EXPERTISECENTRUM

TRAINING: WERKEN MET
HET VLAGGENSYSTEEM
DUIDEN VAN SEKSUEEL GEDRAG VAN KINDEREN

Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met
complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze
expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe
scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is
een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u
voorlichting geven of training.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons
actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud
en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een
training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen
wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Werken met het Vlaggensysteem.

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

TRAINING

WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM:
DUIDEN VAN SEKSUEEL GEDRAG VAN KINDEREN EN JONGEREN.
Seksueel gedrag hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. De training werken met
het vlaggensysteem leert u dit gedrag te duiden en het gesprek erover aan te gaan met kinderen,
ouders en andere professionals.
Als jeugdzorgmedewerker vraagt u zich misschien af:

• Hoe ontwikkelt seksualiteit zich bij kinderen en jongeren?
• Welk gedrag is passend en hoe herken ik seksueel gedrag dat zorgelijk is?
• Wat zijn mijn eigen visie, normen en waarden op het gebied van seksueel gedrag
van kinderen en jongeren?

• Hoe maak ik grensoverschrijdend seksueel gedrag bespreekbaar met het kind,
de ouders of met mijn collega’s?

• Hoe moet ik handelen bij grensoverschrijdend seksueel gedrag?
• Wanneer en naar welke andere professionals kan ik doorverwijzen?
In twee dagdelen (1 dag) helpen deskundige trainers met praktijkervaring u graag deze en
andere vragen te beantwoorden.
Na afloop van de training heeft u inzicht in de motieven van seksueel gedrag van kinderen en jongeren
en kent u globaal de verschillende ontwikkelstadia van seksualiteit. Aan de hand van casuïstiek heeft u
kennis van en vaardigheden in het werken met het vlaggensysteem: U kunt een o bjectieve beoordeling
maken van seksueel gedrag van kinderen individueel, tussen kinderen onderling en tussen volwassenen
en kinderen en uw handelen daarop afstemmen. U weet ook hoe u zorgelijk gedrag bespreekbaar kunt
maken en naar wie u in urgente situaties kunt doorverwijzen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook
aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven.
Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op.

EXPERTISECENTRUM TRAINING: WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12

Velperweg 75

E contact@jbgld.nl

6824 HH Arnhem

W www.jbgld.nl

