
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name 

bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van 

leergangen/trainingen/bijscholingen op het gebied 

van de 1e lijn gezondheidszorg en welzijn. 

Bijscholing 

 Risicotaxatie 

Open je armen voor verandering,  
Maar laat je eigen waarde niet los.  
                                       (Dalai Lama) 
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Bijscholing Risicotaxatie 
In Nederland zijn er nog nauwelijks specifieke instrumenten om op een betrouwbare manier 
kindermishandeling vast te stellen. Wel zijn er allerlei hulpmiddelen die professionals ondersteunen bij 
de beoordeling van hun vermoedens van kindermishandeling. Zo zijn er signalenlijsten van 
kindermishandeling voor verschillende leeftijdscategorieën.  

Daarnaast zijn er allerlei vragenlijsten waarmee professionals het functioneren van gezinnen in kaart 
kunnen brengen. Deze zijn niet specifiek bedoeld om vermoedens van kindermishandeling te 
beoordelen, maar geven wel inzicht in de relaties en dynamiek in het gezin, wat een aanwijzing kan zijn 
voor mogelijke problemen in de omgang tussen ouder en kind. 
Er zijn ook enkele instrumenten waarmee professionals een risicotaxatie kunnen maken. Risicotaxatie 
in het kader van kindermishandeling is de inschatting hoe waarschijnlijk het is dat een kind in de 
toekomst (opnieuw) mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zal worden. 

Signalenlijsten 
Tientallen signalen kunnen wijzen op kindermishandeling. Dat betekent overigens niet dat er bij zo'n 
signaal automatisch sprake is van kindermishandeling. Het vraagt om een zorgvuldige beoordeling en 
gesprekken met ouders, kinderen en eventuele andere betrokkenen voordat een professional kan 
beslissen of er sprake is van een voor het kind bedreigende situatie. Het is van belang om op een 
methodische wijze te handelen. Dit vergroot waarborging van de veiligheid van het kind en de 
kwaliteit van de geboden en ingezette hulpverlening. 

Doel van de bijscholing 

De cursist:  

• weet na de bijscholing wat Kindermishandeling inhoudt 

• weet na de bijscholing wat huiselijk geweld inhoudt 

• weet na de bijscholing wat de gevolgen zijn van Kindermishandeling en huiselijk geweld 

• neemt kennis van verschillende risicotaxatie instrumenten en leert hoe deze in te zetten 

• weet een plan te maken a.d.h.v. de ingevulde risicotaxatie en kan hier een beoordeling aan 

koppelen 

• leert gebruik te maken van het instrument “risicotaxatie“ om zodoende een inschatting te 

kunnen maken of er al dan niet sprake kan zijn van kindermishandeling 
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Doelgroep  

Medewerkers Kinderopvang.  

Onderwijs, CJG’s/wijkteams, jeugdzorgwerkers, politie, cliëntondersteuners, 

aandachtsfunctionarissen, verpleegkundigen en overig geïnteresseerden 

Werkwijze 

Tijdens de bijeenkomst zal er stil worden gestaan bij de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk 

geweld, wat wordt er onder verstaan.  Er wordt uitleg gegeven over verschillende risicotaxatie 

instrumenten en er zal met behulp van casuïstiek geoefend worden met het gebruik hiervan. 

Trainer 

De bijeenkomst zal worden begeleid door de heer Marco Last. Marco is jeugdbeschermer, 

jeugdreclasseerder en trainer binnen het Expertisecentrum van Jeugdbescherming Gelderland, docent 

op Hogeschool VIAA Zwolle en eigenaar van “De Jeugdbank”. 

 

Vervolg 

Deze bijscholing krijgt zijn vervolg in de bijscholing Meldcode. Zie hiervoor de website van Apozem en 

download eventueel de brochure van deze bijscholing.  

 

Accreditatie 

Deze bijscholing zal worden geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
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Groepsgrootte 
De bijscholing kent per bijeenkomst een minimum aantal 

van acht en een maximum aantal van twaalf cursisten. 

Data en locatie 

De bijscholing wordt op een aantal plaatsen in ons land 
georganiseerd, onder meer  op onze trainingslocatie aan 
de Solingenstraat  te Deventer. Voor plaatsen en data: zie 
onze website www.apozem.nl 

Kosten en inschrijving 

Het inschrijfgeld voor deze bijeenkomst bedraagt € 

125,00.  Schrijft u zich gelijk in voor zowel de bijscholing 

Risicotaxatie en de bijscholing Meldcode dan betaalt u in 

totaal € 225,00.  Dit bedrag is inclusief de cursusmap, het 

cursusmateriaal en koffie/thee.     

U kunt zich voor deze bijscholing inschrijven via onze 

website www.apozem.nl. 

In company 

De bijscholingen Risicotaxatie en Meldcode lenen zich 
uitstekend om deze in company te organiseren. Indien 
gewenst kunt u contact met ons opnemen voor verdere 
afspraken. 

Inlichtingen 

De coördinator van deze bijscholing is Bob Schouten. Hij 

is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn 

contactgegevens zijn:  

e-mail: bobschouten@apozem.nl  

telefoon: 085 - 047 90 63  

mobiel: 06 – 5120 6398  
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