
EATING & LEARNING
VOOR SCHOOLLEIDERS EN INTERN BEGELEIDERS UIT HET PRIMAIR ONDERWIJS

thema

Donderdagavond 21 juni 2018

Van 17.00uur tot 21.00uur bij VanMontfoort in Woerden

concept Samen met onderwijscollega’s uit het land lekker eten, ervaringen uitwisselen

en tegelijkertijd je kennis vergroten. Dat is waar                                     voor staat.  

Sinds 1996 verricht VanMontfoort werkzaamheden voor de publieke sector,

waaronder het onderwijs. Wij hebben veel ervaring en expertise in het

ontwikkelen van effectieve interventies, onderzoek en het geven van opleiding

en training aan professionals die werken met kinderen en jongeren.  

VanMontfoort organiseert op donderdagavond 21 juni 2018 de zomereditie van

Eating & Learning. Onze cateraar verzorgt een heerlijk driegangendiner. Tussen

de gangen door praat VanMontfoort u deskundig bij. 

Een van de sprekers is gecertificeerd trainer Vlaggensysteem. Dit betreft een

methode om seksueel grensoverschrijdend gedrag te beoordelen en hoe

hierop te reageren. 

Dit keer belichten we tijdens Eating & Learning het actuele thema: seksueel

grensoverschrijdend gedrag op school.  

"Het gebeurde in de bosjes. Tussen de struiken, op het schoolplein van een school in

Rotterdam, zou een vierjarige kleuter een klasgenootje hebben betast en verwond. Het

ging om een vijfjarig meisje uit groep 1." 

"Twee keer al dit schooljaar werd een kleuter die te ver ging in seksuele spelletjes van  

school gestuurd, na aandringen van ouders." 

"Meer klachten over seksueel misbruik op scholen." 

Eating & Learning

(Bron: Stichting School en Veiligheid, april 2016).

(Bron: NRC, december 2012).

(Bron: NRC, december 2012).



1 deelnemer: 125,- p.p. 

2 deelnemers: 115,- p.p. 

4 deelnemers of meer: 110,- p.p. 

Maximaal 30 personen

van 17:00 tot 21:00  

Polanerbaan 11 te Woerden

opleidingen@vanmontfoort.nl 

VanMontfoort - 0348 - 48 12 00 -  www.vanmontfoort.nl 

programma
Ieder kind is nieuwsgierig, onderzoekt en experimenteert, maar wanneer gaat

het te ver? Past het gedrag van de leerling nog binnen een gezonde

ontwikkeling of is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Wat doe ik met

een kind dat de grens overgaat? 

Waar liggen de grenzen als het gaat om professioneel handelen? 

Wanneer is fysieke betrokkenheid bij een leerling of collega nog acceptabel?

Wanneer wordt de professionele grens overschreden? 

Wat doe ik als mijn collega grensoverschrijdend gedrag laat zien? 

We besteden aandacht aan (eigen) casuistiek. Ook is het mogelijk om eigen

schoolbeleid aangaande ‘seksueel gedrag’ te bespreken. 

Wil je deelnemen? Meld je snel aan. Het maximum aantal deelnemers is 30. De

prijzen zijn inclusief diner en consumpties.  

Graag tot ziens bij Eating & Learning! 

Willen jouw collega’s ook deelnemen? Bij gelijktijdige inschrijving geeft

VanMontfoort een cumulatieve korting.  

Kennissessie 3

Kennissessie 2

Kennissessie 1


