
                                                      

 

Basistraining Vlaggensysteem  
Vanuit het pedagogisch werkveld zijn er diverse casussen aan te dragen waaruit blijkt dat het 

soms lastig te beoordelen is wat gezond en wat ongezond seksueel gedrag is. Iedereen heeft 

immers zijn/haar eigen referentiekader. De methodiek van het Vlaggensysteem geeft 

professionals handvatten om grensoverschrijdend seksueel gedrag te beoordelen en een 

adequate pedagogische reactie te formuleren. In de workshop maakt u kennis met het 

Vlaggensysteem en in de basistraining wordt dieper ingegaan op het Vlaggensysteem en kunnen 

cases uit de praktijk worden ingebracht.   

De training is bedoeld voor jongerenwerkers, medewerkers van de kinderopvang, 

jongerencoaches, leerkrachten primair onderwijs, leerkrachten voortgezet onderwijs en MBO, 

gezondheidsfunctionarissen, jeugdverpleegkundigen etc. Na afloop van de training krijgt de 

deelnemer een officieel certificaat waarmee er eventuele registerpunten kunnen worden 

aangevraagd. 

Werken met de Meldcode  
Binnen het werkveld van het sociaal domein blijkt dat er regelmatig handelingsverlegenheid 

ontstaat als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn er van overtuigd dat 

niets doen bij signalen van huiselijk geweld geen optie is. Daarom trainen wij zowel de 

beginnende als ervaren professionals in het signaleren van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en te handelen volgens de Meldcode.  

Binnen deze training worden de 5 stappen uitgebreid doorlopen. Het gaat het niet alleen om 

kennisoverdracht maar ook om het in de praktijk brengen van het geleerde, om proces en 

inhoud. 

De training is bedoeld voor alle professionals werkzaam in de sectoren: (jeugd)gezondheidszorg, 

waaronder geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg; jeugdzorg; onderwijs, van 

basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief leerplicht; kinderopvang; maatschappelijke 

ondersteuning; justitie, waaronder Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.  

Training Aandachtfunctionaris  
Binnen de organisaties die werken met de Meldcode is het een verplichting een deskundig 

persoon aan te stellen die kennis heeft en medewerkers kan begeleiden met betrekking tot het 

uitvoeren van de Meldcode. De aandachtfunctionaris of medewerker die deze taak gaat uitvoeren, 

is ook verantwoordelijk voor zorg- kwaliteit- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie. 

Binnen deze training wordt uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Daarnaast leert een plan van aanpak te ontwikkelen voor uw 

organisatie en kunt u de Meldcode implementeren. Hiermee voldoet u aan de eisen van de 

inspectie van uw sector. 

De Trainers 
Lydia van der Craats en Birgul Kurt zijn beiden gecertificeerd trainer voor zowel het 
Vlaggensysteem (vanuit Movisie), de training Werken met een Meldcode (vanuit Ministerie van 

VWS) en de Training Aandacht functionaris (TrainersHuiselijkGeweld.nl)  
Voor alle trainingen is maatwerk mogelijk.  
Voor meer informatie en advies kunt u mailen naar: sdtrainingen@outlook.com  
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