Ernsttaxatiemodel
Versie: 25 juni 2013
Gebaseerd op Hermanns 2006, Kousemaker 1996, Belsky 1994, Buma 1958

Enkelvoudige problematiek (80%)
GEEN ZORGEN
SPANNING

FUNCTIONEREN KIND

ERNSTTAXATIE/AANDACHTSSTATUS

VERZORGING KIND
OUDERSCHAP
OMGEVING
3

CRISIS

Er zijn enkele zorgen

Er zijn veel zorgen

Er zijn ernstige zorgen

Er zijn ernstige zorgen en er moet
acuut actie ondernomen worden

Cognitief
Hoe functioneert het kind op
cognitief gebied?

Er zijn geen zorgen over het
cognitief functioneren

Er zijn enkele zorgen over het
cognitief functioneren

Er zijn veel zorgen over het cognitief
functioneren

Er zijn ernstige zorgen over het
cognitief functioneren

Er zijn ernstige zorgen over het
cognitief functioneren

Gedrag
Hoe functioneert het kind op
gedragsmatig gebied?

Het kind heeft thuis, op school of op
straat weinig tot geen problemen

Er is regelmatig een probleem met
het kind thuis, op school of op straat

Er zijn altijd wel wat problemen met
het kind thuis, op school of op straat

Het leven van het kind thuis, op
school of op straat is een
aaneenschakeling van problemen

Er is een acute probleemsituatie met
het kind

Psychosociaal
Hoe functioneert het kind op
emotioneel gebied?

Er zijn geen zorgen over de
psychosociale ontwikkeling

Er zijn enkele zorgen over de
psychosociale ontwikkeling

Er zijn veel zorgen over de
psychosociale ontwikkeling

Er zijn ernstige zorgen over de
psychosociale ontwikkeling

Er zijn ernstige zorgen waarbij het
kind een gevaar is voor zichzelf of
anderen

Kwaliteit van de basiszorg
Hoe zit het met de basiszorg en
veiligheid van het kind?

Er is goede basiszorg

Er is voldoende basiszorg

Er is meestal voldoende basiszorg

Er is gebrekkige basiszorg

Er is gebrekkige basiszorg waarbij
het kind acuut in gevaar is

Onderlinge steun van de
3
ouders
In hoeverre wordt de basiszorg
en veiligheid bevorderd of
belemmerd door het
pedagogisch besef van de
ouders en door de onderlinge
relatie tussen de opvoeders?

Er is voldoende saamhorigheid
tussen de ouders

Er is beperkte steun tussen de
ouders

De ouders hebben niet veel steun
aan elkaar

De ouders lopen beiden vast in de
opvoeding en geven elkaar geen
steun

De ouders lopen beiden vast in de
opvoeding en geven elkaar geen
steun. Hierdoor komt de
ontwikkeling van het kind direct in
gevaar

Beleving opvoeding
Hoe ervaren ouders de
opvoeding?

Opvoedingsvragen zijn naar
tevredenheid op te lossen

De ouder vindt de opvoeding van het
kind vaak moeilijk

Er is sprake van chronische
opvoedingsstress

De relatie tussen kind en ouder is
ernstig verstoord

De ouder kan het echt niet meer aan
en geeft het op

Beleving ouderschap
Hoe ervaren ouders het
ouderschap?

De ouder voelt zich competent

De ouder voelt zicht onzeker

De ouder voelt zich tekort schieten

De ouder voelt zich machteloos en
de situatie lijkt onoplosbaar

De ouder heeft geen controle meer
en/of kan de veiligheid van het kind
niet meer garanderen

Omstandigheden
Wat zijn de (belemmerende)
opvoedomstandigheden?

Er zijn geen omstandigheden die de
opvoeding belemmeren

Het opvoeden wordt belemmerd
door hoogstens één omstandigheid

Het opvoeden wordt belemmerd
door twee tot drie omstandigheden

Er is een opeenstapeling van drie of
meer omstandigheden die het
opvoeden belemmeren

Er is een snel escalerende
opeenstapeling van omstandigheden
die het opvoeden belemmeren

Steun netwerk
Welke steun heeft het gezin uit
het sociaal netwerk

Er is voldoende steun uit het
netwerk

Er is maar af en toe steun uit het
netwerk

Het netwerk kan geen echte
oplossing bieden

Het netwerk functioneert niet meer

Het netwerk kan in acute situaties
niets betekenen
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STEUN/HULPBEHOEFTE

2

Meervoudige problematiek (20%)
NOOD

Er zijn geen zorgen. De lichamelijke
ontwikkeling is normaal

Lichamelijk
Hoe functioneert het kind op
lichamelijk gebied?
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VERHOOGDE SPANNING

BEVESTIGING

BEVESTIGING EN
PERSOONLIJK ADVIES

BEVESTIGING EN
BEGELEIDING

Het cognitieve niveau van het kind afgezet tegen het gemiddelde niveau van een kind op de betreffende leeftijd.
Onder basiszorg wordt verstaan: medische zorg, voeding, kleding, huisvesting, sociaal contact, scholing en emotionele steun die samen cruciaal zijn voor de veiligheid en gezonde ontwikkeling.
Overal waar ouder staat kan ook opvoeder of verzorger worden gelezen.

HULP EN INTENSIEVE
BEGELEIDING

ACUTE HULP EN INTENSIEVE
BEGELEIDING

Stroomdiagram ernsttaxatiemodel en SISA

1

Geen problematiek. Ouders en kind bevestigen.

2

Enkelvoudige problematiek. Ouders en kind bevestigen. Advies en/of doorverwijzen naar lokaal veld.

Zorg nodig en al in gezin aanwezig. Ouders bevestigen. Signaleren in SISA en e-mail sturen naar CJG-regisseur ter informatie.

3
Zorg nodig, maar nog geen zorg in het gezin aanwezig of bestaande zorg loopt niet. Ouders bevestigen. Signaleren in SISA. Indien
de problematiek domeinoverstijgend is (meerdere gebieden) en twee of meer hulpverleners erbij betrokken zijn, aanmelden voor
casuïstiek overleg. Zorg uitzetten en een casusregisseur aanwijzen.

ETM

Zorg nodig en al ingezet. Indien nodig bespreken met
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk
geweld. Signaleren in SISA. Contact opnemen met CJGregisseur en met hulpbieders. Dan de hulp afstemmen of
aanmelden casuïstiek overleg.

Hulp afstemmen.
Aanmelden voor casuistiek overleg.

4
Zorg nodig maar nog geen zorg in het gezin aanwezig of
bestaande zorg loopt niet. Indien nodig bespreken met
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk
geweld. Signaleren in SISA en aanmelden voor casuistiek
overleg. Zorg uitzetten en een casusregisseur aanwijzen.

5

Bespreken met aandachtsfunctionaris
kindermishandeling. Signaleren in SISA. Informeren CJGregisseur en CJG-manager.

Aanmelden voor casuistiek overleg.

Consult bij AMK.

Melden bij AMK.

NB. Bij ETM 3 signaleren we in SISA. Vanuit professionele overwegingen kan daarvan afgeweken worden mits daarvan in Kidos melding wordt gemaakt met onderbouwing waarom niet.

