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Inleiding
Child Focus -de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen- stelt alles in het werk om kinderen, jongeren,
ouders en professionals te sensibiliseren omtrent verdwijningen, seksuele uitbuiting en een veilig internetgebruik door
kinderen en jongeren. Deze preventie neemt verschillende vormen aan, gaande van pedagogisch-didactisch materiaal
tot vormingen en campagnes voor het grote publiek.
Het recht om op te groeien in een zorgzame en vervullende samenleving, is de hoeksteen van ons preventiewerk. Child
Focus vertrekt vanuit een positieve visie op de wereld, met een sterk geloof in de mogelijkheden van kinderen en de
volwassenen die hen omringen. Daarbij staat de relatie en dialoog tussen het kind en de volwassene centraal. Net zoals
wanneer een kind (s)trapsgewijs leert fietsen -eerst met wieltjes, dan wel eens met een stok aan de bagagedrager,
voorzien van fluohesje en helm om dan zachtjes los te laten- wil Child Focus ouders en professionals versterken in het
begeleiden van kinderen en jongeren, tussen het vallen en weer doorgaan. Via deze train-the-trainer aanpak willen
we ouders en professionals informeren en activeren om aan de slag te gaan rond onze thema’s, samen met kinderen
en jongeren. Om dit gesprek mogelijk te maken, ontwikkelen we heel wat materiaal. Deze catalogus wijst je graag de
weg naar al onze preventie-initiatieven, in de vorm van tools en vormingen, die inspiratie kunnen geven om hiermee
aan de slag te gaan.
------------------------------------------------------------

Hoe kan je deze catalogus gebruiken?
Deze catalogus geeft een overzicht van het preventiemateriaal van Child Focus, met inbegrip van tools en vormingen.
Iedere tool of vorming is in een fiche geordend per thema, met telkens vermelding van het doel, de doelgroep en de
kenmerken.
•

Elke doelgroep is voorgesteld door een kleur:

kinderen,

jongeren,

ouders,

professionelen

•

De tools zijn telkens beschikbaar in het Nederlands en in het Frans en zijn te vinden via de website van Child Focus:
www.childfocus.be

•

Al het preventiemateriaal is gratis, met uitzondering van sommige vormingen. Voor de tools die per post besteld
kunnen worden, betaal je enkel de verzendingskosten.

•

Vind je niet wat je zoekt, wil je meer uitleg bij een tool of wil je een vorming aanvragen? Aarzel dan zeker niet om
contact op te nemen via training@childfocus.org
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Serious game Missing
Inhoud

Een serious game is een spel met een ander
primair doel dan enkel vermaak, namelijk een
educatief doel. Maar dat valt niet echt op, want
het detectivespel zit zo cool in elkaar dat je
nauwelijks door hebt dat je er iets belangrijks van
opsteekt. MISSING is laagdrempelig en past in de
dagelijkse leefwereld van jongeren waar gamen
een belangrijk onderdeel van uitmaakt.
In MISSING maken jongeren kennis met de
risico’s van weglopen. Ze leren alternatieven die
veiliger en duurzamer zijn.

Doelgroep

Jongeren tussen 13 en 16 jaar

Kenmerken
Deelnemers
• Combinatie individueel en/of in groep
Werkvorm
• App voor smartphone of tablet (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bazookas.
mobile.missing&gl=BE)
Benodigdheden
• Smartphone of tablet
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Een kind wordt vermist.
Hoe gaat Child Focus te werk?
Inhoud

Wat doet Child Focus bij een verdwijning? Hoe
worden opsporingsberichten verspreid? In dit
filmpje leggen we op een makkelijke begrijpbare
manier uit welke rol Child Focus speelt bij de
verdwijning van een kind.

Doelgroep

Kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of volwassen begeleiders. Deze clip is ook geschikt voor tieners en
jongeren.

Kenmerken
Werkvorm
• Filmpje online te bekijken (Youtube-kanaal Child Focus Belgium))
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Eerste hulp bij verdwijningen
(EHBV)
Inhoud

EHBV is een geïllustreerde podcast in vier lessen waarin
ouders en begeleiders van kinderen aan de hand van een
online cursus, de juiste reflexen aanleren in geval van een
verdwijning en ook concrete preventietips meekrijgen om de
verdwijning van hun kind te voorkomen.

Doelgroep

Ouders en professionelen

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.ehbv.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar

www.childfocus.be I 9

SEKSUELE
UITBUITING
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Grensoverschrijdende sexting
Sexting.be
Inhoud

Deze website bundelt een aantal inzichten, onderzoeksresultaten, tips en tools rond sexting.Wat
is sexting ? Hoe kan je veilig sexten? Sexting in
de wet, (beleids-)adviezen voor scholen, adviezen
voor ouders en jeugdwerkers,...

Doelgroep

Jongeren, ouders, leerkrachten en jeugdwerkers

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.sexting.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar

www.childfocus.be I 11

Lets talk about sexting
Inhoud

Scholen krijgen wel eens te maken met
ongewenste foto’s en filmpjes die leerlingen online
verspreiden. Vaak weten ze niet hoe ze hier op
een gepaste manier moeten op reageren en hoe
ze de situatie effectief moeten aanpakken. Het is
belangrijk om als school voorbereid te zijn, zowel
preventief als wanneer het misgaat. Het ontwikkelen van een beleidsplan rond sexting is dus
aangewezen. Mediawijs, Sensoa, Child Focus en
Pimento ontwikkelden een beleidstool voor scholen, gebaseerd op het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, om
hun bestaande schoolaanpak rond sexting te bespreken en te versterken.

Doelgroep

Leerkrachten en begeleiders

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.sexting.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Lespakket Sexting@school
Inhoud

SEXTING @ SCHOOL

LESVOORBEREIDING MIDDELBAAR ONDERWIJS

Het is geen understatement om te stellen dat sexting, samentrekking van
sex en texting, zowel on- als offline steeds meer een hot topic vormt. An
sich is er helemaal niets mis met sexting. Het is zelfs een normale fase
binnen de seksuele ontplooiing van jongeren en past binnen het gezonde
experimenteergedrag bij het ontdekken en onderzoeken van seksualiteit,
wensen en grenzen. Zolang het gaat over vrijwillige uitwisseling van
beelden of berichten en binnen een sfeer van wederzijds vertrouwen
uiteraard. Maar in sommige gevallen loopt het mis. En wanneer het
misloopt, loopt het grondig mis. Maar hoe ga jij als leerkracht hiermee
om en hoe moet je reageren in bepaalde situaties. Aan de hand van deze
tool kan je met je leerlingen het gesprek rond sexting aangaan.

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit
voor Europese verbindingen

Doelgroep

Leerkrachten en begeleiders

Kenmerken
Werkvorm
• Deze lesvoorbereiding rond sexting werd ontwikkeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. In deze
les gaan we met de leerlingen aan de slag rond het thema “online media en seksualiteit”.
Benodigdheden
• Lesmap te downloaden op www.childfocus.be
Kostprijs
• Gratis beschikbaar

www.childfocus.be I 13

Sextoooh
Inhoud

Sextoooh is een online educatief platform rond
sexting en genderstereotypes, voor professionals
die met jongeren werken. Op het platform vind je
interactieve en leuke methodes om met jongeren
na te denken over hoe genderstereotiep gedrag of
stereotiepe verwachtingen een rol spelen in hoe ze
kijken naar of omgaan met sexting. Onderwerpen
zoals imago, zelfbeeld, vriendschappen en relaties
komen aan bod.

Doelgroep

(Begeleiders van) Jongeren tussen 11 – 14 jaar (1ste tot 4de middelbaar)

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.sextoooh.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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#Sex Thing
Inhoud

Theaterstuk en lespakket over grensoverschrijdende sexting en de impact die het
kan hebben op jongeren die het meemaken.

Doelgroep

Jongeren tussen 13 – 16 jaar

Kenmerken
Werkvorm
• Theaterstuk met nabespreking
Benodigdheden
• Goed verduisterbare ruimte met goede akoestiek
Kostprijs
• 950 euro
• Te bestellen via http://www.okontreir.be/sex-thing/

www.childfocus.be I 15

Friendzone
Inhoud

In samenwerking met IBM, Child Focus en LUCA
School of Arts ontwikkelde Technopolis een unieke
online escape game. Geen deuren of kasten met
ontbrekende sleutels, maar een nieuw sociaal
media platform en een verborgen developer
modus vormen het voorwerp van een ongeziene
digitale en sociale beproeving. De game sluit aan
bij de leefwereld van jongeren en stelt hen voor
een reeks digitale en sociale beproevingen rond actuele topics zoals hacking, sexting, privacy, nieuwe technologieën en fake news.

Doelgroep

(Begeleiders van) Jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar (1ste tot 4de middelbaar)

Kenmerken
Werkvorm
• Online escape game
• Leerlingen werken in groep
• Lespakket voor uitdieping of nabespreking
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar mits aanvraag van een login via https://www.technopolis.be/nl/scholen/friend-zone/
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KLAAR-reportage over Sexting
(in samenwerking met VRT)
Inhoud

KLAAR zijn reportages die online ter beschikking
staan van leerlingen in het secundair onderwijs.
Gastvrouw Louise Hoedt geeft hierin duiding bij de
actualiteit. De thema’s die aan bod komen sluiten
nauw aan bij de leefwereld van jongeren, maar ook
de hete hangijzers uit het wereldnieuws worden er
onder de loep genomen. In deze KLAAR-reportage
gaat het over sexting.

Doelgroep
Jongeren

Kenmerken
Werkvorm
• Filmpje online te bekijken (Youtube-kanaal Child Focus Belgium)
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar

www.childfocus.be I 17

Sextortion
Animatiefilmpje Sextortion
Inhoud

In deze korte preventievideo over sextortion
kom je belangrijke dingen te weten als : wat is
sextortion, wat is het mechanisme achter sextortion, hoe ga ik om met onbekenden toevoegen
op sociale media, het delen van seksueel getint
materiaal en hulp inroepen als je slachtoffer
bent van sextortion?

Doelgroep
Jongeren

Kenmerken
Werkvorm
• Filmpje online te bekijken (Youtube-kanaal Child Focus Belgium)
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Preventie
slachtofferschap
tienerpooiers
Girl Power Squad (GPS) : preventie van
slachtofferschap van tienerpooiers
Inhoud

GPS biedt begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen informatie over de dynamieken van het
tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over
hoe je hier met jongeren aan de slag kan gaan. De
tool heeft zowel een online als offline dimensie.
Onderstaande thema’s komen aan bod:
vriendschap, relaties en seksualiteit
1. relaties en seksualiteit
2. zelfbeeld
3. grenzen stellen
4. vertrouwenspersonen
5. tienerpooiers

Doelgroep

(Begeleiders van) Meisjes vanaf 11 jaar die in een jeugdhulpvoorziening verblijven

Kenmerken
Werkvorm
• Online zowel als offline methodieken te vinden via www.girlpowersquad.be
Benodigdheden
- -Online: toestel met internetverbinding
- -Offline: geen Kostprijs
• Gratis beschikbaar mits aanvraag van een login via training@childfocus.org
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Stoptienerpooiers.be
Inhoud

Op deze website worden verschillende vragen
beantwoord zoals wie of wat is een tienerpooier,
hoe gaat een tienerpooier precies te werk, hoe
herken ik een slachtoffer, hoe kan ik helpen, ik
ben zelf slachtoffer van een tienerpooier of heb
ik hier twijfels over, waar kan ik terecht, enz….
De website bevat informatie op maat van drie
verschillende doelgroepen : jongeren, ouders en
professionelen.

Doelgroep

Jongeren, ouders en professionelen

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.stoptienerpooiers.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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VEILIG
InternetTEN

www.childfocus.be I 21

ALGEMEEn
Filmpje ‘Charlotte’
Inhoud

In dit animatiefilmpje speelt kleuter Charlotte op
het internet en plots ziet ze een reclameboodschap voor een wel heel verleidelijke wedstrijd...
Ze gaat erop in maar dan gebeurt er iets onverwachts. Wat moet ze doen?... Ze gaat hulp zoeken
bij haar vader. Dit filmpje geeft een eenvoudige
boodschap mee: kinderen worden ertoe aangezet
om de hulp van een volwassene in te roepen als
ze vragen hebben of er iets fout gaat online.

Doelgroep

Kinderen van 3 tot 7 jaar

Kenmerken
Werkvorm
• Filmpje online te bekijken (Youtube-kanaal Child Focus Belgium)
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar

22 I Catalogus preventiemateriaal

Internet Safe & Fun quiz
Inhoud

Via deze online quiz leren de kinderen
veilig en verantwoord internetten. Thema’s
zoals respect, privacy, online vriendschap,
kritische zin, anonimiteit, wederzijdse hulp,
transparantie en het hebben van een vertrouwenspersoon komen aan bod. De website
biedt ook een gratis te downloaden poster aan
die de thema’s toelicht.

Doelgroep

Kinderen vanaf 7 jaar. De quiz is ook geschikt voor tieners en jongeren.

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.internetsafeandfun.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Cybersimpel
Inhoud

In samenwerking met Google en Testaankoop ontwikkelde Child Focus Cybersimpel,
een website met algemene e-Safetytips.

Doelgroep

Ouders en professionelen

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.cybersimpel.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Interland op Cybersimpel.be
Inhoud

Interland is een online spel voor kinderen
waarin heel wat aspecten van veilig internetten aan bod komen zoals delen van content,
privacy, vriendelijk zijn online en fake news.

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 12 jaar

Kenmerken
Werkvorm
• Online via https://www.cybersimple.be/nl/interland
Benodigdheden
• Toestel met een internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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CyberSquad
Inhoud

CyberSquad is een online forum, voor
jongeren en door jongeren, veilig en
100% jong. Jongeren en jongvolwassenen
kunnen (anoniem) vragen stellen en elkaar
helpen over verschillende thema’s zoals:
online seksualiteit, online vriendschap
en relaties, cyberpesten, privacy, online
reputatie,grensoverschrijdende sexting etc.
Professionele medewerkers van Child Focus
modereren het platform en bij een dringend
probleem kan je tijdens de openingsuren ook rechtstreeks een operationele consulent van Child Focus contacteren via de privé-chat.

Doelgroep
Jongeren

Kenmerken
Werkvorm
• Online via www.cybersquad.be
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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CYBERPESTEN
Lespakket ‘Stop cyberpesten’
Stop Cyberpesten

Inhoud

Het lespakket

Steeds meer jongeren worden geconfronteerd met cyberpesten. Het is
niet altijd evident voor de scholen om een gepast antwoord te vinden op
deze problematiek. Daarom ontwikkelde Child Focus een lespakket dat
scholen helpt om hierrond aan de slag te gaan. Het pakket bevat werkfiches, praktische methodieken en een beschrijving van het benodigde
materiaal. Het stimuleert inzicht in het fenomeen maar ook de responsabilisering van jongeren via debat, dialoog en een wederzijds leerproces.

‘Stop
Cyberpesten’

Doelgroep
1

(Leerkrachten en begeleiders van) Jongeren uit de 3e graad lagere school
en de 1ste graad middelbaar onderwijs

Kenmerken
Werkvorm
• Offline lesmethodieken : 10 op zichzelf staande lesvoorbereidingen met een beschrijving van de vaardigheden, de doelstellingen, de methodologie en het benodigde materiaal
Benodigdheden
• Lesmap te downloaden op www.childfocus.be
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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ONLINE CHALLENGES
Lespakket ‘Online challenges’
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Inhoud

online

jongeren

sociaal

Vandaag circuleren vele uitdagingen op het internet. Challenges kunnen
grappig en leuk zijn. Iets doen dat buiten je comfort zone ligt of iets
doen wat je vrienden niet durven, dat geeft adrenaline. Maar wat als
deze uitdagingen een gevaarlijk karakter aannemen? Wat als iemand
zich onder druk voelt staan door de groep? Wat als iemand gevaarlijke
opdrachten gaat uitvoeren voor kijkcijfers en populariteit op sociale
media…? Het is belangrijk om kinderen en jongeren weerbaar te maken
en kritisch te laten nadenken over alles wat hun pad kruist. Via deze
tool proberen we het thema ‘online challenges’ te bespreken met de
jongeren zelf. Het lespakket bestaat uit 4 delen: 1) Wie doet het? Wie
doet het niet?, 2) challenges categoriseren, 3) criteria zoeken, 4) vertrouwenspersoon.

Doelgroep

(Leerkrachten en begeleiders van) Jongeren uit de 3e graad lagere school en de 1ste graad middelbaar onderwijs

Kenmerken
Werkvorm
• Offline lesmethodieken
Benodigdheden
• Lesmap te downloaden op www.childfocus.be
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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Pakket Online challenges
Hoe praat je over online challenges
met jouw kind?
Inhoud

Vaak doen jongeren mee aan online challenges omdat ze
nieuwsgierig zijn of gewoon voor de fun. Sommigen doen mee
voor de kick of om over hun eigen grenzen te gaan. Anderen
doen mee omdat hun vrienden het doen. Hoe praat je hier nu
over met je kind? Om het gesprek hierover op gang te trekken,
kan je deze gespreksstarter gebruiken.

Praat erover met je kind

Doelgroep
Ouders

Kenmerken
Werkvorm
• Gespreksstarter
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar via www.childfocus.be
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PRIVACY
Is jouw wachtwoord veilig?
Inhoud

Via deze website leren kinderen wat een veilig paswoord
is. Ze kunnen er ook creatief aan de slag gaan om zelf
een veilig paswoord te maken.

Doelgroep

Kinderen vanaf 7 jaar. Is ook geschikt voor tieners en jongeren.

Kenmerken
Werkvorm
• Online: website www.veilig-wachtwoord.be/fr
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Poster en postkaartjes gratis verkrijgbaar via www.childfocus.be excl.verzendingskosten
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Lespakket
‘Think before you post!’

Think
before
you post

Inhoud

Think before you post is een lespakket over privacy op het internet.
In het eerste deel krijgt de leerkracht achtergrondinformatie over de
begrippen privacy en online-intimiteit en de activiteiten van jongeren op
het internet, vooral op het gebied van communicatie. In het tweede deel
volgen tien methodieken voor groepsgesprekken over thema’s in verband
met privacy: intimiteit, anonimiteit, persoonlijke gegevens, e-reputatie,
het recht op afbeelding, ... De groepsgesprekken vullen elkaar aan maar
zijn niet gebonden aan een vaste chronologische volgorde.

Lespakket
Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit
voor Europese verbindingen

Doelgroep

(Leerkrachten en begeleiders van) Jongeren uit de 3e graad lagere school en de 1ste graad middelbaar onderwijs

Kenmerken
Werkvorm
• Offline lesmethodieken : 10 op zichzelf staande lesvoorbereidingen met een beschrijving van de vaardigheden, de doelstellingen, de methodologie en het benodigde materiaal.
Benodigdheden
• Lesmap te downloaden op www.childfocus.be
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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BUITENGEWOON
ONDERWIJS
iRespect
Inhoud

iRespect werd ontwikkeld met een bijzondere aandacht voor
kinderen in het basisaanbod en 9 van het Buitengewoon Lager
Onderwijs. Het pakket ondersteunt leerkrachten en begeleiders om op basis van video’s en concrete situaties met hun
leerlingen na te denken hoe het internet en sociale media
op een veilige en constructieve manier te gebruiken. Respect
is het kernwoord : hoe behandel je online jezelf en anderen
met respect.

Doelgroep

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE
POUR LES JEUNES CONCERNANT
LA VIE PRIVÉE EN LIGNE

(Leerkrachten en begeleiders van ) Kinderen tussen 10 -14 jaar, met een bijzondere aandacht voor het Buitengewoon Onderwijs.Pour des élèves de 10 à 14 ans

Kenmerken
Werkvorm
• Offline en online : de tool met pedagogische fiches bestaat uit tien lessen, telkens gebaseerd op een
video met een situatieschets.
1

Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar via www.childfocus.be

32 I Catalogus preventiemateriaal

STAR
Inhoud

STAR is een online educatief platform dat zich richt
op jongeren met een autismespectrumstoornis en de
professionals die hen begeleiden. De vier thema’s
(Veiligheid, Kritische blik, Vrienden en Respect)
behandelen verschillende aspecten van het internetgebruik van jongeren met o.a.: privacy-instellingen
op sociale media, online en offline vrienden, het
detecteren van betrouwbare info online, online
challenges en sexting.

Doelgroep

(Begeleiders van) Jongeren met een autismespectrumstoornis

Kenmerken
Werkvorm
• Online via https://www.childfocus-star.be/nl/
• Van zodra je een account hebt aangemaakt, kom je op je persoonlijk dashboard terecht. Hier kan je de
pedagogische fiches downloaden, die per thematische activiteit gebundeld zijn. Deze fiches bevatten
de instructies bij iedere pedagogische activiteit op het platform. Jouw account wordt gekoppeld aan de
profielen van de jongeren zodat je samen met hen aan de slag kan gaan.
Benodigdheden
• Toestel met internetverbinding
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
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FYSIEKE SPELEN
Jungle Web
Inhoud

Jungle Web is een educatief spel om
met het hele gezin te spelen waarbij
snelheid, observatie en kennis rond
een veilig en verantwoord internetgebruik centraal staan. Jungle Web
stimuleert, met behulp van speelkaarten, symbolen, uitdagingen en
vragen een positieve dialoog binnen
het gezin rond de online activiteiten
van jongeren.

Doelgroep

Kinderen vanaf 9 jaar

Kenmerken
Deelnemers
• Minimum 2 spelers, maximum 20 spelers
Werkvorm
• Gezelschapsspel
• Combinatie van online en offline opdrachten
Benodigdheden
• Mogelijk om het spel met of zonder PC of tablet (internetverbinding) te spelen
Kostprijs
• Gratis beschikbaar via www.childfocus.be excl. verzendingskosten
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#Flashtag
Inhoud

‘#FlashTag’ is een ludiek en toegankelijk bordspel
met tal van realistische situaties die de kinderen
en jongeren misschien zelf al hebben meegemaakt. Het spel creëert een open sfeer om te
praten met kinderen en jongeren over zes thema’s.
Als begeleider kies je zelf welke thema’s je meer
of minder aan bod wil laten komen:
- privacy
- cyberpesten
- communicatie
- online challenges
- online seksualiteit
- gamen

Doelgroep

(Begeleiders van) Kinderen vanaf 10 jaar tot 14 jaar (5de en 6de leerjaar, 1ste en 2e middelbaar)

Kenmerken
Deelnemers
• 12 tot 25 spelers
Werkvorm
• Gezelschapsspel
Benodigdheden
• Speldoos die al het materiaal bevat
• (Klas)lokaal
Kostprijs
• Gratis beschikbaar via www.childfocus.be excl. verzendingskosten
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max
MAX
Inhoud

Child Focus wil met dit preventieproject kinderen laten
stilstaan bij de mogelijkheid om een volwassen vertrouwenspersoon, een Max, te kiezen. Minderjarigen moeten
voelen dat er mensen in hun omgeving klaar staan om
hen te helpen voor er zich problemen voordoen of als er
effectief problemen zijn. Ook wil Child Focus, samen met
de kinderen, de deur alvast op een kier zetten, zodat ze
ook op latere leeftijd over eventuele problemen durven
en kunnen praten. Dat ze beseffen dat het “normaal” is
om hulp te zoeken als het even niet meer gaat, het taboe
doorbreken dus.
De Max moet zelf ook instemmen om de vertrouwenspersoon te zijn voor het kind. De ontstane vertrouwensband tussen beiden stopt niet bij de leeftijd van 12 jaar,
de bedoeling is dat deze ook daarna wordt verder gezet. Via de website www.iedereeneenmax.be kunnen
jongeren aan de hand van een MAX-MIX video hun vraag stellen aan hun toekomstige Max.

Doelgroep
Kinderen

Kenmerken
Werkvorm
• Online www.iedereeneenmax.be
Benodigdheden
• Toestel met internet verbinding
Kostprijs
• Gratis

36 I Catalogus preventiemateriaal

OVERZICHT
VAN ONZE
VORMINGEN
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1. Vorming Dossier 116000
Inhoud

DOSSIER
116 000
UN jeu educatif pour les 10-12 ans
pour decouvrir child focus
Een educatief spel voor 10- tot 12-jarigen
om Child Focus te leren kennen

Dossier 116 000 is een workshop op basis van een detectivespel
waarbij de kinderen, in kleine groepjes, levensechte vraagstukken
moeten ontwarren en raadsels moeten oplossen. Deze gaan over
de belangrijkste thema’s van onze organisatie: de verdwijning van
kinderen (met extra aandacht voor weglopen), seksuele uitbuiting
en veilig internetten. Kinderen krijgen alvast wat (preventie-)informatie mee over deze thema’s, maar leren vooral Child Focus kennen.
Na de ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel
is ‘Dossier 116 000’, refererend naar het dag en nacht bereikbare
gratis noodnummer 116 000.

Doelgroep

Leerlingen in het 5de en 6de leerjaar

Kenmerken
Werkvorm
• Offline:
- educatief ludiek bordspel met nabespreking
- begeleid door een vrijwilliger van Child Focus
- duurtijd : 2 uur
Benodigdheden
• Geen
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Aanvragen via http://training.clicksafe.be/nl-be/
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2. Vorming Internet Safe & Fun
Inhoud

Hoewel Belgische jongeren verzot zijn op het internet, springen ze er
niet altijd voorzichtig mee om. Surfen op het internet biedt duizenden
mogelijkheden, maar kan tegelijkertijd een moeilijke evenwichtsoefening zijn waarbij onze jongeren begeleid moeten worden. Jongeren
en kinderen aanzetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van
digitale middelen is dus noodzakelijk.
Child Focus zet zich jaarlijks in om, samen met bedrijven, via de Internet Safe & Fun workshops, kinderen uit
het vijfde en zesde leerjaar hier rond te sensibiliseren.

Doelgroep

Leerlingen 5de en 6de leerjaar

Kenmerken
Werkvorm
• In groep
• Vorming gegeven door een door Child Focus opgeleide vrijwilliger uit één van onze partnerbedrijven
• Duurtijd : 1 uur
• 2 keer per jaar op vaste dagen (maart en oktober)
Benodigdheden
• Geen
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Aanvragen via https://internetsafeandfun.be/nl/home/
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3. Vorming Clicksafe
Inhoud

Met deze pedagogische vorming wil Child Focus professionelen
helpen om het thema “veilig en verantwoord internet” te bespreken
met kinderen en adolescenten. De vormingen geven achtergrondinformatie bij hoe jongeren met het internet omgaan en welke risico’s
hiermee gepaard gaan maar reiken ook heel wat concreet pedagogisch materiaal aan waarmee je daarna aan de slag kan gaan. Ook
wordt er nagedacht over het opzetten van een schoolbeleid hieromtrent. Een echte pedagogische gereedschapskist dus.

Doelgroep
-

Leerkrachten
Schooldirectie
CLB’s
Pedagogen
Sociaal werkers
Begeleiders en opvoeders van jongeren

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : 3 uur
Benodigdheden voor een vorming fysiek ter plaatse
• Internetverbinding
• Beamer
• Zaal
Kostprijs
• €150 + 21%BTW + verplaatsingskosten
• Aanvragen via training@childfocus.org
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4. Vorming GPS :
voorkomen van slachtofferschap
van tienerpooiers
Inhoud

GPS biedt als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, informatie over
de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over
hoe je hiermee met jongeren aan de slag kan gaan.

Doelgroep

- Hulpverleners
- Begeleiders en opvoeders van jongeren

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : 3 uur
Benodigdheden voor een vorming fysiek ter plaatse
• Internetverbinding
• Beamer
• Zaal
Kostprijs
• €200 + 21%BTW + verplaatsingskosten
• Aanvragen via training@childfocus.org
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5. Vorming
“Onze kinderen veilig online”
Inhoud

Via het programma ‘Veilig Online’ biedt
Child Focus in samenwerking met de
Gezinsbond vormingen aan voor ouders
over mediaopvoeding. Deze vorming is erg
interactief: ouders worden uitgenodigd mee
te denken en ervaringen uit te wisselen via
stellingen, weetjes, videogetuigenissen en
tips. Er worden 6 verschillende vormingsmodules aangeboden:
- sociale media
- internet en privacy
- gamen
- cyberpesten
- online relaties en seksualiteit
- schermtijd, schermstrijd

Doelgroep
Ouders

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming via Zoom Pro, maximum 20 deelnemers om interactie mogelijk te maken
• Gegeven door een opgeleide vormingsmedewerker
• Duurtijd : 2 uur
Benodigdheden
• Benodigdheden voor een vorming fysiek ter plaatse
- Internetverbinding
- Beamer
- Zaal
Kostprijs
• Voor organisatoren : praktische info op te vragen bij veiligonline@gezinsbond.be
• Aanvragen via https://www.veiligonline.be/vormingaanvragen
• Een vorming in je buurt : https://www.veiligonline.be/vorminginjebuurt
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6. Vorming iCoach
Inhoud

Via iCoach ondersteunt Child Focus mensen werkzaam bij politieen/of preventiediensten die langsgaan op scholen om kinderen en
jongeren te sensibiliseren rond online veiligheid. De iCoach-vorming
bereid je erop voor om veilig en verantwoord internetgebruik op een
leuke en goede manier te bespreken met kinderen, op basis van
de Child Focus’ educatieve tools. De module geeft uitleg over hoe
jongeren internet gebruiken, de opportuniteiten en de risico’s, maar
ook, pedagogische handvaten rond hoe je daarover praat met een
groep. Na de vorming word je officieel lid van onze groep iCoachers
en kan je ideeën en ervaringen uitwisselen met Child Focus en
andere iCoachers.

Doelgroep

- Politieagenten
- Preventiemedewerkers in steden en gemeenten

Kenmerken
Werkvorm
• Vormingsmomenten centraal georganiseerd door Child Focus
- online sessies
- offline sessies
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : halve of volledige dag
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Inschrijven via https://www.childfocus.be/nl/icoach
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7. Hoe weglopen voorkomen
en hoe ermee om te gaan
Inhoud

Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waar ze verblijven zijn de
grootste groep verdwijningen die Child Focus jaarlijks behandelt. Jongeren die
weglopen worden vaak geconfronteerd met het stigma van aandacht zoeken
en problematisch gedrag. Terwijl weglopen vaak een symptoom is van het feit
dat jongeren vastlopen en letterlijk nood hebben aan ruimte. In de RADARvorming zoemen we in op het profiel van jongeren die weglopen: wie zijn
ze en wat maakt hen extra kwetsbaar? Maar we kijken vooral ook naar wat
hulpverleners kunnen doen om (herhaaldelijk) weglopen te voorkomen en hoe
hulpverleners en politiemensen het meest adequaat kunnen reageren tijdens
en na een wegloopsituatie.

Doelgroep

RADAR bestaat uit twee verschillende modules speciaal ontwikkeld voor
- hulpverleners
- politiemensen

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : 3 uur
Benodigdheden
• Benodigdheden voor een vorming fysiek ter plaatse
- Internetverbinding
- Beamer
- Zaal
Kostprijs
• €200 + 21%BTW + verplaatsingskosten
• Aanvragen via training@childfocus.org
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8. Politie-opleiding:
de ideale samenwerking tussen
Child Focus en de politie
Inhoud

Child Focus werkt dagelijks samen met de diensten van
de lokale en de federale politie. Bij een verdwijning, het
weglopen of de seksuele uitbuiting van een minderjarige
staat onze organisatie ten dienste van het onderzoek en
ondersteunt ze iedereen die betrokken is bij het dossier.
Om deze samenwerking nog te verbeteren organiseert Child
Focus – in het belang van het kind – praktische vormingen
voor politiemensen en politiemensen in opleiding. Mogelijke
thema’s: de diensten van Child Focus, weglopen, internationale kinderontvoeringen door een ouder, opsporingsberichten bij verdwijningen, online veiligheid …

Doelgroep

Politiemensen en politiemensen in opleiding

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : 2 uur
Benodigdheden
• Internetverbinding
• Beamer
• Zaal
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Aanvragen via training@childfocus.org
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9. Justitie-opleidinG:
de ideale samenwerking tussen
Child Focus en justitie
Inhoud

De rechterlijke macht is een belangrijke speler binnen de
werking van Child Focus. Justitie en Child Focus stellen samen
met politiediensten alles in het werk om verdwijningen en
seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Magistraten
nemen de eindbeslissing in lopende dossiers. Daarom is het
van belang dat magistraten en gerechtelijke stagiairs duidelijk
geïnformeerd worden over de hulp die Child Focus aanbiedt op
operationeel vlak, psychologische hulp, omkadering en informatie van de media. Deze sessie is erg praktisch en operationeel.

Doelgroep

Magistraten en gerechtelijke stagiairs

Kenmerken
Werkvorm
• Keuze tussen
- vorming fysiek ter plaatse
- online vorming
• Gegeven door een medewerker van Child Focus
• Duurtijd : 2 uur
Benodigdheden voor een vorming fysiek ter plaatse
• Internetverbinding
• Beamer
• Zaal
Kostprijs
• Gratis beschikbaar
• Aanvragen via training@childfocus.org
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10. Op maat
Vind je in het vormingsaanbod niet wat je zoekt of heb je een vraag tot aanpassing van een vorming. Aarzel
dan niet om contact op te nemen met ons. We kijken graag samen met je wat mogelijk is. Dat kan door een
mail te sturen naar training@childfocus.org.
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