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Praktische informatie
Deze training bestaat uit twee dagdelen.
In het eerste dagdeel krijgt u uitleg over de Observatiekaart (risicotaxatieinstrument).
Voor het tweede dagdeel krijgt u een opdracht mee om in een eigen casus te oefenen met de Observatiekaart.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 220407 en levert 2 SKJ-registerpunten op in
de verplichte opleidingsruimte.
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Training

In gesprek met kinderen
Meestal ontstaat een ‘goed gesprek’ spontaan, soms ook niet.
Hoe benadert u een schoolkind of een puber? Waar moet u op letten?
En wat als een jongere niet wil praten?
In deze training leert u op welke wijze u het best een gesprek kunt voeren met schoolkinderen en jeugdigen,
ook als er iets aan de hand is. Dat vraagt van u als beroepskracht andere vaardigheden dan voor het voeren
van een alledaags gesprek.

Voor wie?
Heeft u als professional regelmatig gesprekken met kinderen in de basisschoolleeftijd (bovenbouw)
of met jeugdigen in het voortgezet onderwijs? Dan is de training In gesprek met kinderen interessant voor u.

Inhoud van de training
Onze deskundige en bevoegde trainer leert u:
> De verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen/jongeren te onderscheiden.
> Hoe u uw pedagogisch handelen kunt afstemmen op de ontwikkelingsfasen.
> Gesprekken met kinderen te voeren aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Per dagdeel worden onderstaande onderwerpen behandeld:
> Ontwikkeling van kinderen (6-12 jaar) en uitgangspunten voor gespreksvoering met kinderen.
> Oefenen in gesprekken met kinderen. We maken hiervoor gebruik van een acteur.

Praktische informatie
De training bestaat uit twee dagdelen. In het tweede dagdeel maken we gebruik van een trainersacteur.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.

Accreditatie
Deze training levert voor jeugdzorgwerkers registerpunten op in de vrije ruimte van de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
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Training

Werken met het vlaggensysteem

omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept zorg op. Niet alleen bij opvoeders
maar ook bij professionals. Veel (professionele) opvoeders, leerkrachten, jongerenwerkers hebben behoefte
aan duidelijke criteria om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden.
Wanneer is er sprake van gezond seksueel gedrag?
Wanneer is er sprake van experimenteergedrag en wanneer van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Voor wie?
Bent u bijvoorbeeld als uitvoerende, manager of beleidsmaker werkzaam
> in de kinderopvang;
> bij een wijk- of gebiedsteam;
> in het onderwijs;
> in de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)
> bij een vereniging?
Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar?
Dan is onze scholing Werken met het vlaggensysteem interessant voor u.

Inhoud van de scholing
Het vlaggensysteem helpt iedereen die met kinderen en jongeren werkt, om seksueel gedrag van kinderen
en jongeren te beoordelen. Er gepast op te reageren en het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag
wel en niet oké is.
Onze deskundige en bevoegde trainer leert u hoe u in de praktijk met het vlaggensysteem kunt werken, door
> Te werken met een normatieve ontwikkelingslijst.
> Kennis te maken met de zes criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag.
> Seksueel gedrag te duiden.
> Het gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te voeren.

Praktische informatie
De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur.
In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder nummer ID 19 57 55 en levert 3,05 SKJ-registerpunten op in
de verplichte opleidingsruimte.
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Training

Ex-partnerproblematiek
en de gevolgen voor kinderen
In deze scholing leert u over ex-partnerproblematiek en ex-partnerstrijd.
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de kinderen?
Wat doet het met u als betrokken professional?
Wat zijn de interventiemogelijkheden?

Voor wie?
Bent u werkzaam als professional
> in de kinderopvang;
> bij een gebieds- of wijkteam;
> in het onderwijs;
> in de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)?
En heeft u in uw werk te maken met complexe ex-partnerproblematiek?
Dan is de training Ex-partnerproblematiek en de gevolgen voor kinderen interessant voor u.

Inhoud van de scholing
> Kennis over ex-partnerproblematiek.
> Kennis van wetgeving en juridische achtergronden.
> Herkennen van signalen die kunnen wijzen op problemen van kinderen bij een
echtscheidingsstrijd en inzicht in de gevolgen voor kinderen.
> Richtlijnen voor methodisch werken.
> Kaders om mee te werken.
> Hulpverleningsmogelijkheden voor jeugdigen en ouders.

Praktische informatie
De scholing bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.
Wij stellen de training zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen die
binnen uw organisatie leven over dit onderwerp.
In de scholing werken wij aan de hand van uw eigen casus, aangevuld met theorie.
We ontvangen uw casus graag voorafgaand aan de training.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.

Accreditatie
Deze training levert voor jeugdzorgwerkers registerpunten op in de vrije ruimte van
de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
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Scholing

De ernstige gevolgen van verwaarlozing van
kinderen en de interventiemogelijkheden
In deze scholing krijgt u informatie over de recente inzichten in de blijvende gevolgen van chronische verwaarlozing en mishandeling van kinderen. Welke blijvende verandering en beschadiging ondergaat het brein van het
kind? Welke weerslag heeft dit op de emotionele, lichamelijke en gedragsmatige ontwikkeling van het kind?
Wat betekent dit voor het functioneren en de gezondheid van kinderen en jongeren, ook als ze later volwassen
zijn? Wat is het belang van het signaleren van verwaarlozing van kinderen bij chronisch complexe gezinsproblematiek? Wat zijn de interventiemogelijkheden?

Voor wie?
Bent u werkzaam als beleidsmaker jeugdzorg (zowel preventief als curatief)
> bij een Friese gemeente;
> bij een jeugdzorginstelling (eerste- en tweede lijn), in de jeugdgezondheidszorg of geestelijke gezondheidszorg.
of
bent u werkzaam als professional
> bij een wijk- of gebiedsteam;
> in de kinderopvang;
> in het onderwijs;
> bij politie of justitie;
> als arts of in de (geestelijke) gezondheidszorg;
> in de geestelijke gezondheidszorg;
> in de (jeugd)zorg of bij een organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp en heeft u binnen uw werk te maken
met complexe gezinsproblematiek en (het risico op) verwaarlozing van kinderen?
Dan is de scholing Gevolgen van verwaarlozing van kinderen en de interventiemogelijkheden interessant voor u.

Inhoud van de scholing
> Kennis over de (neurobiologische) gevolgen van verwaarlozing van kinderen, zowel voor de gezondheid
en de ontwikkeling in de jeugd, als voor de gezondheid en het functioneren in de volwassenheid.
> Kennis over signalen van verwaarlozing van kinderen.
> Aandacht voor de Goed Genoeg Opvoedingssituatie in gezinnen.
> Samen met gezinnen maken van een gezinsplan en/of veiligheidsplan voor kinderen.
> Zicht op preventieve en curatieve hulpverleningsmogelijkheden.

Praktische informatie
De scholing bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.
Wij stellen de training zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen
die binnen uw organisatie leven over dit onderwerp.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.

Accreditatie
Deze training levert voor jeugdzorgwerkers registerpunten op in de vrije ruimte van de Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ).
Aanbod trainingen voor beroepskrachten die met jeugdigen, gezinnen of ouderen werken.
December 2015

Grip op veilig leven

8

