
Stel: je maakt je als professional 

zorgen om de veiligheid van een 

kind… Wat doe je dan? En wat doe je 

als er niet heel duidelijke signalen zijn 

van bijvoorbeeld kindermishandeling 

of huiselijk geweld, maar je ‘slechts’ 

een onderbuikgevoel hebt?  

Tijdens de training ‘Risicotaxatie kind 

en veiligheid’ leer je de risico’s van 

zorgelijke opvoedsituaties methodisch 

te taxeren, én woorden te geven aan je 

niet-pluis gevoel.

Grip op veilig leven 

Deskundigheid

TRAINING 
Risicotaxatie kind en veiligheid

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



Risicotaxatie kind en veiligheid

Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorgwerkers, 
onderwijs, politie, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdgezond-
heidszorg, kraam- en thuiszorg en andere geïnteresseerden. 

Inhoud:
• Gestructureerd in kaart brengen van risicofactoren en  
 beschermende factoren in een zorgelijke opvoedsituatie. 
• Aan de hand van eigen casuïstiek risico, aard en ernst van de  
 mishandeling en het geweld wegen. 
• Gebruiken van het  viervenstermodel en het eigen taxatie  
 instrument. 
• Op basis van de pedagogische visie en het ‘goed genoeg’  
 principe kijken naar opvoedsituaties.

Wat leer je?
Tijdens deze training leer je alles over het taxeren van risico’s in 
zorgelijke opvoedsituaties. Na afloop van de training… 
• ben je in staat om op gestructureerde wijze risicofactoren en  
 beschermende factoren in kaart te brengen en af te wegen;
• kun je gebruikmaken van je eigen taxatie instrument en het  
 viervenstermodel;
• weet je hoe je goed onderbouwd beslissingen kunt nemen  
 in onveilige opvoedingssituaties. Je leert rekening houden  
 met valkuilen en obstakels die je besluitvorming kunnen   
 beïnvloeden.

Praktische informatie:
• De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. 
• De training is SKJ-geaccrediteerd. 
• Maximaal 14 deelnemers. 
• Incompany, open aanbod of online?  
 Kijk voor de actualiteit op onze website. 
 
Goed om te weten: deze training kan alleen worden gevolgd als je 
basiskennis hebt over het signaleren van kindermishandeling.
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Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en 

Veilig Thuis), dat bescherming biedt 

aan kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin


