
 

  

1 

  

Leuven, 21 februari 2023 

Beste directie 

Beste coördinator GLCE  

Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant  

 
Nieuwe vorming SENSOA & VIGL 

Zowel SENSOA als VIGL ontwikkelden nieuwe materialen ter ondersteuning van de CLB-

medewerker.  

Deze materialen pikken meteen ook in op enkele van de vormingsnoden die de GLCE-coördinatoren 

en andere CLB-medewerkers formuleerden in voorbereiding van het recentste GLCE-

gebruikersoverleg. 

Bovendien worden de materialen aan jou voorgesteld via een online moment. 

 
Hoe ga je als professional om met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag? (SENSOA) 

Het Sensoa Vlaggensysteem is dé methodiek die je daarbij helpt. Ontdek het vanaf nu gratis, met 

de gloednieuwe online cursus van Sensoa. Je tekent hiervoor in via deze link. Je leert seksueel gedrag 

inschatten dankzij 6 objectieve criteria én je oefent meteen zelfstandig hoe je pedagogisch kan 

reageren, met concrete voorbeelden.  

✅ Zonder verplaatsing  

✅ Op je eigen tempo   

✅ Wanneer je maar wil  

Maak kennis met deze nieuwe online cursus tijdens het gratis online lanceringsmoment op 23 maart 

om 19u: https://sensoa.webinargeek.com/lancering-online-cursus-vlaggensysteem  

 

Hoe kan je als professional mentaal welzijn van jongeren verbeteren? (VIGL) 
 

Goesting om met NokNok aan de slag te gaan? Maar weet je niet goed waar te beginnen? 

Dan is de handleiding voor begeleiders een goed startpunt.  

In de handleiding vind je handige tips en tricks om NokNok (beter) te leren kennen en 'blended te 

werken' met NokNok in één-op-één begeleidingen met jongeren.  

Hier verneem je wat NokNok is en kan je de handleiding aanvragen/downloaden. 

 

NIEUWSBRIEF ROND GLCE 
Nieuwe vorming SENSOA & VIGL / Jouw vragen beantwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vwvj.be/nl/woordenlijst/jgz
https://opleidingen.sensoa.be/
https://sensoa.webinargeek.com/lancering-online-cursus-vlaggensysteem
https://www.noknok.be/achtergrond
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Meer het workshoptype?  

Vraag een workshop in jouw organisatie aan. 

 

Liever te gast bij VIGL (’t is er leuk en er is goeie koffie!, hebben we van horen zeggen)?  

Op 25 april en 12 oktober 2023 organiseert VIGL een workshop bij hen in Brussel. 

 

Voor wie?  

Hulpverleners, psychologen, leerlingbegeleiders, zorgcoaches, … die in één-op-één- gesprek gaan 

met jongeren (van 12 tot 16 jaar) en op zoek zijn naar extra tools om jongeren te helpen. 

 

Jouw vragen beantwoord 

Via de website lees je het antwoord op volgende vragen: 

• Vinkjes in het advies voor de leerling niet steeds een vraag of zorg van de leerling? 

• Kan ik als CLB-medewerker zelf de GLCE-vragenlijst online doorlopen en het advies bekijken 

om het instrument beter aan te voelen? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Noëmi Hagemann 

 

 

https://www.gezondleven.be/opleidingen/noknok-geluksdriehoek-gebruiken-bij-je-clienten
https://www.gezondlevenacademie.be/totara/catalog/index.php?cfp_multiselect_themathema_bda29%5b%5d=Mentaal%20welbevinden&cfp_multiselect_settingssetting_2ac24%5b%5d=Onderwijs&orderbykey=text&itemstyle=narrow
https://www.vwvj.be/nl/veelgestelde-vragen
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