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Pedagogische interventie Vlaggensysteem
Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met kinderen baart opvoeders en professionals
zorgen. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag en wanneer om ‘gezond’
experimenteergedrag? Het Vlaggensysteem is een succesvolle interventie om seksueel gedrag
van kinderen en jongeren te beoordelen, bespreekbaar te maken en pedagogisch adequaat
op te reageren.
Leonie (15 jaar) vindt pijpen geen seks. Hamed (12 jaar) heeft fantasieën over mannen en maakt zijn eerste afspraak
met een oudere jongen via de chat. Paula (9 jaar) vraagt jongens via webcam om hun piemel te laten zien. Soheila (17
jaar) wil door de groepsleider voorgelicht worden over anale seks.
Het Vlaggensysteem helpt u seksueel gedrag te beoordelen, bespreekbaar te maken en er pedagogisch adequaat op
te reageren. Voor het leren werken met deze pedagogische interventie en het leren overdragen ervan is
respectievelijk een basistraining (twee dagdelen) en een train-de-trainer ontwikkeld (zes dagdelen). In de train-detrainer is aandacht voor het opstellen van een implementatieplan om het Vlaggensysteem een succesvol antwoord
te laten zijn op de handelingsverlegenheid als het gaat om seksuele opvoeding, preventie en aanpak van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
In 2008 merkt Movisie, in het toen nog expertisepunt jeugdprostitutie, dat veel vragen die binnen komen van
professionals (advies, casussen, trainingen) eigenlijk niet gaan over jeugdprostitutie. Deze vragen (ongeveer 85%)
komen binnen onder de noemer loverboy problematiek maar gaan uiteindelijk vaak over seksueel
grensoverschrijdend gedrag. De praktijk, beleid en burgers (ouders/opvoeders) in onze samenleving lijken in
verwarring. Wij constateren dat deze verwarring leidt tot onjuist signaleren, inadequaat handelen en te grote
verschillen in de beoordelingen van seksuele handelingen tussen jongeren, kinderen en volwassen. Wij hebben
antwoorden op afzonderlijke vragen, maar geen structureel antwoord op het onderliggend probleem: taboe en
handelingsverlegenheid als het gaat om bespreken, beoordelen en weten hoe te handelen bij seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag in de samenleving.
In 2009 is het duidelijk dat het expertisepunt jeugdprostitutie moet worden omgezet in een expertisepunt seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Vanaf 2007 is Movisie (toen nog TransAct) bezig met een verbreding van onze kennis
(zie o.a. het verkennende onderzoek Over de grens van Kramer, Janssens, Ҫinibulak & Cense, 2007). In aansluiting
hierop is de samenwerking met Sensoa gezocht die eveneens bezig was met het thema ‘seksueel grensoverschrijdend
gedrag’ en het ontwikkelen van instrumenten. Wij sluiten aan bij deze ontwikkelingen wat in 2010 leidt tot de
publicatie van het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). Een theoretisch en empirisch onderbouwde interventie
die ontwikkeld wordt op basis van wetenschappelijke kennis, inzichten, kennis en ervaring vanuit de praktijk
(evidence based practice) met als doel: seksuele handelingen te kunnen beoordelen, bespreekbaar te maken en
pedagogisch adequaat weten te reageren. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in
samenwerking met Movisie vanuit een theoretische onderbouwing en door de praktijk enthousiast ontvangen en
toegepast.
Het maatschappelijk vraagstuk waar we een antwoord op willen ontwikkelen formuleren we als volgt:
Wat is er nodig om de handelingsverlegenheid van (professionele) opvoeders te doorbreken zodat zij seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) objectiever beoordelen, bespreekbaar maken
en pedagogisch adequaat handelen.
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De missie van het Vlaggensysteem is bij te dragen aan:

*

het bevorderen van gezond seksueel gedrag en het voorkómen en terugdringen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag (waaronder seksueel misbruik).

*

de gewenste gedragsverandering bij jongeren, namelijk dat zij adequater reageren op seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag , van henzelf en van een ander of anderen. M.a.w. dat zij hun eigen grenzen stellen
en handhaven/respecteren, en dat zij grenzen van een ander erkennen, herkennen en respecteren.

*

het bevorderen van een gezonde omgangscultuur met betrekking tot seksualiteit en (on)gezond seksueel gedrag
met de bedoeling dat daarmee het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag afneemt en gezond seksueel
gedrag toeneemt.

Het Vlaggensysteem is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen
die met kinderen en jongeren werken. Zij leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te schatten en
bespreekbaar te maken met kinderen, en hierop adequaat te reageren.
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Kwaliteitsborging
Nog steeds maken te veel kinderen en jongeren seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.
Zowel als initiator en/of slachtoffer. Met het Vlaggensysteem willen Movisie en Sensoa een
duurzame kanteling maken in de preventie en aanpak van seksueel (grensoverschrijdend)
gedrag naar kinderen en tussen kinderen en jongeren onderling.
Professionals die in dezelfde organisatie werken, hanteren andere richtlijnen over wat wel en niet mag op seksueel
gebied. Het Vlaggensysteem biedt organisaties handvatten om eenduidig beleid te formuleren. Daarnaast mag het
niet gebeuren dat het Vlaggensysteem per organisatie wordt aangepast aan de eigen doelgroep. We willen niet
alleen een effectieve interventie ontwikkelen maar deze effectieve interventie ook duurzaam in de praktijk in
werking zetten. Het kan namelijk niet zo zijn dat de kern van het Vlaggensysteem per organisatie wordt aangepast.
Dát zou kunnen betekenen dat in Groningen kinderen anders beoordeeld worden dan bijvoorbeeld in Utrecht. Of
dat in Zuid-Holland de interventie goede resultaten heeft en in Brabant niet. Om dit soort verschillen en niet
onderzochte aanpassingen te voorkomen, is ervoor gekozen om van het Vlaggensysteem een beschermde
interventie te maken. Dit houdt in dat de interventie eigenaren toezicht blijven houden op de ontwikkelingen en
toepassingen van de kern van het Vlaggensysteem. Dit is nodig om de kwaliteit van de interventie te garanderen.

Commissies
De rapporten van de commissie Deetman rond seksueel misbruik van kinderen door geestelijken van de roomskatholieke kerk en de commissie Samson die onderzoek deed naar seksueel misbruik van minderjarigen in
instellingen en bij pleeggezinnen bevestigen het belang van het formuleren van een adequaat antwoord op een groot
maatschappelijk probleem. Daarop volgde de commissie Rouvoet die een Kwaliteits-kader Voorkomen Seksueel
Misbruik ontwikkelde en toezag op de implementatie en borging hiervan binnen de jeugdzorg. Movisie haakt met de
implementatie van het Vlaggensysteem aan op deze ontwikkelingen.
Toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’, Inspectie Jeugdzorg
We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’
van de Inspectie Jeugdzorg. Zij onderscheiden vier thema’s met daarbij horende criteria en indicatoren.
Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:
Thema 4:

Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling.
Handelen bij risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Handelen bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en kinderen te beschermen
tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Beperkingen:
Het Vlaggensysteem is géén diagnostisch of juridisch instrument. Voor (trauma)behandeling of
weerbaarheidstrainingen zijn andere interventies noodzakelijk.

Implementatie
Bij interventies wordt meestal veel tijd besteed aan de ontwikkeling en weinig tijd aan de implementatie. Bij het
Vlaggensysteem doen we dat anders. We besteden net zoveel aandacht aan het kwalitatief bijhouden van de
interventie als aan de kwaliteitsborging van het implementatie proces. Seksualiteit is niet statisch en vraagt om
constante aanpassingen aan de ontwikkelingen in de samenleving en technologie. Maar het vraagt ook om constante
toevoegen van nieuwe bewezen kennis en soms ook aanpassingen in het beleid van de instelling om de nieuwe
inzichten toe te kunnen passen.
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Ontwikkelingen rond het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem blijft in ontwikkeling. De normatieve lijst, waarin de seksuele
gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd,
wordt elke vijf jaar aangepast.
De conclusies van de commissie Samson toonden aan dat dit voor de hardnekkige aanpak van
handelingsverlegenheid ten opzichte van seksualiteit in onze samenleving nodig is. In 2010 is het Vlaggensysteem
(Frans & Franck, 2010) gelanceerd. En in 2014 is een herziene versie gepubliceerd. In de loop der jaren hebben
Sensoa en Movisie het Vlaggensysteem verder ontwikkeld. In 2017 zal een versie gereed zijn die doorontwikkeld en
onderzocht is voor de residentiële jeugdzorg. De train-de-trainer Vlaggensysteem in de Residentiële Jeugdzorg zal als
maatwerktraining aangeboden worden door Movisie en geïntegreerd worden in de train-de-trainer Werken met het
Vlaggensysteem in het open aanbod.
Er zijn doorontwikkelingen voor verschillende sectoren én er is een verdieping gepubliceerd, waarbij aandacht is voor
vier verschillende aspecten: gender- en cultuursensitief werken, trauma en beperking (Buiten de lijnen Frans, De
Wilde, Janssens, Van Berlo & Storms, 2016). Movisie biedt deze verdiepingsmodules aan. In 2017 is een e-learning
module voor de gehandicapten sector ontwikkeld door Movisie en Amarant. Deze is zowel los als voorafgaand aan
een training te volgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website www.vlaggensysteem.nl. Ook is er een
web app beschikbaar, die professionals op de werkvloer ondersteunt. Het Vlaggensysteem is ook toepasbaar
gemaakt voor jongeren (Spel Oké?!, Vlaggensysteem op een bordje, Be A Man!).
Hoe de basis zich verhoudt tot de doorontwikkelingen van het Vlaggensysteem is te zien op www.vlaggensysteem.nl.
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Werken met het Vlaggensysteem
In het Vlaggensysteem wordt het seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan
zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen: gezond
seksueel gedrag tot zwart: zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat
verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in
verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. Samen vormt dit een bruikbaar
interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.
Er zijn verschillende trainingen om te leren werken met het Vlaggensysteem. Het aanbod bestaat uit een
basistraining, een train-de-trainer en verschillende verdiepingsmodules. Ook is een e-learning ontwikkeld voor sociale
professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

* Na het volgen van de basistraining mag de professional het Vlaggensysteem toepassen in zijn/haar eigen werk.
* Om deel te kunnen nemen aan de train-de-trainer, moet u eerst de basistraining Werken met het Vlaggensysteem
gevolgd hebben.

* U kunt alleen een train-de-trainer volgen als u een basistraining heeft gevolgd bij een gecertificeerde trainer 1.
* Na het volgen van de train-de-trainer mag/kan de professional de basistraining zowel in de eigen instelling als
buiten de eigen instelling geven.

* Basistrainingen mogen alleen gegeven worden door gecertificeerde trainers. Het is ook niet toegestaan dat een
gecertificeerde hoofdtrainer de training geeft met een co-trainer die niet gecertificeerd is.

Competenties
Voor alle trainingen gelden de volgende competenties:
Kennis:
De deelnemer heeft minimaal een hbo-werkniveau (opleiding niet vereist);
De deelnemer heeft kennis van de dynamiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in organisaties.
Attitude:
De deelnemer is in staat te reflecteren op de effecten van het eigen handelen en dat van anderen;
De deelnemer is zich bewust dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt en erkent dat hij/zij, binnen
zijn/haar taken en mogelijkheden, verantwoordelijkheid heeft in de aanpak daarvan;
De deelnemer moet voldoende afstand hebben tot eigen ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of
ervaringen hiermee in de persoonlijke sfeer.
Vaardigheden:
De deelnemer heeft de vaardigheden om seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag met collega’s en
pupillen en ouders bespreekbaar te maken.

1

De namen van gecertificeerde trainers zijn te vinden op www.vlaggensysteem.nl
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Introductie-workshop Vlaggensysteem
Is het Vlaggensysteem de interventie die u nodig heeft op uw school of organisatie? In deze introductie van een
dagdeel maakt u kennis met het Vlaggensysteem. U krijgt een antwoord op wat het Vlaggensysteem voor u en uw
organisatie kan betekenen en welke route u zou kunnen volgen. Heeft u interesse in een introductie workshop
Vlaggensysteem? Neem dan contact op met het trainingsbureau van Movisie of via telefoonnummer: 030 789 22 22.

Basistraining
Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden, in tijdschriften, op
tv, op school, in films… Kinderen en jongeren zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en
ontdekken. Of u hier nu wel of niet blij mee bent, of ze nou wel of niet onder behandeling zijn. Ze spelen doktertje,
worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet of praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier
krijgen zij een realistisch beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter
kennen.

Werkwijze
De aanpak is dynamisch met afwisselende werkvormen. De deelnemers oefenen diverse onderdelen van het
Vlaggensysteem.

Eindresultaat
In deze training leert u aan de hand van de pedagogische interventie van het Vlaggensysteem hoe u om kunt gaan
met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren, zodat u:

* het seksuele gedrag van kinderen en jongeren, los van uw eigen ervaring, objectiever kunt duiden en plaatsen.
* u handvatten heeft om pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jongeren te reageren.

Doelgroep
(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsbeambten en
jeugdadvocaten.

Accreditatie
Deelname aan deze training (PE-nr. ID 210703) levert 3,5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in
Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde
jeugdzorgwerkers. U dient zelf uw certificaat te uploaden in PE-online om de benodigde punten bijgeschreven te
krijgen.
Deelname aan deze training (PE-nr. ID 280337) levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
geregistreerde verpleegkundigen.
Voor het behalen van een certificaat moet u de volledige training volgen.

Materiaal en Movisie-Academie
Open aanbod: Voorafgaand aan de training ontvangt u een inlogcode voor de Movisie-Academie, waarmee u online
beschikking heeft over presentaties en filmpjes en contact kunt onderhouden met medecursisten en docenten. Voor
het volgen van deze training dient u in het bezit te zijn van het boek 'Vlaggensysteem: reageren op seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'. U kunt dit onder andere aanschaffen via Sensoa.
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Maatwerk: De deelnemers krijgen een cursusmap op de trainingsdag. Tevens krijgen zij voorafgaand aan de training
een inlogcode voor de Movisie-Academie, waarmee zij online beschikking hebben over materialen en contact kunnen
onderhouden met medecursisten en docenten. Voor het volgen van deze training dient uw organisatie in het bezit te
zijn van het boek 'Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'. U
kunt dit onder andere aanschaffen via Sensoa.

Datum en locatie
De basistraining bestaat uit een dag training:
Open aanbod: de bijeenkomst vindt plaats bij Movisie, Utrecht.
Maatwerk: de bijeenkomst vindt plaats op locatie, de opdrachtgever regelt de zaal.

Kosten
Sinds 2014 worden de trainingen van het Vlaggensysteem niet meer gesubsidieerd.
Dat heeft er toe geleid dat Movisie de kostprijs in rekening brengt.
Open aanbod: basistraining € 457 per deelnemer. Inclusief materiaal. Exclusief het boek 'Vlaggensysteem: reageren
op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'.
Maatwerk: basistraining € 3500 bij maximaal 20 deelnemers. Exclusief materiaal.

Trainers
De training wordt gegeven door ervaren Movisie trainers.
Op de website www.vlaggensysteem.nl kunt u alle gecertificeerde trainers vinden die basistrainingen verzorgen.
Movisie richt zich als landelijk kennisinstituut vooral op het (door)ontwikkelen van het Vlaggensysteem voor
verschillende sectoren, het toevoegen van nieuwe kennis, ontwikkelingen en implementatietrajecten. De train-detrainer wordt in Nederland enkel door Movisie gegeven om te kunnen werken aan eenduidige kwaliteitsborging van
de interventie.

Train-de-trainer
In deze train-de-trainer leert u professionals stimuleren en ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem en
gaat u in op de meest efficiënte implementatiewijze om het taboe en handelingsverlegenheid binnen instellingen aan
te pakken. Deze train-de-trainer is het vervolg op de basistraining Werken met het Vlaggensysteem.
De train-de-trainer Vlaggensysteem in de Residentiële Jeugdzorg zal als maatwerktraining aangeboden worden door
Movisie en geïntegreerd worden in de train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem in het open aanbod.

Train-de-trainer constructie
Movisie werkt met een train-de-trainer constructie. Zo zorgen wij ervoor dat het Vlaggensysteem een levende
interventie blijft die meegaat met de meest recente ontwikkelingen.
De werkwijze is als volgt:
Medewerkers van organisaties (instellingen, scholen etc.) die bij Movisie de basistraining én de train-de-trainer
hebben gevolgd, kunnen een Basistraining Vlaggensysteem geven. Zij krijgen een hiervoor een certificaat. Een
organisatie, met twee gecertificeerde train-de-trainers, krijgt een licentie.
Wij zorgen dat de gelicentieerde organisaties via hun gecertificeerde trainers (vaak gedragsdeskundigen,
beleidsmedewerkers, staf en uitvoerders) op een verplichte tweejaarlijkse terugkomdag, bijgeschoold worden over
de nieuwste ontwikkelingen. Duurzame implementatie van het Vlaggensysteem vraagt om structurele reflectie en
bijhouden van kennis op het gebied van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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Opzet en werkwijze
De aanpak is dynamisch met afwisselende werkvormen. De deelnemers oefenen met het presenteren, het geven van
een voorlichting en/of training, het inzetten van diverse werkvormen en het omgaan met lastige situaties.
Voorafgaand aan de train-de-trainer vullen deelnemers een vragenlijst in om vraag en aanbod gericht op elkaar af te
stemmen. Deelnemers krijgen een huiswerkopdracht, gericht op onderzoek naar de implementatie-behoefte van
medewerkers en de implementatiemogelijkheden binnen hun instelling. In de train-de-trainer gaan de deelnemers
zelf aan de slag met het uitvoeren van diverse trainingsonderdelen. Tijdens de train-de-trainer onderzoeken de
deelnemers hun eigen waarden en normen ten aanzien van seksueel gedrag. De taken worden verdeeld tijdens het
eerste dagdeel. Er volgt een tweede dag waarin veel geoefend wordt. Op de derde trainingsdag hebben de
deelnemers een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in eigen instelling of hebben zij de
door henzelf uitgevoerde trainingen besproken.

Eindresultaat
Na afloop van de train-de-trainer:

* zijn deelnemers op de hoogte van de manier waarop ze het Vlaggensysteem binnen hun instelling kunnen
overdragen;

* hebben deelnemers geoefend met diverse elementen van de overdracht op het niveau van kennis, attitude en
vaardigheden zodat zij een basistraining, workshop of voorlichting over het Vlaggensysteem kunnen geven;

* hebben deelnemers een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in de eigen instelling;
* zien deelnemers hun eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van de problematiek en hebben daar
een weg in gevonden.
Deelnemers ontvangen een certificaat van Movisie nadat zij de train-de-trainer hebben gevolgd. Organisaties met een
licentie én deelnemers met een certificaat worden indien gewenst bekend gemaakt op www.vlaggensysteem.nl als
regionale experts waarbij de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd kan worden.

Doelgroep
Gedragswetenschappers, hulpverleners, beleidsmakers, behandelcoördinatoren en teamleiders die de training
Vlaggensysteem hebben gevolgd en deze willen overdragen aan collega’s en hierop beleid willen ontwikkelen.

Certificaat, licentie en accreditatie
Na afronding van 6 dagdelen train-de-trainer ontvangen deelnemers een certificaat. De deelnemende organisaties
ontvangen een licentie mits er minimaal 2 deelnemers per organisatie training hebben gevolgd. Voor het behalen
van een certificaat en licentie is het verplicht 6 dagdelen aanwezig te zijn en tweejaarlijks terugkomdagen te volgen.
Deelname aan deze training (PE-nr. 186251) levert u 8,5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het
Registerplein / SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers en jeugdzorgwerkers. U dient zelf uw certificaat te
uploaden in PE-online om de benodigde punten bijgeschreven te krijgen.
Deelname aan deze training (PE-nr. 186251-255373) levert op: 12 registerpunten (K&J / OG opleiding – diagnostiek) /
24 registerpunten (K&J / OG herregistratie) voor het opleidingstraject voor in het Accreditatiebureau NIP Kinder- en
Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen en
orthopedagoog-generalisten. U dient naam en registratienummer door te geven aan Movisie bij aanmelding. Movisie
voegt de registerpunten toe in PE-Online.
Deze train-de-trainer (ID nummer: 186251) is tevens geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP in het kader van
de herregistratie eerstelijnspsycholoog en telt voor 12 uur. U dient naam en registratienummer door te geven aan
Movisie bij aanmelding. Movisie voegt de registerpunten toe in PE-Online.
Als u gecertificeerd bent of de organisatie gelicentieerd is, de train-de-trainer bij Movisie heeft gevolgd en u
basistrainingen geeft, vindt u op de Movisie-Academie een voorbeeldcertificaat dat u kunt gebruiken voor de
deelnemers aan de basistraining. De accreditatie dient vanaf dan door uzelf geregeld te worden met de betreffende
beroepsregisters. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de Movisie accreditatie.

Trainingen Vlaggensysteem 10 * * *

Materiaal en Movisie-Academie
Op de trainingsdag zelf ontvangt u een deelnemersmap met materiaal. Tevens ontvangt u voorafgaand aan de training
een inlogcode voor de Movisie-Academie, waarmee u toegang krijgt tot het gebruikersplatform waarop u vragen aan
andere trainers kunt stellen, casuïstiek kunt uitwisselen en discussies kunt voeren. De trainers die u opgeleid hebben,
controleren regelmatig of u de methodiek van het Vlaggensysteem handhaaft.

Data en locatie
De train-de-trainer bestaat uit drie hele dagen en een tweejaarlijkse terugkomdag:
Open aanbod: alle bijeenkomsten vinden plaats bij Movisie in Utrecht.
Maatwerk: de bijeenkomsten vinden plaats op locatie, de opdrachtgever regelt de zaal.

Kosten
Open aanbod: Train-de-trainer: € 1500 per deelnemer. Inclusief materiaal
Maatwerk: Train-de-trainer: € 15000 bij maximaal 16 deelnemers. Exclusief materiaal.
Terugkomdag Open aanbod: Train-de-trainer: € 550 per deelnemer. Inclusief materiaal.
Terugkomdag Maatwerk: Train-de-trainer: € 5200 bij maximaal 16 deelnemers.
Exclusief materiaal.

Verdiepingsmodules
Honderd gelukkigen waren eind oktober 2016 aanwezig bij de lancering van Buiten de Lijnen, de verdieping op het
Vlaggensysteem. De veelgebruikte methode binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg is populair en sluit aan bij
kinderen en jongeren met bijzondere behoeften. Dit vraagt extra aandacht van jou als professional. Buiten de Lijnen
helpt je jouw reactie te verfijnen afgestemd op deze kinderen en jongeren.
Buiten de Lijnen is een verdieping en een aanvulling en onderbouwing op het Vlaggensysteem. Movisie heeft
Verdiepingsmodules ontwikkeld die zowel in het open aanbod als op maat zijn af te nemen.

*
*
*
*
*

Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking
Praten over seks en intimiteit vanuit de principes van het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren
Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem
Gendersensitief werken met het Vlaggensysteem

De vijf verdiepingsmodules zijn los te volgen.

Data en locatie
De basistraining bestaat uit een dag training:
Open aanbod: alle bijeenkomsten vinden plaats bij Movisie in Utrecht.
Maatwerk: de bijeenkomsten vinden plaats op locatie, de opdrachtgever regelt de zaal.

Kosten
Open aanbod: € 650 per deelnemer.
Maatwerk: Op aanvraag.

Trainers
De training wordt gegeven door ervaren Movisie trainers.
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Accreditatie
Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking
SKJ:
Deelname aan training (ID-nr. SKJ198573). levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Werken met het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke)
beperking (ID nummer: 271341) levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij
Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Levert 10
punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde
cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
V&V:
Deelname aan deze training (PE-nr. ID 271341) levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject
voor geregistreerde verpleegkundigen.
Praten over seks en intimiteit vanuit de principes van het Vlaggensysteem
SKJ:
Deelname aan training (ID-nr. SKJ198574). levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Praten over seks en intimiteit met kinderen/jongeren en ouders vanuit de principes
van het Vlaggensysteem. (ID nummer: 271377) levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject
voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren
SKJ:
Deelname aan training (ID-nr. SKJ198798) levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Werken met Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren (ID nummer:
276588) levert 3.5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde
maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 12 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein
geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
Cultuursensitief werken in het Vlaggensysteem
SKJ:`
Deelname aan training (ID-nr. SKJ198800) levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem (ID nummer: 276610) levert 3.5
registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk
werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 12 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein
geregistreerde aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
Gendersensitief werken in het Vlaggensysteem
SKJ:
Deelname aan training (ID-nr. SKJ198802) levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor
bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Gendersensitief werken met het Vlaggensysteem (ID nummer: 276623) levert 4.35
registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk
werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 12 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein
geregistreerde aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
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Adviestraject voor organisaties
Organisaties zijn bezig met het vormgeven van de aanbevelingen van de commissie Samson en het kwaliteitskader
van de commissie Rouvoet. Het Vlaggensysteem kent een beleidsmatrix als onderlegger voor seksuele opvoeding,
preventie beleid en reactiebeleid binnen organisaties. Aan de hand van deze matrix en het kwaliteitskader
‘Voorkomen seksueel misbruik’ van commissie Rouvoet bieden wij organisaties ondersteuning in dit
implementatietraject.
Kostenindicatie: € 112 of € 125 per uur (afhankelijk van de adviseur)

Adviestraject voor gemeenten
Met de gemeente Veenendaal is aan de hand van het Vlaggensysteem een lokale aanpak ontwikkeld gericht op het
hele continuüm van het bevorderen van gezond seksueel gedrag tot aanpakken van loverboy problematiek voor
gemeenten. Op deze wijze ondersteunen wij lokale overheden in een structurele aanpak gericht op de brede groep
en willen we lokale bestuurders meer grip geven om beleidsmatig adequaat te kunnen reageren bij incidenten en de
daaruit voortvloeiende onrust in het publieke domein.
Kostenindicatie: € 112 of € 125 per uur (afhankelijk van de adviseur)
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Samenvatting Werken met het Vlaggensysteem
(zie voor exacte bepalingen de officiële licentieovereenkomst):

* Na de train-de-trainer krijgen organisaties en de gecertificeerde trainers het recht om de basistraining Werken met
het Vlaggensysteem aan te bieden aan professionals.

* Kleine organisaties (eenmanszaak/zzp’er): 1 gecertificeerde medewerker ontvangt een licentie.
* Overige organisaties: de organisatie ontvangt een licentie bij 2 gecertificeerde medewerkers. Voor garantie van de
continuïteit moeten 2 personen de train-de-trainer volgen en gecertificeerd zijn. Ze mogen ook in andere
organisaties trainen.

* Iedere deelnemer ontvangt een certificaat bij 100% aanwezigheid
* Iedere deelnemer is verplicht één keer per twee jaar een terugkomdag te volgen.
* Tijdens het geven van de basistrainingen Vlaggensysteem moet u zich houden aan de opbouw en de inhoud van de
training. Er wordt van u verwacht dat u de training met zorg en professionaliteit geeft.

* U neemt zelf evaluatieverslagen af van de trainingen die u geeft en stuurt de samenvatting van de evaluaties door
naar Movisie. U zorgt voor cursistenevaluatie na elke training. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale
evaluatieformulier via Enalyzer/Movisie. Dit genereert automatisch een evaluatieverslag. De Aanbieder betaalt
hiervoor € 70 per evaluatie aan Movisie. Het is ook mogelijk, de verslagen zelf uit te werken en een rapportage per
training aan ons te sturen.

* De licentie ontvangt u in tweevoud, 1 exemplaar dient u getekend te retourneren aan het Trainingsbureau.
* Via het Trainingsbureau wordt op de website naam en organisatie genoemd van gecertificeerde trainers.
* Wanneer er negatieve ervaringen uit het veld komen over de door de door u gegeven training of bij een
gemiddelde cursistenwaardering minder dan 3,5 (bij een 5-puntsschaal) neemt Movisie contact met u op om dit te
bespreken en om een toelichting. Movisie heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden en uw naam van de website van Movisie te verwijderen.

* Als u gecertificeerd bent, de train-de-trainer bij Movisie heeft gevolgd en u basistrainingen geeft, vindt u op de
Movisie-Academie een voorbeeldcertificaat dat u kunt gebruiken voor de deelnemers aan de basistraining.

* Let op: De accreditatie dient vanaf heden door de trainers zelf geregeld te worden met de betreffende
beroepsregisters. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de Movisie accreditatie.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Movisie Trainingsbureau: trainingsbureau@movisie.nl.
Aanmelden voor de trainingen kan via de website van Movisie.
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Overzicht soorten trainingen en prijzen
Aanbod trainingen

Aantal
dagdelen

Prijs

Aantal deelnemers

1.

Introductie-workshop maatwerk

1

€1700 excl. materiaal

Minimaal 25 (1 trainer)

2.

Basistraining open aanbod

2

€457 p/p incl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 20 (1 trainer)

3.

Basistraining maatwerk

2

€3500 excl. materiaal
p/p: €175 (bij 20 deelnemers)

Minimaal 10, maximaal 20 (1 trainer)

4.

Train-de-trainer open aanbod

6

€1500 p/p incl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 16 (2 trainers)

5.

Train-de-trainer maatwerk

6

€15000 excl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 16 (2 trainers)

p/p: €938 (bij 16 deelnemers)
6.

Terugkomdag train-de-trainer open aanbod

2

€550 p/p incl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 16 (2 trainers)

7.

Terugkomdag train-de-trainer maatwerk

2

€5200 excl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 16 (2 trainers)

p/p: €325 (bij 16 deelnemers)
8.

Verdiepingsmodules






2

€ 650 p/p incl. materiaal

Minimaal 10, maximaal 16 (2 trainers)

€ 29,50 p/p

n.v.t.

Het Vlaggensysteem bij kinderen en
jongeren met een (verstandelijke) beperking
Praten over seks en intimiteit vanuit de
principes van het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde
kinderen en jongeren
Cultuursensitief werken met het
Vlaggensysteem
Gendersensitief werken met het
Vlaggensysteem

9.

Vlaggensysteem e-learning module

10.

Adviestraject voor organisaties

1 uur

Kostenindicatie:
€ 112 of € 125 per uur
(afhankelijk van de adviseur)

11.

Adviestraject voor gemeenten

Kostenindicatie:
€ 112 of € 125 per uur
(afhankelijk van de adviseur)

12.

Open aanbod totaalpakket
incl. tweejaarlijkse terugkomdag (basistraining,
train-de-trainer en terugkomdag)

10

€2500 p/p incl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 22

13.

Maatwerk totaalpakket
incl. tweejaarlijkse terugkomdag (basistraining,
train-de-trainer en terugkomdag)

10

€23700 excl. materiaal

Minimaal 12, maximaal 22

Let op: kijk voor actuele informatie over trainingen, prijzen en accreditatie op www.vlaggensysteem.nl

Materiaalprijzen
Open aanbod: Voor het volgen van de basistraining en de train-de-trainer dient u in het bezit te zijn van het boek
'Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'
Maatwerk: Materiaalprijzen variëren per training van € 10 tot € 15 per deelnemer. Voor het volgen van de
basistraining en de train-de-trainer dient uw organisatie in het bezit te zijn van het boek 'Vlaggensysteem: reageren
op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'.

Gecertificeerde trainers
Op Movisie.nl kunt u vinden welke medewerkers van welke gelicentieerde organisaties in uw regio basistrainingen
kunnen verzorgen. Movisie verzorgt deze trainingen ook, maar focust zich op het geven van train-de-trainers en het
in samenwerking met Sensoa verder ontwikkelen van het Vlaggensysteem.

Over Movisie
Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de
aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze
activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief
burgerschap, huiselijk en seksueel geweld en sociale zorg. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige
samenleving waarin burger zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Het Movisie Trainingsbureau
Ieder jaar organiseert het Movisie Trainingsbureau een actueel aanbod van trainingen, studiedagen en congressen.
Een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied en uw
deskundigheid te bevorderen. Kijk voor meer informatie over deze en andere trainingen ook op
www.movisie.nl/trainingen.

ISO 9001 normering
Kwaliteit zonder winstoogmerk. Movisie heeft betrokken, alerte en inventieve professionals in dienst die met beide
benen stevig in de maatschappij staan en die vernieuwing niet schuwen. Wij werken zonder winstoogmerken hebben
daarbij kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem ingevoerd dat voldoet aan de
ISO 9001 normering.

CRKBO
Movisie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Bijlage Vlaggensysteem kwaliteitsborging
Instelling besluit te werken met
het Vlaggensysteem

Instelling heeft kwaliteitsbeleid* en daar wordt naar gehandeld
* Specifiek: een thema binnen het kwaliteitsbeleid is ‘sociale veiligheid’, waaronder het sub thema
‘seksualiteit’.
Dit is uitgewerkt in het:
- algemeen beleid
- preventief beleid
- reactiebeleid

Ja

Het Vlaggensysteem krijgt een
plek binnen het kwaliteitsbeleid

Minstens 2 medewerkers volgen de
basistraining en train-de-trainer
Vlaggensysteem
Er zijn criteria voor deelname.

Nee

Kwaliteitsbeleid, specifiek op het sub thema
‘seksualiteit’ wordt ontwikkeld en naar gehandeld.

Trainers ontvangen een certificaat. Movisie ontvangt
min. 3 evaluaties per jaar v/d trainers.
Organisaties ontvangen een licentie als bij 2
gecertificeerde trainers
Per 2 jaar een is er een terugkombijeenkomst van 1 dag.

Trainers geven de basistraining het
Vlaggensysteem van minimaal 2
dagdelen aan medewerkers in de
instelling

Professionele opvoeders gebruiken het Vlaggensysteem
(adequaat beoordelen en handelen bij seksueel gedrag):
1 In teambesprekingen
2 Tijdens intervisie
3 Met jongeren in de groep
4 In individuele gesprekken met en begeleiding van jongeren
5 In individuele gesprekken met ouders

Ondersteuning Movisie na trainde-trainer. Indien nodig kunnen
trainers ‘strippenkaart’
gebruiken.
Indien nodig:
gebruik ‘adviestraject’

Het Vlaggensysteem is een pedagogische interventie om seksueel gedrag neutraler te
beoordelen, bespreekbaar te maken en er pedagogisch adequaat op te reageren. In
deze brochure vindt u een overzicht van trainingen waarmee het Vlaggensysteem in
verschillende sectoren kan worden geïmplementeerd. Naast de basistraining, train-detrainer en introductieworkshop biedt Movisie adviestrajecten op maat.

De implementatie van het Vlaggensysteem is verbonden aan een verbetersystematiek.
Zo houden we de interventie up-to-date. Een pedagogische interventie gericht op
seksualiteit vraagt om structurele aanpassingen aan de ontwikkelingen in de
samenleving en toevoeging van nieuwe kennis uit de praktijk en wetenschap.

*
*
*
*
Postbus 19129 * * 3501 DC Utrecht
* 030 789 2000
* www.movisie.nl
* info@movisie.nl

