
Training cursus 

‘Happy op een missie’



• Kennismaken met de resultaten / producten van het project;

• Het belang van het spel erkennen om situaties van misbruik en mishandeling op te

sporen;

• Het belang van het spel begrijpen in de context van vroege opsporing van gevallen

van misbruik en mishandeling; 

• De onderdelen van het spel herkennen;

• De manier waarop het spel werkt begrijpen;

• Weten hoe je moet handelen in elk van de situaties die in het spel worden

gepresenteerd (mentale verwaarlozing, algemene veiligheid, moreel misbruik, 

seksueel misbruik, mogelijke verwaarlozing en psychisch misbruik);

• Mogelijke soorten antwoorden / reacties op eventuele twijfels van de leerling

begrijpen.

LEERDOELEN



PROJECTRESULTATEN

Overzichtsrapport over sociaal 
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effectiviteitsbenaderingen om 
kindermishandeling te 

voorkomen

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

Gids met bronnen voor 
preventie en bewustmaking 

van de gemeenschap en 
kinderen over 

kindermishandeling

Programma om 
kindermishandeling te 

voorkomen

Trainingcurricula over 
gemeenschapspreventie 

en bewustmaking van 
kindermishandeling

Co-Happiness Game voor 
preventie van 

kindermishandeling en 
bewustmaking

Dit zijn enkele van de producten die voortkomen uit de ontwikkeling van dit project:



HOE KAN HET SPEL WERKEN ALS EEN HULPMIDDEL VOOR PREVENTIE VAN  

KINDERMISHANDELING?

• Voor kinderen is spelen een zeer serieuze bezigheid en kan het vergeleken 
worden met de activiteit van een volwassene die gepassioneerd is over een 
activiteit waarbij hij/zij het gevoel heeft zijn/haar persoonlijkheid te kunnen 
uiten. 

• Het kind dat speelt is te vergelijken met de volwassene die met passie 
zijn/haar werk doet en juist daarom met plezier naar de werkplek gaat. 

• Om deze reden wordt het kind in de voorgestelde scenario's in het centrum 
van de onderwijspraktijk van "spelen" geplaatst.



WAT KAN EEN SPEL BIEDEN BIJ HET WERKEN MET KINDEREN?

Spellen bieden een unieke kans om op een niet-bedreigende manier informatie
aan kinderen te presenteren. De kinderen zijn betrokken en enthousiast door
het spelen en door de uitdaging om oplossingen te bedenken voor de
problemen die zich voordoen. Door zo min mogelijk informatie te geven en
door vragen te stellen, krijgen de kinderen de kans om zelf de antwoorden te
ontdekken.



WAT KAN EEN SPEL BIEDEN BIJ HET WERKEN MET KINDEREN?

• Spellen hebben het potentieel om ideale leeromgevingen te bieden waarin amusement 

en plezier central staan;

• Aangezien het opbouwen van relaties een belangrijke factor is voor het voorkomen van 

kindermishandeling, heeft een aanpak gebaseerd op een spel het potentieel om 

gezonde relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten te versterken;

• Het is belangrijk dat bij preventieprogramma's voor kindermishandeling kinderen, 

ouders, leerkrachten, ambtenaren, belangrijke organisaties en de gemeenschap in het 

algemeen actief worden betrokken.

GAMES



HOE KAN EEN SPEL WERKEN ALS EEN HULPMIDDEL VOOR VROEGE OPSPORING VAN 

GEVALLEN VAN  KINDERMISHANDELING?

Het spel moet worden gezien als:

• Een hulpmiddel waarmee het kind zijn / haar identiteit uitdrukt en zelfs de meest complexe kennis en

vaardigheden ontwikkelt, zoals: bewustzijn, reflexiviteit, kritische zin, probleemoplossing en emotie;

• Het opzetten van een "vrij en gesocialiseerd spel" met opvoeders / professionals gericht op het 

ontwikkelen van cognitieve, creatieve, relationele en emotionele vaardigheden;

• De leerling centraal stellen in de onderwijspraktijk van "spelen": voel je vrij om te spelen, voel je vrij

om te kiezen. Dit betekent dat de leerling een actieve en verantwoordelijke actor wordt, ondersteund

door de educatieve actie van de opvoeder / professional die zal worden opgeroepen om in te grijpen

wanneer de leerling iets niet heeft begrepen, om zijn / haar vaardigheden te versterken en te

ontwikkelen.

GAMES



Met betrekking tot expliciete training:

Hoewel een spel de speler een gevoel van keuzevrijheid geeft, zijn spellen ook een

gecontroleerde omgeving. Een spel kan de ervaring van de speler sturen, terwijl zijn gevoel

voor keuzevrijheid en zijn onderdompeling in de game-omgeving behouden blijft. Daarom

kan een spel expliciete training bieden door middel van game-ervaringen, gevolgen van in-

game acties, game tutorials en just-in-time training.

HOE KAN EEN SPEL WERKEN ALS EEN HULPMIDDEL VOOR VROEGE OPSPORING VAN 

GEVALLEN VAN  KINDERMISHANDELING?

Met betrekking tot actieve deelname:

Een goed spel motiveert spelers om actief deel te nemen om vooruitgang

te boeken. Enkele veel voorkomende motivaties voor een spelletje spelen

zijn opwinding, beloning en uitdaging. 



Betreffende de opleiding van leerkrachten:

Leerspellen zijn een krachtig hulpmiddel om de opleiding van leerkrachten

te ondersteunen. Dit trainingsprogramma is bedoeld om de nodige

vaardigheden te bieden voor het gebruik van het spel in een klaslokaal.

Door dit te doen, kunnen professionals hun kennis over het onderwerp

vergroten en het spel gebruiken als een aanvullend instrument voor

vroege opsporing en preventie van kindermishandeling.

HOE KAN EEN SPEL WERKEN ALS EEN HULPMIDDEL VOOR VROEGE OPSPORING 

VAN GEVALLEN VAN  KINDERMISHANDELING?

Betreffende het gebruik van gestandaardiseerd materiaal:

Door de gecontroleerde omgeving van computerspellen kunnen materialen worden

gestandaardiseerd. Bovendien bieden ze onmiddellijke feedback en kunnen ze beoordelen

hoe spelers de belangrijkste lessen beheersen. Ze bieden ze ook de mogelijkheid om het 

indien nodig opnieuw te proberen.



Over het spel:

• Voor kinderen van 6 tot 9 jaar;

• Het spel is ontworpen om te worden gebruikt onder toezicht van volwassenen om 
het kind bewust te maken van situaties die van invloed kunnen zijn op hun
persoonlijke veiligheid en om hen in staat te stellen gepast te handelen.

HIGH QUALITY

USER FRIENDLY VISUALLY ATTRACTIVE

HET SPEL ‘HAPPY OP EEN MISSIE’

OUR GAME



• is ontworpen om te worden gebruikt door kinderen onder toezicht van een volwassene

om het kind bewust te maken van situaties die van invloed kunnen zijn op hun

persoonlijke veiligheid en om hen in staat te stellen gepast te handelen;

• is van hoge kwaliteit, gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk om de kinderen te

betrekken en hen emotionele ervaringen te bieden in een omgeving met een laag risico;

• is gebaseerd op het feit dat kinderen spelletjes gebruiken om hen te helpen de

complexe wereld om hen heen te begrijpen;

• is gebaseerd op de kennis en ervaring van kinderen, waardoor er wordt gezorgd dat de

inhoud wordt begrepen en behouden.

Het spel ‘Happy op een missie’

HET SPEL ‘HAPPY OP EEN MISSIE’

OUR GAME



Het spel richt zich op het geleidelijk ontwikkelen van belangrijke vaardigheden:

• de ontwikkeling van bewustwording, reflectie, analyse en evaluatie van een

situatie;

• communicatieve vaardigheden en verbeteren van vertrouwen.

Door dit te doen, bouwt het spel netwerken, gemeenschap kennis en

verantwoordelijkheid op.

HET SPEL ‘HAPPY OP EEN MISSIE’

OUR GAME



Het spel 'Happy op een missie' is gebouwd door middel van een aanpak die tot doel heeft

een leeromgeving te bieden waar:

- de gebruiker (kind) het vermogen verwerft om inadequate gedragingen te begrijpen

- de professional (leraar, opvoeder) het vermogen verwerft om signalen te herkennen van

de gebruiker die mogelijke situaties van misbruik en mishandeling aan het licht kan

brengen

Het is een avonturenspel voor één speler, dat wordt ingezet in drie omgevingen (thuis, op

school, buitenshuis), met geïntegreerde situaties waarin de speler door het hoofdpersonage

navigeert en verschillende taken uitvoert om het spel te voltooien.

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Game-ontwerp en belangrijkste kenmerken:

Het spel omvat een reeks kenmerken met personages, specifieke omgevingen en daarbinnen

situaties. De hoofdpersoon (die wordt gespeeld door de gebruiker / het kind) navigeert er 

doorheen en wordt daarin blootgesteld aan vier mogelijke soorten misbruik en mishandeling: 

verwaarlozing, moreel misbruik, seksueel misbruik, fysieke mishandeling. De situaties zijn zo 

ontworpen dat de professional die het spel begeleidt, mogelijke signalen kan identificeren

die een van de bovengenoemde typen kunnen onthullen.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Speltitel: HAPPY OP EEN MISSIE

Avonturenspel voor één speler met geïntegreerde minisituaties waarin de speler door het 

hoofdpersonage navigeert en verschillende taken uitvoert om het spel te voltooien.

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Ontwerp en belangrijkste kenmerken: 
Hoofdpersoon: een kind genaamd Happy; 

De game volgt een dag van Happy, die verschillende dagelijkse taken moet doorlopen, zonder
verdrietig te worden. 

Tweede spelfiguur: Joe Guide (een adviseur)
Als Happy de centrale figuur in de situatie is, krijgt hij hints / hulp van Joe Guide. 

Als Happy’s vrienden de centrale figuren zijn in de situatie, geeft Happy de adviezen. 

Joe Guide geeft ook hints en instructies wat te doen / hoe te spelen.

Spelomgeving: thuis, stad, school, activiteitenlocaties, huizen van vrienden

Indicator: geluksmeter (appels om geluk aan te vullen). Op elk moment tijdens het spel, wanneer
het geluk bijna op is zal Joe Guide Happy adviseren om aan te vullen. Op verschillende locaties in 
de stad zijn er appelwinkels, waar de speler een appel kan pakken en aanvullen. Als de speler niet
aanvult, verliest hij het spel. 

Spelvoortgang / beloningen: verzameling sterren

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Ontwerp en belangrijkste kenmerken:

Het spel vordert, binnen de omgevingen door een reeks situaties.

Deze omvatten:

Happy ontvangt missies om tijdens het spel te vervullen.

De speler navigeert Happy door de stadsplattegrond om van de ene plaats naar de andere te

gaan waar de speurtochten plaatsvinden.

Quest-situaties worden gepresenteerd met video die de speler eerst moet bekijken en

vervolgens reageren door beslissingen te nemen / antwoorden te kiezen.

Er is altijd een goed of fout antwoord. Als de speler de verkeerde optie kiest, gaat de 

geluksmeter omlaag en verschijnt er een tekstvak met uitleg en moet de speler starten vanaf het 

laatste controlepunt.

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Ontwerp en belangrijkste kenmerken:

üAls de speler de juiste optie kiest, ontvangt hij een beloning (een ster), die deel uitmaakt van 

de voortgang van het spel;

üDe speler ontvangt de beloning telkens wanneer de juiste optie is gekozen, om door te gaan

in het spel, maar geluk wordt alleen aangevuld als de juiste optie wordt gekozen bij de eerste

poging; nadat een situatie is opgelost / voltooid, wordt er een controlepunt gemaakt).

üEen taakbalk die altijd te zien is - minimap met korte missie-instructies; 

üEen tekst met uitleg over de huidige missie is altijd op het scherm beschikbaar.

Het spel zal de voortgang van de speler opslaan terwijl de speler het interactieve verhaal speelt, 
waardoor het gedurende een langere periode in klassikale activiteiten kan worden geïntegreerd.

Het Co-Happiness-spel zal zich richten op het geleidelijk ontwikkelen van belangrijke
vaardigheden. Het stimuleert de ontwikkeling van bewustwording, reflectie, analyse en evaluatie
van een situatie. 

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Ontwerp en belangrijkste kenmerken:

Binnen de vier omgevingen worden acht situaties geboden, met dialogen en acties tussen de personages en

de confrontatie met de hoofdpersoon. Dit zijn:

Situatie 1: bij Clara’s huis

Situatie 2: in het klaslokaal

Situatie 3: in de kleedkamer na gymles

Situatie 4: in de speeltuin

Situatie 5: in de bus

Situatie 6: in de kleedkamer voor dramales

Situatie 7: tijdens dramales

Situatie 8: bij Alex’s huis

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Opbouw van het spel:

Zoals vermeld, bevat het spel verschillende omgevingen: thuis, stad, school, 

activiteitenlocaties; waar de hoofdpersoon (Happy) wordt geconfronteerd met vier mogelijke

vormen van misbruik en mishandeling. Daarbinnen voert hij verschillende taken uit in de 

volgende volgorde:

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET SPEL

OUR GAME



Dit spel kan, zoals in de literatuur wordt vermeld, worden beschouwd als een serious spel en

heeft als zodanig kenmerken die hem onderscheiden van gewone spellen.

‘Serious game’ is een algemene term die wordt gebruikt voor toepassingen die zijn ontwikkeld

met behulp van computerspeltechnologie en game-ontwerpprincipes, maar die niet voor

amusementsdoeleinden worden gebruikt. Deze applicaties zijn dus vermakelijke spellen met 

niet-entertainmentdoelen, wat het geval is bij ons spel.

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME
Wanneer we nadenken over wettelijke of ethische aanbevelingen, moeten

we in gedachten houden dat dit type spel niet als een spel kan worden

beschouwd vanuit het traditionele oogpunt, waarbij het hoofddoel is om 

te winnen. Voor de hand liggende verschillen zijn waar te nemen met het 

oog op kansspelen en spelregels.



Ons doel is hier dat het spel wordt beschouwd als een andere benadering voor het ontwikkelen van 

preventievaardigheden op het gebied van kindermishandeling. En gezien dit principe zijn er ethische concepten

die in overweging moeten worden genomen, zoals weldadigheid en niet-maleficentie, eerlijkheid, objectiviteit, 

integriteit, zorgvuldigheid, openheid, vertrouwelijkheid, sociale verantwoordelijkheid, non-discriminatie, 

competentie, legaliteit en respect voor de rechten en waardigheid van mensen. 

Ook en voor een adequaat gebruik van het spel, en gezien het Europese wettelijke kader, moeten de 

professionals die het zullen gebruiken altijd rekening houden met het wettelijke en ethische kader van hun land.

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME

Gezien het voorgaande is ons spel geen gewone applicatie. Het heeft specifieke doelstellingen die verder gaan

dan het simpele verlangen om te spelen. Het is ontworpen om onder begeleiding van volwassenen te worden

gebruikt om het kind bewust te maken van situaties die van invloed kunnen zijn op hun persoonlijke veiligheid en

om hen in staat te stellen gepast te handelen. 



AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME

Op de volgende dia's geven we enkele aanbevelingen over hoe we het spel aan het kind 

moeten presenteren, in termen van presentatie en communicatie en rekening houdend

met situaties die verband houden met de professional, de omgeving en het kind zelf.



AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME

• Bij de presentatie moet het spel neutraal zijn, eenvoudige communicatie leveren en een

visuele en aantrekkelijke presentatie van het spel geven;

• De geschreven spelregels moeten eenvoudig, expliciet en beknopt zijn;

• Gebruik kindvriendelijke taal die past bij hun ontwikkelingsniveau;

• Wees u bewust van non-verbale communicatie, emotionele toon en houding;

• Accepteer mogelijke inconsistenties en tegenstrijdigheden in het discours van het kind;

• Probeer de spontane spraak van het kind te bevorderen door een alliantie met het kind aan

te gaan;

• Maak empathische uitspraken waardoor het kind zich begrepen voelt.



• Dit spel moet door het kind worden gespeeld met een verantwoordelijke verzorger in dit gebied;

• Er moet rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind en met de emotionele situatie

die wordt veroorzaakt door de mogelijkheid van een eerdere ervaring met misbruik;

• Er moet rekening worden gehouden met de emotionele belasting die uit dit spel kan

voortvloeien;

• Het is belangrijk om de kenmerken en risicofactoren te kennen die samenhangen met situaties

van misbruik en mishandeling, waarbij het belang wordt benadrukt van het begrijpen van de

definitie van mishandeling en de gevolgen hiervan voor de psychopathologische ontwikkeling

van kinderen en adolescenten;

• Het is belangrijk om de ontwikkelingsstadia van kinderen en adolescenten te kennen.

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAMEBetreffende de professionals:



Betreffende de omgeving:

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME

• Besteed aandacht aan de omgeving. Het moet de cognitieve en emotionele eisen van het 

kind respecteren;

• Het spel moet plaatsvinden in een informele, rustige, gehumaniseerde, beschermde, 

empathische en warme ruimte die veiligheid en vertrouwen uitstraalt. Om de mogelijkheid te

verkleinen dat dit spel een generator van angst is, waardoor de manifestatie van emoties en

gedachten mogelijk is;

• Het is belangrijk om naast het kind te zitten, rekening houdend met de persoonlijke ruimte

van het kind (maar niet gescheiden door bijvoorbeeld een tafel);

• Zorg voor een neutrale, vredige en comfortabele omgeving, respecteer hun tijd en geef ze

de ruimte om zich vrij te voelen zonder onder druk te worden gezet.



Betreffende het kind:

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME
• Houd er altijd rekening mee dat de relatie van het kind met de verzorger kan worden

beïnvloed door de volgende factoren: cognitieve, emotionele, sociale en morele ontwikkeling;

• Als de gebruiker een negatieve emotie / reactie vertoont, geef hem / haar dan de tijd voordat

hij verder gaat met het spel;

• Als de gebruiker problemen vertoont met verbale expressie, help dan door het speelse

materiaal te gebruiken;

• Aan het einde van het spel kan het nodig zijn om samen te vatten wat er werd gesproken en

gespeeld;

• Geef de gebruiker altijd de mogelijkheid om iets toe te voegen of meer vragen en twijfels te

stellen;

• Beëindig het spel altijd met een neutraal of positief onderwerp;

• Prijs aan het einde van het spel de samenwerking van de gebruiker in het spel.



Hier zullen we proberen de professionals voor te bereiden om te reageren op problematische

situaties die door het spel worden gepresenteerd.

Tijdens en na het spel kunnen er twijfels ontstaan, waardoor professionals zich kunnen afvragen

of ze te maken hebben met kindermishandeling.

Professionals moeten niet alleen rekening houden met de antwoorden die het kind tijdens het 

spel geeft, maar ook met andere signalen die kunnen voortkomen uit hun dagelijkse contact 

met het kind.

Het is daarom van fundamenteel belang dat het spel wordt gespeeld in aanwezigheid van 

professionals die een grondige kennis hebben van het spel, de structuur en doelen, en de 

voorwaarden en voorzorgsmaatregelen die op de vorige dia's zijn gepresenteerd.

AANBEVELINGEN VOOR HET PRESENTEREN VAN HET SPEL

OUR GAME


