Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Trainingen Vlaggensysteem
(Basis en Residentiële Jeugdzorg)
Actuele data op www.rubicon-jeugdzorg.nl bij KEI-trainingsbureau. Kosten: € 250,- per
persoon. Accreditatie: 30.60 punten
Nog steeds maken teveel kinderen en jongeren seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Als
slachtoffer en/of als initiator. Met het Vlaggensysteem maakt Rubicon jeugdzorg een duurzame
kanteling in de preventie en aanpak van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag naar kinderen en
tussen kinderen en jongeren onderling.
Voor wie?
Rubicon jeugdzorg biedt trainingen aan teams en professionals uit de jeugdzorg, het
welzijnswerk en het onderwijs
Wat doen we?
Hoe duidt u seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag
over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageert u op seksueel gedrag van
kinderen/jongeren? En wat doet u als kinderen of jongeren zelf met vragen komen? Het
Vlaggensysteem is een succesvolle interventie om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te
beoordelen, bespreekbaar te maken en pedagogisch adequaat op 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. Deze methodiek is
opgenomen in de databank voor effectieve sociale interventies van Movisie.
Wat leert u?
U leert in de training werken met de pedagogische interventie van het Vlaggensysteem die:
• u helpen om het gedrag van kinderen en jongeren, los van uw eigen ervaring,
objectiever te duiden en te plaatsen.
• u helpen om na te denken over grenzen met betrekking tot seksueel gedrag
van kinderen/jongeren.
• u handvatten geven om pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van kinderen
en jongeren te reageren en handelen.

Door wie?
De trainer is een HBO+ geschoolde medewerker van Rubicon jeugdzorg, met een brede werkervaring
binnen de jeugdzorg en het onderwijs. De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1 trainer. U
kunt ook voor een in company training kiezen, waarbij een verbeterde onderlinge afstemming tussen
de deelnemers wordt bereikt en de slagkracht van het team aanzienlijk wordt verhoogd.
Wanneer, waar en hoe lang?
De training duurt 1 dag en vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). Actuele data
vindt u op onze webiste bij KEI-trainingsbureau.
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn,
evenals ondersteuning bij de implementatie van het Vlaggensysteem binnen uw organisatie.
Kosten?
€ 250,- per persoon (inclusief lesmateriaal).
In company training: prijs op aanvraag.
Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)/beroepsvereniging voor
de maatschappelijk werker en de jeugdzorgwerker. Met deze training kunt u 30.60 punten krijgen.
Met de basistraining Vlaggensysteem haalt u de actuele en bruikbare methodiek Vlaggensysteem in
huis. Met het Vlaggensysteem RJ (Residentiële Jeugdzorg) zijn alle interventies en casuïstiek
toegespitst op jongeren die verblijven in een residentie. Deze training wordt ingezet als onderdeel
van de aanbevelingen vanuit de commissie Samson/Rouvoet.
Meer weten en aanmelding?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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