
 

TRAININGEN VLAGGENSYSTEEM - HET AANBOD VAN MOVISIE 

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en 
terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt 
professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het 
bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. 

De interventie wordt toegepast door professionele opvoeders, pedagogen, hulpverleners en 
leerkrachten. Het Vlaggensysteem biedt ook handvatten voor ouders of verzorgers. 

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum voor seksuele 
gezondheid Sensoa in samenwerking met Movisie. In december 2015 is het Vlaggensysteem 
erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, 
participatie en veiligheid. 

Meer informatie en aanmelden via www.vlaggensysteem.nl of www.movisie.nl/trainingen. 

 

BASISTRAINING WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM 

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar 
grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En 
hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle 
methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te 
reageren. In de basistraining Werken met het Vlaggensysteem leer je het Vlaggensysteem toe te 
passen 

Voor wie 
(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, 
opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten. 

Accreditatie 

 Deelname aan deze training (PE-nr. ID 210703) levert 3.5 registerpunten op voor het 
opleidingstraject in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal 
agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. 

 Deelname aan  deze training (PE-nr. ID 280337) levert 6 registerpunten op voor het 
opleidingstraject voor geregistreerde verpleegkundigen. 

Prijs: € 457,-  per persoon voor twee dagdelen.* 

http://www.vlaggensysteem.nl/
http://www.movisie.nl/trainingen


TRAIN-DE-TRAINER WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM 

Heb je de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en ben je enthousiast? Dan is 
de train-de-trainer iets voor jou! Het Vlaggensysteem werkt met een train-de-trainer constructie. 
Zo blijft het Vlaggensysteem een levende interventie die meegaat met de meest recente 
ontwikkelingen. In deze train-de-trainer leer je andere professionals te stimuleren en te 
ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem 

Voor wie 
Je hebt de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en wil deze overdragen aan 
collega’s en hierop beleid ontwikkelen. 
 

Accreditatie 

 Deelname aan deze training levert 8,5 registerpunten op voor het opleidingstraject in 
het Registerplein (voorheen BAMw) geregistreerde maatschappelijk werkers en 
jeugdzorgwerkers. 

 Deelname aan deze training levert op: 12 registerpunten (K&J/OG opleiding – 
diagnostiek) / 24 registerpunten (K&J/OG herregistratie) voor het opleidingstraject in het 
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-
Generalist (OG) geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagoog-
generalisten. 

 De training is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP in het kader van de 
herregistratie eerstelijnspsycholoog en telt voor 12 uur. 

Prijs € 1500,-  per persoon voor zes dagdelen.* 

 

VERDIEPINGSMODULES BUITEN DE LIJNEN 

Met 'Buiten de Lijnen' kun je het Vlaggensysteem op maat toepassen voor kinderen en jongeren 
met specifieke behoeften en kun je cultuur- of gendersensitief leren werken met het 
Vlaggensysteem.  

Voor wie 
Je hebt de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en wil deze overdragen aan 
collega’s en hierop beleid ontwikkelen. 

Prijs: € 650,- euro per module per persoon voor twee dagdelen.* 

 

MODULE: PRATEN OVER SEKS EN INTIMITEIT VANUIT DE PRINCIPES VAN HET VLAGGENSYSTEEM  

In deze verdiepingsmodule sta je stil bij je eigen seksuele ontwikkeling en staat het gesprek over 
seks  en intimiteit centraal. Je oefent met een acteur om met kinderen, jongeren en ouders 
seksueel gedrag te bespreken en  hun gevoel, beleving en zorgen rond seks en intimiteit te 
delen. 

Accreditatie: 

 SKJ: Deelname aan deze training levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198574) 



 Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.2 registerpunten op voor het 
opleidingstraject, voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 271377) 

 

MODULE: HET VLAGGENSYSTEEM BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN (VERSTANDELIJKE) BEPERKING 

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele 
ontwikkeling. Zij lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Deze verdiepingsmodule biedt handvatten voor het toepassen van het Vlaggensysteem voor 
deze groep. 

Accreditatie: 

 SKJ: Deelname aan deze training levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198573) 

 Registerplein: Deelname deze training levert 3.2 registerpunten op voor het 
opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 271341) En levert 10 punten op voor de 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde 
cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID 
nummer: 271341) 

 V&V: Deelname aan  deze training levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor geregistreerde verpleegkundigen. (PE-nr. ID 271341) 

 

MODULE: HET VLAGGENSYSTEEM BIJ GETRAUMATISEERDE KINDEREN EN JONGEREN  

Getraumatiseerde minderjarigen begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling is complex, o.a. 
vanwege de  angst op herhaling. Wat zij nodig hebben, zijn positieve seksuele ervaringen. In 
deze module leer je de  afweging te maken tussen wat wel en niet acceptabel is aan seksueel 
gedrag bij hen en leer je deze  groep te ondersteunen.    

Accreditatie: 

 SKJ: Deelname aan deze training levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198798) 

 Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.5 registerpunten op voor het 
opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 276588) En levert 12 punten op voor de 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde 
cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID 
nummer: 276588) 

 

MODULE: CULTUURSENSITIEF WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM 

Het Vlaggensysteem toepassen op minderjarigen uit een andere cultuur, religie of sociale klasse 
kan knap lastig zijn. Tijdens deze module leer je cultuursensitief te werken en krijg je 
handvatten hoe dit te  doen volgens de principes van Buiten de Lijnen.    

Accreditatie: 

 SKJ: Deelname aan deze training levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198800) 



 Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.5 registerpunten op voor het 
opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 276610) En levert 12 punten op voor de 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde 
aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 276610)  

 

MODULE: GENDERSENSITIEF WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM 

In deze verdiepingsmodule leer je gendersensitief het Vlaggensysteem in te zetten en de criteria 
betekenis te geven voor jongeren met een homoseksuele, lesbische of biseksuele voorkeur. We 
streven naar een gendersensitieve duiding en beoordeling om situaties van seksueel gedrag 
zuiver te beoordelen. 

Accreditatie: 

 SKJ: Deelname aan deze training levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject 
voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198802) 

 Registerplein: Deelname aan deze training levert 4.35 registerpunten op voor het 
opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 276623) En levert 12 punten op voor de 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde 
aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 276623) 

 

VLAGGENSYSTEEM E-LEARNING MODULE 

Het Vlaggensysteem toepassen bij mensen met een verstandelijke beperking kun je leren via een 
e-learning module. De tijdsduur om de module af te ronden is ongeveer 1 uur. Je kunt uiteraard 
tussentijds stoppen. 

Voor wie 
Sociale professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. In zowel de 
intramurale als extramurale zorg. Denk bijvoorbeeld aan begeleiders die (directe) begeleiding 
bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Prijs deelname kost € 29,50 per persoon.* 

Voor teams of grotere groepen kun je vouchers bestellen. De prijs is € 29,50 tot 100 deelnemers. 
Van 100 tot 500 personen bedraagt de prijs € 24,50 per deelnemer. Prijzen boven de 500 
deelnemers zijn op aanvraag. 

 

* Prijzen per maart 2017. Check voor de zekerheid de actuele prijzen op de website. 
Meer informatie en aanmelden via www.vlagggensysteem.nl of www.movisie.nl/trainingen. 

 

http://www.vlagggensysteem.nl/
http://www.movisie.nl/trainingen

