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Deze training omvat alle risico’s en kansen die 
de online wereld biedt. Na deze dag kun je als 
hulpverlener/intermediair zelf binnen je team en 
met je cliënt aan de slag met online gevaren maar 
ook weet je de weg naar kansen die internet biedt. 

Als zorgprofessional heb je beroepsmatig te maken met kinderen/jongeren die 
gebruik maken van social media. Ook met kinderen/jongeren die gamen. 
Veel hulpverleners voelen zich niet bekwaam om het mediagebruik te bespreken met 
kinderen/jongeren. Dit terwijl een gesprek of interesse voor de digitale leefwereld van 
essentieel belang is. Ook veel ouders zijn handelingsverlegen op dit gebied.
Om beter zicht te hebben op zowel de positieve als negatieve kanten van social media 
gebruik en de daarbij behorende risico’s rondom veiligheid is de training ‘Kwetsbaar 
Online, eerste hulp bij mediagebruik en gamen’ ontwikkeld. 
Deze training vergroot je expertise en vaardigheden op dit gebied en daarmee de zorg 
voor deze kinderen/jongeren en hun opvoeders.

Voor wie?

Werk je met kinderen en/of jongeren?  Heb je behoefte aan een korte training 
gericht op het vergroten van je zowel je expertise alsook je begeleidings- en/of 
opvoedvaardigheden rondom het thema ‘social media’ en gamen? 
De training wordt aangeboden aan professionals die bijvoorbeeld in de gemeentelijke 
toegang jeugdhulp werkzaam zijn. Je kunt met je team aan de training deelnemen. 
De training is ook geschikt voor vrijwilligers. 

Waarom?

Er bestaat onder de hulpverleners handelingsverlegenheid om het onlinegedrag van 
kinderen/jongeren en gamegedrag te bespreken. Veel professionals voelen zich niet 
bekwaam genoeg. Je krijgt tijdens de training handvatten om dit gesprek te kunnen 
voeren.

Jouw plaats in de organisatie?

In de training wordt stilgestaan bij de rol van jouw organisatie met betrekking tot 
social mediabeleid. Heeft de organisatie waar je voor werkt een gedragscode en/of 
omgangsprotocol social media? Helderheid hierover geeft je een kader waarbinnen je 
je werkzaamheden op een verantwoorde wijze kunt doen.

Wat leer je?

* In de cursus vergroot je je kennis over social media. 

* Je weet hoe je het gesprek kunt aangaan over de 4e leefwereld en gamen.

* Je leert welke risico’s er zijn in het online-gedrag.

* Je leert wanneer er sprake is van recreatief, problematisch gamen of 
gameverslaving.

* Je leert hoe je opvoeders kunt ondersteunen hierin.

* Je leert hoe te handelen wanneer er sprake is (of het vermoeden) van 
onveiligheid.

* Je leert hoe je kunt herkennen en signaleren in geval van online wervend 
gedrag en/of loverboyproblematiek.

* Je leert hoe je het beste handelt en hulp kunt bieden bij incidenten 
(bijvoorbeeld welke partners te benaderen) wanneer er sprake is van 
onveiligheid.

* Je leert hoe jouw organisatie mediabeleid heeft beschreven in een gedragscode 
en/of mediaprotocol.

Zie achterzijde voor praktische informatie.



Waar?

Je kunt de training in company volgen op je eigen werkplek. Je kunt 
ook inschrijven voor de cursus wanneer deze op een aangekondigde 
dag en plaats wordt aangeboden.

Tijdsinvestering?

De training duurt één dag van 09.00 tot 16.00 uur.
De training kent geen voorbereidingstijd.

wat kost het?

De training ‘Kwetsbaar Online’ kan dankzij subsidie van het 
Transformatiefonds jeugd gratis worden aangeboden. Dit geldt voor 
medewerkers binnen gemeentelijke toegangsorganisaties jeugdhulp. 
Door andere organisaties (zorgaanbieders, onderwijs, etc.) kan de 
training worden ingekocht. Deze dagtraining kost je dan € 1500.

deelnemers?

Maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

overig?

Je ontvangt een bewijs van deelname.
SKJ accreditatie (zes punten) wordt aangevraagd.

Zwarte Beier 2
4481 PV Kloetinge
kwetsbaaronline@emergispreventie.nl

www.kwetsbaaronline.nl

vragen?bel ons:0113 26 71 43


