Deskundigheid

TRAINING

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Werken met het vlaggensysteem

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
bij kinderen en jongeren roept al snel
zorgen op; bij opvoeders én professionals. Is dit gedrag normaal en passend
bij de leeftijd? Of is er meer aan de
hand?
Tijdens de training ‘Werken met het
vlaggensysteem’ leer je om seksueel
gedrag te beoordelen, bespreekbaar
te maken en gepast te reageren. Het
draagt bovendien bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

Het Expertisecentrum is onderdeel van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis), dat bescherming biedt
aan kinderen, jongeren en
volwassenen in Friesland.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg, zorgboerderijen, onderwijs, (sport)vereniging, politie en andere
geïnteresseerden.
Inhoud:
De kern van het vlaggensysteem is adequaat beoordelen
van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met (professionele) opvoeders,
kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate
pedagogische reactie. Het vlaggensysteem draagt bovendien bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.
Tijdens deze training maak je kennis met het vlaggensysteem en oefen je het gebruik ervan aan de hand van casuïstiek en met behulp van een acteur.
Wat leer je?
Tijdens deze training staat het vlaggensysteem centraal.
Je leert…
• seksueel gedrag duiden in wat passend is bij een
		 bepaalde leeftijd;
• gebruik maken van objectieve criteria;
• hoe je in gesprek kunt gaan met betrokkenen over
		 seksueel gedrag en hoe je hierbij reflecteert op eigen
		 handelen;
• gebruikmaken van de normatieve lijst. Hiermee verkrijg
		 je inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen.
Praktische informatie:
• De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.
• De training is SKJ-geaccrediteerd.
• Maximaal 12 deelnemers.
• Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

