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Introductie

Kindermishandeling is het misbruik en de verwaarlozing die voorkomt bij kinderen onder 
de 18 jaar. Het omvat alle soorten fysieke en/of emotionele mishandeling, seksueel 
misbruik, verwaarlozing, nalatigheid en commerciële of andere uitbuiting, die resulteert in 
daadwerkelijke of potentiële schade aan de gezondheid, het voortbestaan, de ontwikkeling 
of de waardigheid van het kind in de context van een relatie van verantwoordelijkheid, 
vertrouwen of macht. Blootstelling aan huiselijk geweld en/of intiem partnergeweld wordt 
soms ook als een vorm van kindermishandeling opgenomen (WHO, 2020). 

Volgens Sampson (2017) kan het concept van ‘collectieve doeltreffendheid’ (origineel 
collective efficacy) leiden tot een hechtere samenleving, aangezien gemeenschappen met 
‘gedeelde verwachtingen over controle, sociale actie en doeltreffendheid’ over het algemeen 
efficiënter zijn ten aanzien van het uitvoeren van een specifieke taak. Zo’n collectieve actie-
oriëntatie kan leiden tot meer steun en vertrouwen tussen de leden van de gemeenschap 
en de ontwikkeling van gemeenschappelijke overtuigingen ten aanzien van een fenomeen 
of beoogd effect. In deze context hebben de leden van de gemeenschap het vermogen 
om het gedrag van andere leden te beïnvloeden, door middel van sociaal kapitaal - en zo 
delinquent gedrag tegen te gaan. 

Om de collectieve doeltreffendheid en sociaal kapitaal van gemeenschappen te vergroten, 
in de strijd tegen kindermishandeling en -misbruik, hebben de Co-Happiness-partners in 
dit project een koers uitgezet om actoren in gemeenschappen in staat te stellen actie te 
ondernemen en samen te werken. Dit zal gemeenschappen veerkrachtiger en veiliger maken 
voor kinderen. Met dat in gedachten wordt in dit document stapsgewijs de training ‘Training 
voor professionals, opvoeders en andere geïnteresseerde leden van de gemeenschap over 
de kennisuitwisseling en innovatieve strategieën in de preventie van kindermishandeling en 
-misbruik ‘ gepresenteerd. 

De training was aanvankelijk ontworpen met het oog op met name fysieke trainingen (bijv. 
Blended learning). Gezien de impact van de COVID-19 pandemie op de uitvoering van het 
project, werd de training echter zodanig aangepast dat deze flexibel genoeg is om zonder 
enige beperking online te worden aangeboden. Het stelt organisaties in staat om een training 
op maat te implementeren in overeenstemming met hun landspecifieke realiteit. De training 
is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Italiaans, Portugees, Grieks en Roemeens. 
Alle geproduceerde materialen zijn te vinden op de projectwebsite: www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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Co-Happiness Project

Het Co-Happiness Project is een driejarig Erasmus + -project onder leiding van Dona Daria, 
dat een partnerschap oprichtte van negen organisaties uit Nederland (3), Portugal (2), Finland 
(1), Italië (1), Roemenië (1) en Griekenland (1). Co-Happiness werd gecreëerd om sociaal 
kapitaal en collectieve doeltreffendheid te bevorderen om kindermishandeling en misbruik 
te voorkomen, door de gemeenschap (professionals, leraren, opvoeders, ouders en een 
breder publiek aan volwassenen) te voorzien van de nodige kennis, training, hulpmiddelen 
en technieken om signalen van kindermishandeling en misbruik beter te herkennen. 

Op deze manier kunnen zij dergelijke gevallen gemakkelijker identificeren en melden, zodat 
kinderen de nodige ondersteuning kunnen krijgen. Ook is er een computerspel ontwikkeld 
over de preventie en bewustmaking van kindermishandeling en misbruik voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar. Het Co-Happiness project is gericht op een multidisciplinaire preventie van 
kindermishandeling en misbruik door: 

• Ontwikkeling van een multidisciplinaire preventiecursus om de realiteit van 
kindermishandeling en kindermishandeling te onderzoeken, waarbij verschillende 
belanghebbenden worden betrokken, zoals scholen, justitie, lokale autoriteiten en 
gemeenten, beroepsbeoefenaars en niet-gouvernementele organisaties; 

• Bijdragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, misbruik en 
verwaarlozing door de gemeenschap in staat te stellen signalen van kindermishandeling 
en misbruik beter te herkennen, zodat zij kunnen melden, en er sneller gereageerd kan 
worden op de zaak.

• Kwalitatief onderzoek doen naar benaderingen van sociaal kapitaal en collectieve 
doeltreffendheid om kindermishandeling en -mishandeling te voorkomen; 

• Het betrekken van het onderwijs om belangrijke actoren in de gemeenschap en 
kinderen te activeren om situaties van kindermishandeling en -mishandeling te 
voorkomen, op te sporen en te melden; 

• Het ontwerpen van een opleidingscurriculum over preventie en bewustwording 
van kindermishandeling en misbruik, en een pilot met belangrijke actoren uit de 
gemeenschap; 

• Een computerspel ontwikkelen over preventie en bewustwording van 
kindermishandeling en misbruik, en de game uitproberen met kinderen op school.

Om bovenstaande doelen te bereiken, zet het partnerschap zich in om vijf intellectuele 
outputs te ontwikkelen: 

• IO1 - Overzichtsrapport over sociaal kapitaal en collectieve doeltreffendheid-
benaderingen om kindermishandeling en misbruik te voorkomen  

• IO2 - Opleidingscurriculum over preventie en bewustwording over 
kindermishandeling en -mishandeling in de gemeenschap  

• IO3 - Programma om kindermishandeling en kindermishandeling te voorkomen  

• IO4 - Computerspel voor preventie em bewustwording van kindermishandeling 
en misbruik bij kinderen 

• IO5 - Bronnengids voor preventie van en bewustmaking van gemeenschappen 
en kinderen over kindermishandeling en kindermishandeling 
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Co-Happiness Cursus Curriculum

De cursus curriculum bevat een algemene omschrijving; het beoogde publiek; steekwoorden; 
instructietaal; wijze van overdracht; doelstellingen; leeruitomsten; beschrijving van generieke 
en optionele onderdelen van de cursus inhoud; tijdsinvestering; methoden van onderwijs; 
en beoordelings methoden. 

Titel

Training voor professionals, opvoeders en andere geïnteresseerde leden van de 
gemeenschap over kennisuitwisseling en innovatieve strategieën om kindermishandeling 
en -misbruik te voorkomen 

Algemene omschrijving 

Het trainingsprogramma is bedoeld om actoren uit de gemeenschap in staat te stellen actie 
te ondernemen om bij te dragen aan het voorkomen van kindermishandeling, waardoor 
gemeenschappen weerbaarder en veiliger worden voor kinderen. 

De training was aanvankelijk ontworpen met het oog op vrij traditionele trainingen (bijv. 
Blended learning). Gezien de impact van de COVID-19 pandemie op de uitvoering van het 
project, werd de training echter zodanig aangepast dat deze flexibel genoeg is om zonder 
enige beperking online te worden aangeboden. Dit betekent dat organisaties een training 
op maat kunnen plannen en implementeren in overeenstemming met hun landspecifieke 
realiteit en volgens hun groepsspecifieke behoeften. 

De voornaamste begunstigden van deze training zijn de hoofdrolspelers (professionals 
die in het kindwelzijns-systeem werken) en mensen uit de gemeenschap die er belang 
bij hebben hun kennis te vergroten over de preventie van kindermishandeling en het 
bevorderen van het welzijn van kinderen. Dit specifieke leertraject biedt theoretische 
kennis en ervaringsgerichte oefeningen, en de mogelijkheid om verworven competenties 
in de praktijk en de omgeving toe te passen.

Beoogd publiek 

Leraren | Onderwijspersoneel | Trainers | Community mentoren | Medewerkers van 
kinderwelzijnsdiensten |Actieve actoren in de gemeenschap

Steekwoorden  

Kinderwelzijn; Kinderbescherming; Community bewustzijn; Kinderrechten; Mishandeling 
en misbruik 

Instructie-taal

Taal van ieder partner-land (Engels; Nederlands; Italiaans; Portugees; Grieks; Roemeens)
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Wijze van overdracht 

De deelnemer aan de training wordt aangemoedigd om de theoretische inhoud te lezen 
alvorens de workshopsessies / synchrone sessies bij te wonen. 

Workshop sessies / synchrone sessies zullen dieper ingaan op de theoretische kennis en de 
competenties van cursisten verder ontwikkelen met behulp van participatieve methoden 
en oefenactiviteiten.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze training zijn: 
• Deelnemers begrijpen het belang van sociaal kapitaal bij de preventie van 

kindermishandeling en kindermishandeling
• Deelnemers kunnen de behoeften van kinderen en hun families te identificeren
• Deelnemers kunnen risico- en beschermende factoren te identificeren 
• Professionals zijn in staat gesteld om het bewustzijn van kinderen over 

kindermishandeling te vergroten.
• Aanbieden van strategien om effectief om te gaan met situaties van kindermishandeling 

en misbruik
• De juridische en sociale context van kinderbescherming is helder.

Leer uitkomsten

Aan het einde van de training heeft de deelnemer: 
• Meer inzicht in de verschillende situaties van kindermishandeling en misbruik en hun 

implicaties 
• Begrip van de signalen die verband houden met mishandeling en weet de deelnemer 

hoe hij/zij dit soort situaties moet melden. 
• Meer capaciteiten om effectieve steun aan mishandelde kinderen en hun families te 

bieden
• Meer begrip over hoe effectief samen te werken met andere leden/organisaties van 

de gemeenschap om kindermisbruik en misbruik gerichter te voorkomen en om de 
rechten van het kind te bevorderen

Cursus inhoud

Onderdelen

Welkoms-sessie (verwachte duur: 1 uur) 

Kindermishandeling en misbruik (verwachte duur: 3 uur) 

• Definitie van kindermishandeling en misbruik 
• Definitie van soorten misbruik en mishandeling
• Behoeften van kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van misbruik en 

mishandeling (volgens korte- en langetermijn impact) 
• Epidemiologische studies op het terrein 
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Juridisch kader en het beschermingssysteem (verwachte duur: 4 uur) 
• Verschillen tussen risico- situaties 
• Europees en nationaal juridisch kader 
• Sleutelactoren 
• Beschermende maatregelen
• Het kind bij het proces betrekken 

Kinderen en familie (verwachte duur: 4 uur) 
• Familie-rol 
• Situaties van misbruik en mishandeling binnen het gezin - gevolgen voor de 

ontwikkeling van het kind en de gevolgen voor het gezin 
• Normaal en storend gedrag/attitudes op basis van de leeftijd van het kind 
• Positief ouderschap 
• Ouderlijk onderwijs (bijv. Strategieën, programma’s) 

De realiteit van kindermishandeling (verwachte duur: 4 uur) 
• Risico- en beschermende factoren 
• Alarmsignalen 
• De stem/het perspectief van het misbruikte kind naar voren brengen
• Interventie met het kind (bijv. Technieken om met het slachtoffer te praten)
• Interventie met het gezin 

Sociale verantwoordelijkheid (verwachte duur: 4 uur) 
• Definitie van sociaal kapitaal 
• Definitie van collectieve doeltreffendheid en de onderlinge relaties in de preventie 

van kindermishandeling en misbruik
• Manieren om sociaal kapitaal in onze gemeenschappen te verbeteren 
• Melding van situaties van misbruik en mishandeling - hoe en waar?
• Europees beleid en succesvolle praktijken 
• Het belang van samenwerking: hoe om te gaan met de belangrijkste actoren en de 

gemeenschap als geheel voor de preventie van kindermishandeling en -mishandeling 
• Het verspreiden van nuttige informatie via de gemeenschap 

Preventie en interventie (verwachte duur: 4 uur) 
• Preventiebenaderingen ontwikkelen 
• Sociaal kapitaal om kindermishandeling en kindermishandeling te voorkomen 
• Leidende principes in interventie 
• Samenwerken voor hetzelfde doel - een systemische respons - netwerken met ouders 
• Hulpbronnen in de gemeenschap 

Tijdsinvestering

De trainingsperiode duurt 15 dagen, gedurende ongeveer 4 weken, en omvat zelflerende 
theoretische inhoud en het bijwonen van workshops / synchrone sessies. Er is ook een 
evaluatie component.
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Geschatte tijd voor leestijd: 12 uur 

Geschatte tijd voor het bijwonen van workshop/synchrone sessies: 13 uur 

Totaal: 25 uur

Methoden van onderwijs

Via de projectwebsite (http://www.co-happiness.eu/) kunnen zowel opleiders als cursisten 
nuttig leerondersteunend materiaal vinden (bijv. opleidingsinhoud, artikelen, wetgevings-
documenten en andere relevante publicaties). 

Tijdens de workshop/synchrone sessies worden eerder geïntroduceerde sleutelconcepten 
ondersteund door praktijkvoorbeelden en worden stagiaires uitgenodigd om hun 
grassroots-ervaringen te delen. Het trainingsprogramma biedt ook discussies op basis van 
praktijkvoorbeelden door middel van casestudy’s, rollenspellen en andere technieken. 

De training is bedoeld om theorie en praktijk samen te brengen en deelnemers in staat te 
stellen de opgedane kennis toe te passen en te gebruiken in hun dagelijkse werk en leven.

Beoordelingsmethode

Zelfevaluatie van kennis en competenties (voor en na de training) 
Observatie van de ontwikkeling van de deelnemers
Individuele opdrachten

Referenties
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Ontwikkeling methodologie en validatie proces 

Het curriculum van de Co-Happiness cursus is het resultaat van drie hoofdfasen: onderzoek, 
uitwisseling van kennis en ervaringen door projectpartners en afstemming van de resultaten 
van de pilots in elk partnerland. 

• Fase 1: onderzoek en afronden van het eerste concept van het cursuscurriculum
• Fase 2: uitwisseling van ervaringen tussen projectpartners en intercollegiale toetsing
• Fase 3: resultaten pilots en verdere afstemming 

Fase 1: onderzoek en afronden van het eerste concept van het cursuscurriculum 

Er werd onderzoek gedaan naar bestaande trainingsprogramma’s om een op bewijzen 
gebaseerde training te ontwerpen, ondersteund door gedegen theorie en/of empirisch 
onderzoek. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Co-Happiness-training(en) niet alleen 
moeten gaan over onderwerpen die direct verband houden met de definitie en gevolgen 
van kindermishandeling en -misbruik, maar ook aandacht moet besteden aan zaken 
als sociaal kapitaal en collectieve waakzaamheid als primaire middelen om kinderen te 
beschermen. Op basis van de gefundeerde resultaten werd het eerste concept van de 
cursuscurricula opgesteld met in totaal 6 modules: 1) Kindermishandeling en kindermisbruik; 
2) Juridisch kader en het beschermingssysteem; 3) Kinderen en gezin; 4) De realiteit van 
kindermishandeling en kindermisbruik; 5) Maatschappelijke verantwoordelijkheid; 6) 
Preventie en interventie.

Om voor de cursus waardevolle feedback te verzamelen en dienovereenkomstig 
bij te werken, werden belangrijke actoren / experts die werkzaam zijn in het 
kinderbeschermingssysteem geraadpleegd.

Fase 2: uitwisseling van ervaringen tussen projectpartners en intercollegiale toetsing

Partners droegen met hun kennis bij aan de ontwikkeling van de trainingsinhoud. De 
eindproducten zijn te vinden op de projectwebsite: http://www.co-happiness.eu/. 

Phase 3: pilots’ results and fine-tuning

De trainingscursus werd getest in de zes landen van de partners (Finland, Griekenland, 
Italië, Nederland, Portugal en Roemenië). In totaal volgden 120 professionals, studenten en 
vrijwilligers de pilot Co-Happiness training:

• 16 uit Finland
• 30 uit Italië
• 25 uit Griekenland 
• 18 uit Nederland
• 30 uit Portugal
• 17 uit Roemenië
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In de testfase (pilot) kregen deelnemers de kans om feedback te geven op de inhoud en de 
vorm van de ontwikkelde materialen. Om de feedback van de deelnemers te verzamelen, 
werd een evaluatie van zowel de resultaten op korte termijn als het gehele uitvoeringsproces 
uitgevoerd. De volgende instrumenten zijn toegepast:

• Vragenlijst voor zelfevaluatie (voor en na de training) - zie bijlage 2
• Beoordeling van de tevredenheid over de training - zie bijlage 3
• De kwaliteitsbeoordeling van de modules - zie bijlage 4.

Het evaluatieproces is een belangrijk onderdeel van elke interventie, omdat het helpt om 
de effectiviteit van de interventies te begrijpen.
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Land Trainingsvorm Aantal 
deelnemers Profiel deelnemers Feedback op het trainingsmateriaal Algehele beoordeling

Finland 100% online 16 Studenten bacheloropleiding 
verpleegkunde

De “programma-inhoud” werd goed 
beoordeeld. Alle deelnemers waren van 

mening dat de training een goede balans 
had tussen theorie en praktijk.

Suggesties ter verbetering: sommige 
deelnemers waren van mening dat de 
quizzen misschien niet allemaal nodig 

waren.

De studenten beoordeelden het belangrijk 
voor hun toekomstige beroep als professional, 

maar ook voor het dagelijks leven.

Italië Een-op-een 30

Vrijwilligers van sociale 
beschermingsdiensten, 

leken, psychologen, leraren 
/ opvoeders, parochianen, 

sociaal-gezondheidswerkers, 
studenten en leden van de 

strijdkrachten

De meeste deelnemers waren van mening 
dat de training bijdroeg aan hun preventie- 

en interventiewerk met betrekking tot 
kindermishandeling en kindermisbruik.

Suggesties ter verbetering: sommige 
deelnemers stelden voor om onderwerpen 

op te nemen over de relatie van 
minderjarigen met het sociale media en 

internet.

De inhoud was in overeenstemming met 
hun verwachtingen en men beoordeelde de 

doelstellingen en leerresultaten als goed.

Griekenland 100% online 25

Psychologen, 
maatschappelijk werkers, 
docenten, studenten en 
andere professionals die 
bezig zijn met preventie 

en interventie van 
kindermishandeling en 

mishandeling

Deelnemers beschouwden de training als 
efficiënt, sommigen vonden wel dat de 

inhoud van trainingsmodules interactiever 
zouden moeten zijn.

Suggesties ter verbetering: deelnemers 
hebben geen aanvullingen / aanpassingen 

gemeld.

De algehele indruk was positief, waarbij de 
deelnemers zeiden dat ze de training aan 
anderen zouden aanbevelen. Deelnemers 
gaven aan dat de verstrekte informatie (via 

alle modules) erg nuttig was. 

Belangrijkste bevindingen pilot 
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Land Trainingsvorm Aantal 
deelnemers Profiel deelnemers Feedback op het trainingsmateriaal Algehele beoordeling

Nederland

b-learning format, 
met online en 

een-op-een 
sessies

18

Professionals in 
kinderwelzijn en 

kinderzorg, experts 
op het gebied van 

kindermishandeling en 
kindermisbruik, trainers, 

vrijwilligers / mentoren en 
studenten

Alle deelnemers vonden de modules erg nuttig en 
waardeerden de kans om hun ervaringen te delen en 
uit te wisselen, en waren van mening dat de training 
een verscheidenheid aan onderwerpen behandelde 

en nuttige informatie bood. De deelnemers 
verklaarden dat de training hen enerzijds had 

voorzien van nieuwe kennis over de verschillende 
soorten kindermishandeling en de betrokkenheid 
van de gemeenschap bij het voorkomen ervan, en 
anderzijds hen had geholpen om dieper in te gaan 

op de behoeften en perspectieven van kinderen, de 
slachtoffers van misbruik en mishandeling.

Suggesties ter verbetering: n.v.t.

Alle deelnemers waren tevreden over 
de training en zouden deze bij andere 

mensen aanbevelen.

Portugal

100% online, 
met synchrone 
en asynchrone 

sessies

30

Leraren / opvoeders, 
bemiddelaars, 

maatschappelijk werkers, 
psychologen en studenten

De meeste deelnemers beoordeelden de inhoud 
van de training als “zeer goed” en “uitstekend”.

Suggesties ter verbetering: n.v.t.

Alle deelnemers bevelen de training 
bij anderen aan. De modules waren 

erg nuttig en de behandelde 
onderwerpen erg belangrijk voor 

hun werk. Deelnemers waardeerden 
ook de mogelijkheid tot onderlinge 

uitwisseling van kennis en ervaringen.

Roemenië Een-op-een 17

Opvoeders en 
maatschappelijk werkers 

die op verschillende 
afdelingen binnen de 

kinderbeschermingsdienst 
werken, meer bepaald 

groepswoningen

Alle deelnemers waren van mening dat de “inhoud 
van het programma” was afgestemd op hun 

behoeften, de activiteiten bevorderden het begrip 
van de theorie en de training was interactief en 

daagde hen uit tot introspectie en motiveerde hen 
om zich verder te ontwikkelen.

Suggesties ter verbetering: een aanvullende 
module opnemen over seksuele voorlichting om 

seksueel misbruik te voorkomen.

Alle deelnemers zeiden dat ze de 
training zouden aanbevelen bij andere 

professionals en dat de lengte ervan 
goed was. Alle deelnemers vonden 

de trainingen erg nuttig en van grote 
waarde (zowel professioneel als 

persoonlijk).
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Stap voor stap implementeren van het cursus curriculum

1. Opstellen van het profiel van de deelnemers

De Co-Happiness-trainingscursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het 
gebied van kinderbescherming, waaronder opvoeders, leraren, trainers, mentoren uit de 
gemeenschap, professionals van de kinderbescherming en andere belangrijke actoren (bijv. 
universiteitsstudenten die professionals op dit gebied worden). Bovendien kan de training 
worden aangeboden aan leken als een strategie op bevolkingsniveau.

2. Wervingsproces

Om het beoogde publiek te bereiken, is het belangrijk om partnerschappen aan te gaan 
met belangrijke maatschappelijke organisaties en universiteiten, waarvan de professionals 
en klanten kunnen profiteren van de strategieën van de training. Maar ook via sociale media: 
door bijv. een flyer te maken om het trainingsaanbod te verspreiden (zie bijlage 5 ter inspiratie 
en ondersteuning bij het maken van een flyer).

3. Vaardigheden voor zelfbeoordeling

Nodig de deelnemers uit om zichzelf te beoordelen voordat de training begint. Een vragenlijst 
voor zelfevaluatie is opgesteld door het Co-Happiness-partnerschap en is bedoeld om de 
kennis / vaardigheden van de deelnemers te meten op het gebied van: ‘Kindermishandeling 
en –misbruik’; ‘Juridisch kader en het beschermingssysteem’; ‘Kinderen en familie’; ‘De 
realiteit van kindermishandeling en kindermisbruik’; ‘Sociale verantwoordelijkheid’ en 
‘Preventie en interventie’. Pas het voor en na de training toe om de effectiviteit van een 
interventie meten.

4. Trainingsinhoud

Op de website van het Co-Happiness-project (www.co-happiness.eu) kan de inhoud van de 
training gratis worden gedownload in de talen van de partnerlanden, inclusief het Engels.

5. Organisatie van de trainingen

Het is erg belangrijk om alle aspecten met betrekking tot de organisatie van een opleiding in 
overweging te nemen, namelijk:

 - Tijdspad

Voor het trainingsprogramma (zie hieronder) is een verwachte duur voor elke aparte 
module en voor de totale duur van de training beschreven. Zoals eerder vermeld, kunnen de 
organisaties een training op maat plannen en implementeren die past bij de realiteit van hun 
land en volgens de behoeften van hun specifieke groep.

Daarnaast is ook belangrijk om te benadrukken dat in workshops / sessies voldoende tijd 
moeten worden besteed om mogelijke twijfels van deelnemers weg te nemen en hen de 
kans te geven om zienswijzen en ervaringen uit te wisselen, hun motivatie te vergroten en 
netwerken op te zetten.
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 - Trainers

Het is belangrijk om als team te werken om ervoor te zorgen dat de modules effectief en 
logisch zijn, zonder onnodige herhaling van informatie.
Daarnaast is het aan te bevelen om ten minste twee trainers te hebben die de sessies samen 
voorbereiden om de modules consistent te onderwijzen. Ze moeten kennis hebben over 
het onderwerp om vragen en zorgen te beantwoorden die kunnen ontstaan tijdens de 
workshops / sessies.

 - Project website

De projectwebsite is een uitstekende bron om de duur van de training te bepalen en bewaken, 
hoewel dit niet verplicht is. Modules moeten vóór de workshops / sessies toegankelijk zijn 
voor de deelnemers (minimaal 2 dagen ervoor), zodat de deelnemers voldoende tijd hebben 
om de inhoud te verkennen en indien nodig oefeningen te maken.

 - Sessies plannen

Alle trainingssessies moeten van tevoren worden voorbereid, sessie plannen moeten de 
volgende informatie bevatten: modulenaam, duur, format, doelstellingen, programma-
inhoud, leerresultaten en activiteiten. De modelsessieplannen voor elke module zijn te 
vinden in bijlage 1.

 - Materialen

In de hierboven genoemde sessieplannen is het mogelijk om verschillende activiteiten te 
combineren die verband houden met het onderwerp van elke module. Elke organisatie moet 
de activiteiten, oefeningen en documentatie (voornamelijk in termen van nationale wetgeving) 
echter aanpassen aan de context van elk land met betrekking tot kindermishandeling en 
preventie en interventie van mishandeling.
Trainingsmateriaal en presentaties dienen aan de deelnemers te worden gegeven, zodat ze 
deze altijd kunnen raadplegen wanneer dat nodig is.

6. Begeleiding en evaluatie

Het hele cursusproces moet bij elke stap worden begeleid en geëvalueerd. Zoals vermeld, 
moet aan het begin van de training de deelnemers een vragenlijst worden voorgelegd 
om de vaardigheden te beoordelen. Dit moet aan het einde van de training weer worden 
geretourneerd.

Elke module heeft een vragenlijst die rekening houdt met de relevantie van de inhoud, de 
prestaties van de trainers en de ruimte en omstandigheden waarin de training plaatsvindt. 
Deze enquête moet een open ruimte bieden voor cursisten om suggesties te doen.
Aan het einde van de trainingsactie moeten de deelnemers ook een tevredenheidsenquête 
invullen om te meten hoe tevreden ze waren over de trainingssessies met betrekking tot de 
volgende parameters: organisatie, programma-inhoud, trainers, relatie theorie / praktijk en 
aanbeveling van training.
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Bijlage 1 – Sessie plannen 

N.B.: de geschatte duur omvat zowel de geschatte tijd voor online leren als de workshops / 
sessies; alle trainingseenheden zijn beschikbaar op de projectwebsite: 
www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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1. Module I Kindermishandeling en misbruik

Module:  I – kindermishandeling en misbruik
Duur:   3uur (1 uur online leren, 2 uur een-op-een/ synchrone sessie)

Hoofddoelstellingen: • De definities van verschillende vormen van kindermishandeling en 

kindermisbruik verduidelijken

• Kennis vergroten over de verschillende vormen van kindermishandeling 

en kindermisbruik

• Kennis verschaffen om misbruik te herkennen 

• Begrip vergroten over de behoeften die slachtoffers van misbruik 

hebben

Leerresultaten: Aan het einde van deze module hebben de deelnemers:

• een duidelijk beeld van de verschillende vormen van 

kindermishandeling en kindermisbruik

• de kennis om de verschillende vormen van misbruik en mishandeling te 

kunnen benoemen en zijn ze in staat signalen te herkennen die duiden 

op misbruik en mishandeling

• kennis van het mechanisme van mentale trauma’s bij kinderen en 

adolescenten

Methodiek: Een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Kindermishandeling en kindermisbruik, verschillende vormen van misbruik

Risico factoren

Onderzoek bewijzen van het onderwerp

Herkennen van de verschillende vormen van misbruik

Korte en lange termijn consequenties van misbruik 

Evaluatie: Modulebeoordeling (aan het einde van de module) en tevredenheids- en 

kwaliteitsonderzoek (aan het einde van de training)

Online leren:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 1 uur Onlinetraining: Module I deel I Computer

Internet Connection

Website
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Een-op-een / synchroon sessie:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 15 min Begin de sessie met een actvitieit om het ijs te 

breken.

Zie de oefening “speed 

meeting”

Duur: 10 min Begin de PwP-sessie met het doornemen van de 

volgende inhoud:

• Doel van de module

• Leerresultaten

• Definities (deel I )

Computer

Internetverbinding

Platform / Projector

Flipover

Stiften

Duur: 1 uur Start Module 1, deel II. 

Probeer deelnemers bij het gesprek te betrekken 

en hun eigen expertise en ervaringen naar voren te 

brengen: het doel van de module is om vruchtbare 

discussies te hebben en ideeen uit te wisselen, zodat 

het verder gaat dan alleen maar theoretische kennis.

Computer

Internetverbinding

Platform /Projector

Flipover

Stiften

Duur: 25 min De volgende vragen worden op papier ingevuld, en 

achteraf besproken:

Definieer de vier soorten van mishandeling? 

Wat zijn kenmerken van gezinnen waarin 

mishandeling voorkomt?

Wat zijn de gevolgen van mishandeling voor 

emotieherkenning?

Wat zijn de sociale gevolgen van mishandeling?

Hoe kan een kind worden ‘gewapend’ tegen 

bijwerkingen / gevolgen? 

Papier

Pennen

Duur: 10 min Ter afsluiting: herinner eraan waar deze sessie over 

gaat (het project) en hoe deelnemers bij het project 

kunnen worden betrokken. 

Flipover

Stiften
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2. Module II Wettelijk kader en het systeem van bescherming

Module:  II – Wettelijk kader en het systeem van beschemring
Duur:   4 uur (2u online leren, 2u Een-op-een/ synchrone sessie)

Hoofddoelstellingen: • Deelnemers vertrouwd maken met het internationale en 

nationale juridische kader en het beschermingssysteem

• Bewustwording creëren over wat deelnemers kunnen doen in 

gevallen van kindermishandeling en kindermisbruik

• De deelnemers vertrouwd maken met mogelijke 

interventiemogelijkheden bij kindermishandeling en 

kindermisbruik

Leerresultaten: Aan het einde van deze module kunnen de deelnemers:

• De kenrmerken benoemen van het nationale en internationale 

juridische kader en het beschermingssysteem van elk 

partnerland 

• De situatie in hun iegen land evalueren

• Het belang van collectieve werkzaamheid voor de preventie 

en aanpak van kindermishandeling en kindermishandeling 

benadrukken

• Mogelijke manieren ontwikkelen om in te grijpen in gevallen van 

kindermishandeling en kindermisbruik

Methodiek: online leren, een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Internationaal en Europees wettelijk kader

Nationaal wettelijk kader

Sleutelactoren voor de bescherming van kinderen

Hulplijnen voor psychologische en juridische ondersteuning van de 

slachtoffers

De rol van het kind in het beschermingsproces

Evaluatie: Modulebeoordeling (aan het einde van de module) en tevredenheids- 

en kwaliteitsonderzoek (aan het einde van de training)



30

Online leren:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 1u30min Onlinetraining: Module II Computer

Internet Connection

Platform

Duur: 10 min Quiz – 10 vragen (meerkeuze, 

om te peilen of leerlingen de 

boodschap van de module 

kunnen volgen

Computer

Internetverbinding

Platform

Een-op-een / synchrone sessie:

Duur: 01:15u Volg de instructies van de activiteit “De 
diamant van de rechten van het kind”: 

begin de 1op1 sessie door de deelnemers 

te vragen of ze op de hoogte zijn van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind en 

voer een discussie over de artikelen die 

het bevat; introduceer een verkorte versie 

van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind; groepsactiviteit en discussie.

Computer

Projector

Powerpoint (Module 2: 1op1 - 

verkorte versie van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind)

Flipover

Stiften

Bijlage 2 (1op1 oefeningen) op 

papier

Duur: 40 min Volg de instructies van de activiteit “Wat 
kunnen we doen?”: Discussie over de 

vraag of zij vinden dat de rechten van 

kinderen voldoende worden beschermd 

en wat zij denken dat de situatie is met 

betrekking tot kindermishandeling 

en kindermisbruik; 2 casestudy’s; 

discussie over gemeenschapsbronnen / 

organisaties

Computer

Internet Connection

Computer

Projector

Powerpoint (Module 2 f2f – case 

studies)

FlipChart

Markers

Duur: 10 min Afsluitende woorden en benadruk de 

belangrijkste conclusies van de sessie.

Flipover

Stiften
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3. Module III Kinderen en familie

Module: III – Kinderen en familie
Duur:  4u (2u Online leren, 2u een-op-een / synchrone sessie)

Hoofddoelstellingen: Geweld vindt overal plaats, ook in het gezin. Seksueel misbruik van 

kinderen, de activering van gewelddadig gedrag, genereert een 

relationele spiraal die een verleidelijke kracht ontwikkelt die bestaat 

uit attitudes die worden gekenmerkt door misbruik en manipulatie, als 

instrumenten van “overheersing van de ander”. Het is noodzakelijk om 

het gezin naar de oorsprong van zijn bestaan te leiden: de bakermat 

van de liefde.

Leerresultaten: Aan het einde van deze module kunnen de deelnemers:

• Geweld definiëren en het concept toepassen aan de 

gezinscontext;

• het autoritair - normatieve gezinsmodel herkennen;

• een regeneratief gezinsmodel voor het kind ontwerpen.

Methodiek: Online leren, een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Definitie van geweld (interpretatie van geweld; de dynamiek van 

geweld de kaart van geweld; parameters van evaluatie van geweld)

Het ontstaan van de ouderschapservaring

De noodzaak om het heimelijke risico tegen te gaan

De kenmerken van het heimelijke risico

De methode: emotioneel rationeel onderwijs (ERE)

Omgaan met de emoties

Herkennen en handelen

Evaluatie: Modulebeoordeling (aan het einde van de module) en tevredenheids- 

en kwaliteitsonderzoek (aan het einde van de training)
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Online leren:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 1u30min Onlinetraining: Module III Computer

Internetverbinding

Platform

Duur: 10 min Quiz – 9 vragen (meerkeuze, 

om te peilen of leerlingen de 

boodschap van de module 

kunnen volgen

Computer

Internet Connection

Platform

Een-op-een / synchrone sessie:

Duur: 15min ‘IJsbreker’ activiteit: Ik ben” Papier

Pennen / stiften

Duur: 40 min Bekijk de inhoud van de module en 

neem even de tijd om de twijfels van 

de deelnemers te bespreken (volg de 

PowerPointpresentatie, aangezien er 

activiteiten zijn voor specifieke momenten)

Computer

Projector

Powerpoint (Module 3: 1op1)

Flipover

Stiften

Duur: -- Activiteit “Puzzelspel: herdefinieer het 

concept gezin en minderjarige opnieuw”

Duur: 10 min Activiteit: “Participatief frontaal: hoe wordt 

gezinsgeweld aangeleerd?” 

Flipover

Stiften

Duur: 15 min Game "bouw de kaart van geweld" Flipover papier (1 per groep”

Stiften 

Tape (om papier op te plakken)

Duur: 15min Casestudies Computer

Projector

Flipover

Stiften

Duur: 10 min Technieken voor activiteitenbenadering - 

voorbeeld: het gezicht van emoties

6 kaarten (elk met een uitdrukking: 

verdrietig, blij, bang, boos, 

aanhankelijk, walgend)

Duur: 10 min Afsluitende woorden en benadruk de 

belangrijkste conclusies van de sessie.

Flipover

Stiften
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4. Module IV De werkelijkheid van kindermishandeling en -misbruik

Module:  IV De werkelijkheid van kindermishandeling en -misbruik
Duur:   4u (2u Online leren, 2u een-op-een / synchrone sessie)

Hoofddoelstellingen: Deze module is bedoeld om professionals die met kinderen, 

ouders en omstanders werken een kijkje te geven in preventie van 

kindermishandeling vanuit het perspectief van een kind

Leerresultaten: Aan het einde van deze module kunnen de deelnemers:

• Het loyaliteitsproces van kinderen aan hun ouders begrijpen

• Een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling met een 

ongezonde sociaal-emotionele ontwikkeling vergelijken

• De op trauma gebaseerde communicatie- en communicatieve 

vaardigheden van kinderen begrijpen

• Reflecteren op hun eigen eerdere acties in de communicatie 

met kinderen

Methodiek: Online leren, een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 

jaar

Loyaliteit van kinderen aan ouders

Trauma-geïnspireerde communicatie

Kind communicatie

Evaluatie: Modulebeoordeling (aan het einde van de module) en tevredenheids- 

en kwaliteitsonderzoek (aan het einde van de training)

Online leren:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 2 uur Onlinetraining: Module IV Computer

Internetverbinding

Platform
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Een-op-een/ synchrone sessie:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 15 min Volg de instructies van de activiteit “Innerlijke kind 

meditatie”:

Begin de 1op1 sessie door de deelnemers te vragen 

terug in de tijd te gaan aan de hand van de leidende 

vagen; groepsdiscussie

Flipover

Stiften

Duur: 40 min Bekijk de inhoud van de module en neem even de 

tijd om de twijfels van de deelnemers te bespreken

Computer

Projector

PowerPoint (Module 4: 

1op1)

Flipover

Stiften

Duur: 40 min Volg de instructies van de activiteit “trauma-
geïnformeerde kind communicatie”:

Een deelnemer speelt een kind, dat reageert op 

de manier waarop de groep probeert in contact te 

komen met hem / haar (al dan niet op een gevoelige 

manier); reflectie op reacties

‘Speelgoed’ (bijv. 

Tekenmateriaal, bal, 

knuffeldier, blokken)

Flipover

Stiften

Duur: 10 min Afsluitende woorden en benadruk de belangrijkste 

conclusies van de sessie.

Flipover

Stiften
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5. Module V Sociale verantwoordelijkheid

Module:  V – Sociale verantwoordelijkheid
Duur:   4u (2u Online leren, 2u een-op-een / synchrone sessie)

Hoofddoelstellingen: • Begrijpen van de definitie van sociaal kapitaal en collectieve 

doeltreffendheid en hun relatie tot kindermishandeling en 

preventie van mishandeling

• Kennis verstrekken over het belang van het melden van 

kindermishandeling en -misbruik, en hoe te reageren op een 

minderjarig slachtoffer van dit fenomeen

• Kennis verstrekken over voorbeelden van goede 

praktijkvoorbeelden die in Europa zijn geïmplementeerd

Leerresultaten: Aan het einde van deze module kunnen de deelnemers:

• Sociaal kapitaal en collectieve doeltreffendheid definiëren; 

• Situaties van kindermishandeling en –misbruik melden en in staat 

zijn om deze belangrijke boodschap over te brengen aan leden 

van de gemeenschap (bijv. ouders, buren)

• dentificeren van initiatieven / programma’s in heel Europa 

- namelijk in Co-Happiness partnerlanden - om situaties van 

kindermishandeling en –misbruik te voorkomen

Methodiek: Online leren, een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Sociaal kapitaal, collectieve werkzaamheid en hun relatie tot 

kindermishandeling en preventie van mishandeling;

Hoe om te gaan met ouders en de gemeenschap;

Tips voor het werken met de gemeenschap;

Melding van kindermishandeling en -misbruik;

Hoe u een misbruikt of verwaarloosd kind te helpen;

Europese goede praktijkvoorbeelden

Evaluatie: Modulebeoordeling (aan het einde van de module) en tevredenheids- 

en kwaliteitsonderzoek (aan het einde van de training)
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Online leren:

Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 2u Onlinetraining: Module V Computer

Internetverbinding

Platform

Duur: 10 min Quiz – 4 vragen (meerkeuze, om te 

peilen of leerlingen de boodschap 

van de module kunnen volgen

Computer

Internetverbinding

Platform

Een-op-een/ synchrone sessie:

Duur: 15 min Volg de instructies van de activiteit “De chef volgen”

Begin de 1op1 sessie met een groepsactiviteit. 

Dit is een nuttige manier om de deelnemers 

bewust te maken van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en samenwerking in de 

gemeenschap. Discussie en belangrijkste conclusies 

over het belang van samenwerken en strategisch 

denken 

Pennnen

1 papier / flipover blad per 

groep

Flipover

Stiften

Duur: 1u Bekijk de inhoud van de module en neem even de 

tijd om de twijfels van de deelnemers te bespreken 

(volg de PowerPointpresentatie, aangezien er 

activiteiten zijn voor specifieke momenten)

Computer

Projector

PowerPoint (Module 5: 1op1)

Flipover

Stiften

Duur: 45 min Oefening “Personages”. In deze oefening moet elke 

groep alle ‘personages’ doorlopen en opmerkingen 

/ suggesties van de andere groepen aan anderen 

toevoegen. De facilitator / trainer moet de tijd 

monitoren op basis van het aantal groepen.

Suggestie: neem 10 minuten voor elke personage. 

Aan het einde - als alle groepen alle personages 

hebben doorlopen – worden de resultaten 

gepresenteerd. Maak een samenvatting van de 

belangrijkste conclusies op basis van de resultaten. 

De activiteit moet worden gevolgd door de 

PowerPointpresentatie (tips voor het werken met de 

gemeenschap)

Flipover papier

Stiften

(Post-it – niet verplicht)

Tape (om papier op te 

plakken)
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Tijd Activiteit Benodigde materialen

Duur: 10 min Oefening “Probleemsituatie”.

Dit is een praktijkoefening. In die zin moet 

de begeleider / trainer de Face-to-Face 

PowerPointpresentatie volgen - Slides 

“Probleemsituatie” - en de groep als geheel vragen 

om te onderhandelen en overeenstemming te 

bereiken over het juiste antwoord. De begeleider 

/ trainer kan ervoor kiezen om de deelnemers te 

vragen of ze ooit een soortgelijke situatie hebben 

meegemaakt - neem even de tijd voor discussie / 

het delen van ervaringen

Computer

Projector

Duur: 10 min Afsluitende woorden en benadruk de belangrijkste 

conclusies van de sessie.

Flipover

Stiften
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6. Module VI Preventie en Interventie

Module:  VI – Preventie en Interventie
Duur:   4u (2u Online leren, 2u een-op-een / synchrone sessie

Hoofddoelstellingen: • Introduceer het onderwerp misbruik en trauma op een boeiende manier 

voor een publiek van professionals

• Presenteer de basisprincipes van misbruikpreventie en interventie

• Maak een lijst van en demonstreer ten minste 2 technieken die het leer- 

en reflectieproces van de groep vergemakkelijken (triggers, traumalens)

• Beschrijf het concept van plaatsvervangend trauma

• Benadruk het belang van zelfzorg

• Beschrijf een aanpak die wordt gebruikt bij het voorkomen van en 

ingrijpen bij misbruik (het ARC-model)

• Maak een lijst van de drie hoofddomeinen waarop de beschreven 

interventie gericht is.

• Identificeer ten minste één voorbeeldinterventie in elk gericht domein

Leerresultaten: Aan het einde van deze module kunnen de deelnemers:

• De relatie tussen misbruik en trauma begrijpen;

• Herkennen hoe tekenen van misbruik zijn te onderscheiden en triggers 

identificeren;

• De basistechnieken voor reframing begrijpen;

• De basis van het ARC-model begrijpen als een hulpmiddel voor 

preventie en interventie op systemisch niveau;

• Het concept van plaatsvervangend trauma begrijpen en het belang van 

zelfzorg in het professionele en persoonlijke leven onderkennen.

Methodiek: Online leren, een-op-een/ synchrone sessie

Inhoud: Wat is trauma

Types van trauma 

Triggers identificeren 

Trauma glas

Risicofactoren

Introduceer plaatsvervangend trauma 

Het ARC Kader
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Online learning:

Tijd Activiteit Benodigde 
materialen

Duur: 30 min Onlinetraining: Module VI Computer

Internet-verbinding

Duur: 90 min Kijk Removed (deel 1):

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Deelnemers wordt gevraagd om tekenen van misbruik te 

identificeren.

Deelnemers wordt gevraagd om triggers te identificeren 

die in de film worden gepresenteerd

Deelnemers wordt gevraagd situaties te identificeren 

waarin het kind uit de film uitdagend gedrag vertoont, 

eenmaal geïdentificeerd, zullen ze de situatie moeten 

verbinden met een bijvoeglijk naamwoord (onbeleefd, 

lui enz.) Daarna wordt hen gevraagd om de traumalens 

te gebruiken (geoefend in de een-op-een sessie) om 

die bijvoeglijke naamwoorden opnieuw te kaderen met 

behulp van de traumalens.

Aan het einde van deze eerste online sessie wordt de 

deelnemers gevraagd om twee dingen op te noemen 

die ze in de komende 48 uur zullen doen om zelfzorg te 

oefenen.

Computer

Internet-verbinding

Platform

Duur: 90 min Kijk Removed (deel 2):

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Deelnemers wordt gevraagd om gebeurtenissen uit de 

film te identificeren en op te sommen die het volgende 

laten zien: raadpleeg voor hulp het gedeelte in het Word-

document waar het ARC-model wordt gepresenteerd, 

meer specifiek de bijlage - het individuele gedeelte.

Routine en 
rituelen

Zorgverlener 
beïnvloedt 
management

Afstemming Lofprijzing en 
bekrachtiging

Computer 

Internet-verbinding

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
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Een-op-een/ synchrone sessie:

Tijd Activiteit Benodigde 
materialen

Duur: 20 min Wat is trauma?

Types van trauma

Begeleider speelt het nummer “Behind the Wall” van Tracy 

Chapman. Voorafgaand aan het lied vraagt de begeleider 

de deelnemers om de plaats waar de actie plaatsvindt te 

visualiseren, het geluid, de stemmen, de toon, de boodschap 

te horen. Op basis van dat alles in groepen van 4-5, wordt hen 

gevraagd om trauma te definiëren en te classificeren

Pennen

1 papier / flipover 

blad per groep

Flipover

Stiften

Duur: 3u en 30 

min

Bekijk de inhoud van de module en neem een extra moment 

om de deelnemers het ARC-model uit te leggen

Gedurende deze periode zullen er activiteiten zijn 

(activiteiten opgeteld in totaal 2 uur). Deze module heeft een 

pauze van 15 minuten. Daarom zijn er voor de presentatie 

van het ARC-model ongeveer 60 minuten.

Computer

Projector

Powerpoint 

(Module 6 f2f)

Flipover

Stiften

Duur: 30 min Triggers: activiteit # 2
De begeleider begint de activiteit door cliënten te vragen 

zich voor te stellen dat ze een huis zijn ... (zie volledige 

beschrijving in PwP)

Flipchart 

Markers

Pictures 

Tape to put the 

flipchart on the wall

Sticky pads

Duur: 30 min Traumabril: activiteit # 3
De begeleider speelt het nummer “Hurt” van Johnny Cash. 

Daarna zal hij de groep verdelen in groepen van 4 personen. 

Elke groep heeft een tabel met 8 bijvoeglijke naamwoorden 

... (zie volledige beschrijving van de activiteit in de PwP)

Als alternatief kunnen deelnemers het bijvoeglijk naamwoord 

nabootsen in plaats van een plaatje te gebruiken.

Computer

Projector

Speakers

Pictures

Flipover

Stiften

Tape
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Tijd Activiteit Benodigde 
materialen

Duur: 15 min Hoe zwaar is het glas: activiteit # 4 
De begeleider neemt een glas water en strekt zijn / haar 

handen uit en vraagt de deelnemers hoe zwaar het glas is. Er 

zullen veel antwoorden zijn (250 gram, 100 gram, hangt af van 

hoeveel vloeistof er in het glas zit, etc.). De begeleider zal de 

deelnemers vragen zich voor te stellen dat ze het glas 1 uur, 

dan 3 uur, dan de hele dag, een hele week, een hele maand, 

een heel jaar vasthouden. Het glas wordt zwaarder naarmate 

de tijd verstrijkt en terwijl u het in dezelfde positie houdt. Het 

glas vertegenwoordigt onze last, onze zorgen, onze stress die 

we elke dag dragen. Daarom is het cruciaal om een pauze te 

nemen, uit te laden en te ontspannen (glas neerleggen, van 

houding veranderen, enz.).

Een glas

Duur 15 min Pauze Koffie, snacks, 
water

Duur: 30 min Olifant in de kamer: activiteit # 5 
De groep wordt onderverdeeld in subgroepen van 4-5. Op 

verschillende afbeeldingen wordt een reeks gedragingen of 

gebeurtenissen getoond. Deze gedragingen op de plaatjes zijn 

in een normaal gesprek niet gemakkelijk te bespreken, tenzij er 

een reden is (een trigger). Deelnemers leren hoe zij om moeten 

gaan met een ‘olifant in de kamer’, en hoe zij ingangen kunnen 

vinden om de onderwerpen toch bespreekbaar te maken.

Flipover

8 afbeeldingen 

van gedrag or 

gebeurtenissen

Pennen

Markers

Duur: 15min Uit je dankbaarheid: activiteit # 6 
Elke deelnemer krijgt een vel papier (A4) dat wordt gevouwen 

kleine boekjes. In dit boekje wordt de deelnemers gevraagd hun 

dank uit te spreken voor bepaalde dingen die gedurende de 

dag zijn gebeurd. Ze beginnen in de groepssessie en zullen hier 

ook  thuis een week lang elke dag mee doorgaan. Het doel is 

mensen te helpen hun dankbaarheid te uiten, de kritische mind 

te verzetten, in plaats van pessimisme optimisme te voelen, en 

dankbaar te zijn voor de dingen die we hebben, wat zich op zijn 

beurt zal vertalen in hun interactie met hun familie. (echtgenoot, 

kinderen) en wordt een preventieve strategie tegen misbruik.

A4 papieren

Potloden en pennen

Markers
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Annex 2 – Zelfevaluatie vragenlijst

NAAM:

DATUM: 

Je vult deze vragenlijst in...

Voor de pilot 

Na de pilot 

Deze zelfevaluatie van competenties is bedoeld om Co-Happiness-partners te helpen 
identificeren hoe uw kennis en competenties die verband houden met gemeenschapspreventie 
en bewustwording over kindermishandeling en -mishandeling verder zijn ontwikkeld. De lijst 
helpt je ook om je persoonlijke sterke kanten en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen. 

INSTRUCTIES: 

Kolom één identificeert de verwachte kennis / gedrag van elke competentie. Controleer voor 
elke competentie hoe bekwaam u denkt dat u momenteel het beschreven gedrag vertoont. 

Gebruik de volgende schaal: 

1 =
Niet vaardig

2 =
Een beetje 

vaardig

3 =
Redelijk 
vaardig

4 =
Vaardig

5 =
Zeer vaardig

Dank u wel voor uw participatie in dit belangrijke proces
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Selecteer het op u toepasbare vakje met een (X).

Als u vragen heeft, twijfel niet om de trainer deze te stellen.

Ik... 1 =
Niet 

vaardig

2 =
Een beetje 

vaardig

3 =
Redelijk 
vaardig

4 =
Vaardig

5 =
Zeer 

vaardig

..kan kindermishandeling en 

misbruik definiëren

…kan de verschillende vormen 

van kindermishandeling 

en misbruik definiëren en 

herkennen. 

…kan de behoeften van 

kinderen en jonge slachtoffers 

van kindermishandeling of 

misbruik identificeren. 

…kan onderscheid  maken 

tussen risico situaties en 

gevaarlijke situaties. 

… begrijp de wetgeving 

rondom kindermishandeling 

en misbruik. 

…kan de belangrijke actoren 

in het kinderwelzijnssysteem  

identificeren. 

…kan de beschermende 

maatregelen in de 

wettelijke context rondom 

kindermishandeling 

identificeren. 

…understand the importance 

of the Involving/Listening the 

child in the process
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Ik... 1 =
Niet 

vaardig

2 =
Een beetje 

vaardig

3 =
Redelijk 
vaardig

4 =
Vaardig

5 =
Zeer 

vaardig

…kan het belang van goed 

luisteren naar een slachtoffer 

van kindermishandeling inzien. 

…begrijp de rol van de familie

…kan mishandeling en 

misbruik situaties in de familie 

herkennen. 

… begrijp de implicaties en 

impact van mishandeling en 

misbruik voor de ontwikkeling 

van het kind en diens gezin. 

…kan leeftijdsgebonden 

normaal en afwijkend gedrag 

bij een kind identificeren. 

…herken de indicatoren 

en concepten van positief 

opvoeden. 

…kan gepaste strategien 

en programma’s voor 

ouderschaps opvoeding 

identificeren. 

…begrijp risico en 

beschermings factoren en 

kan hier onderscheid tussen 

maken. 

…bewustwording creëren 

over kindermishandeling en 

misbruik.
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Ik... 1 =
Niet 

vaardig

2 =
Een beetje 

vaardig

3 =
Redelijk 
vaardig

4 =
Vaardig

5 =
Zeer 

vaardig

…het perspectief van het 

mishandelde kind goed 

begrijpen

…weet de gepaste 

communicatie technieken 

om slachtoffers van 

kindermishandeling te 

benaderen

…ken de juiste strategieën om 

met ouders van slachtoffers te 

communiceren. 

…begrijp het concept sociaal 

kapitaal. 

…ben in staat het concept 

collectieve doeltreffendheid 

(en de relatie tot social 

kapitaal) te omschrijven. 

…weet hoe ik strategien kan 

implementeren om sociaal 

kapitaal in de gemeenschap te 

vergroten. 

…weet hoe ik, en bij wie ik 

mishandeling en misbruik kan 

melden.  

…kan Europees beleid en 

succespraktijken identificeren.

…kan de juiste strategieën 

identificeren om belangrijke 

actoren te betrekken



46

Ik... 1 =
Niet 

vaardig

2 =
Een beetje 

vaardig

3 =
Redelijk 
vaardig

4 =
Vaardig

5 =
Zeer 

vaardig

…begrijp het belang 

van samenwerking met 

de gemeenschap om 

kindermishandeling en 

misbruik te voorkomen 

…weet hoe ik informatie 

kan verspreiden in de 

gemeenschap 

…begrijp de beschikbare 

bronnen voor professionals en 

voor de gemeenschap 

…begrijp het belang 

van een evidence-based 

aanpak in de bestrijding 

van kindermishandeling en 

misbruik. 

…kan mensen mobiliseren 

om kindermishandeling en 

misbruik te bestrijden

…begrijp de leidende 

principes van interventies bij 

kindermishandeling 

…begrijp het belang van 

samenwerken et ouders in een 

systemische aanpak 

…kan de beschikbare 

kwaliteiten in de gemeenschap 

identificeren
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Annex 3 – Participanten Tevredenheidsonderzoek

Naam van het training event: ‘Training voor professionals, opvoeders en andere 
geïnteresseerde leden van de gemeenschap over de kennisuitwisseling en innovatieve 
strategieën in de preventie van kindermishandeling en -misbruik ‘ 

Trainer:

Datum:

Plaats:

Deze survey blijft anoniem en uw antwoorden zullen alleen gebruikt worden om de training te 
verbeteren. Dank voor uw medewerking. 

Vul met een kruisje het antwoord in dat het best bij uw mening past:

Vul uw algemene oordeel in

Slecht

1 2 3 4 5 6

Uitstekend

1. Hoe beoordeelt u 
de organisatie van de 
training?

1 
Slecht

2 
Zwak

3 
Acceptabel

4 
Goed

5 
Heel goed

6 
Uitstekend

Onderwijs facaliteiten 

en de bronnen die 

beschikbaar waren 

Duur van de training

Planning en tijd van de 

training

Administratieve 

ondersteuning

2. Hoe beoordeelt 
u de inhoud van het 
programma?

1 
Slecht

2 
Zwak

3 
Acceptabel

4 
Goed

5 
Heel goed

6 
Uitstekend

Zoals je verwachtte

Doelstellingen en leer 

uitkomsten

Praktische toepassing van 

de inhouden
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4. De training was:

 Erg Theoretisch Erg Praktisch Gebalanceerd,   
   theoretisch en praktisch

5. Zou je deze training aan anderen aanbevelen?

 Ja Nee

Heeft u nog andere opmerkingen of tips voor het verbeteren van de training

3. Hoe beoordeelt u 
de trainers?

1 
Slecht

2 
Zwak

3 
Acceptabel

4 
Goed

5 
Heel goed

6 
Uitstekend

Kennis van het 

onderwerp

Gebruikt heldere 

communicatie

Zorgt voor een prettig 

leerklimaat
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Annex 4 – Vragenlijst over iedere module

Neem alstublieft aan aantal minuten om dit formulier in te vullen over hoe goed u de 
verschillende modules vond. Uw feedback is erg belangrijk voor ons, zo kunnen wij onze 
training verbeteren. Wees graag eerlijk en open in uw feedback. 

Omcirkel  1  😕 tot 5 😀
 
1 is de laagste score die u kunt geven, 5 is de hoogste score die u kunt geven.

1. Hoe nuttig vond u de training?

1: helemaal niet nuttig <-> 5: erg nuttig

Score: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Feedback of tips:

2. Hoe nuttig vond u de onderwerpen van de training?

1: helemaal niet nuttig <-> 5: erg nuttig

Score: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Feedback of tips:
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3. Hoe goed heeft deze module bijgedragen aan uw capaciteiten om kindermishandeling 
en misbruik te voorkomen en bestrijden? 

1: helemaal niet nuttig <-> 5: erg nuttig

Score: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Feedback of tips:

4. Zijn er onderwerpen die ontbraken waarvan u denkt dat ze ook binnen deze training 
hadden gehoord?

 Ja Nee

Welke onderwerpen?

5.  Heeft u genoeg ondersteuning ervaren van uw trainer

 Ja Nee

Waarom wel/niet?:

6. Heeft u nog andere opmerkingen, tips of feedback?

Bedankt!
Uw feedback wordt enorm gewaardeerd.
DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN BIJ UW TRAINER. 
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Annex 5 – Wervingsflyer (voorbeelden)

Annex 5.1 Wervingsflyer van Portugal

Annex 5.2 Wervingsflyer van Griekenland
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Annex 5.3 Wervingsflyer van Italië

Annex 5.4 Wervingsflyer van Nederland
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Training curriculum
over preventie en bewustzijn 
van kindermishandeling en -misbruik in de gemeenschap 
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