DIAGNOSTIEK
GOED OUDERSCHAP
FACTSHEET
Alle ouders hebben in principe het beste met hun kind voor. Maar soms ontstaan er complexe
problemen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen waarbij er vragen zijn over het thuis kunnen
(blijven) wonen van een kind. Diagnostiek ‘Goed ouderschap’ geeft antwoord op vragen zoals:
Wat heeft dit kind nodig van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) om thuis te kunnen blijven wonen?
Welke opvoedvaardigheden moeten dan versterkt worden?
Kunnen deze ouders de opvoeding van hun kinderen nog wel dragen?
Kunnen deze kinderen op termijn weer terug naar huis?
Deze vorm van diagnostiek is ontwikkeld om zo goed mogelijk recht te doen aan deze complexe
vragen die bij alle betrokkenen veel oproepen.
Met het inzetten van diagnostiek naar 'goed ouderschap' schetst Jarabee een
beschrijvend beeld van de krachten en kwetsbaarheden van het kind en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) waarbij we kijken naar zeven belangrijke gebieden
in de opvoeding.

DIAGNOSTIEK
GOED OUDERSCHAP
CONCRETE WERKWIJZE
De gebieden waar we naar kijken zijn:
1. De sensitiviteit en responsiviteit van ouder- en kindfactoren binnen de interactie
2. De bereidheid en toewijding van de ouder om ervoor te zorgen dat het kind veilig kan opgroeien
3. De continuïteit in de opvoedrelatie
4. De verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn
5. De zorg voor contact- en omgangsmogelijkheden met voor het kind belangrijke personen (bijvoorbeeld
de andere ouder)
6. De mate waarin ouders hun kind helpen opgroeien tot een zelfstandige volwassene
7. Het organiseren en monitoren van de opvoeding in de drie opvoedmilieus (het gezin, school en het
publieke domein)

ADVIES
Naast een beschrijving van de krachten en kwetsbaarheden geven we een advies over of een kind
(weer) thuis kan (blijven) wonen en indien nodig, welke behandeling of extra ondersteuning nodig is.

AANMELDEN
Diagnostiek ‘Goed ouderschap’ wordt op maat geboden. In overleg met het gezin en
de verwijzer bekijken we wat nodig is om tot een goede analyse van de krachten
en kwetsbaarheden van het ouderschap te komen. Benieuwd wat we kunnen betekenen?
Bel naar het aanmeldbureau van Jarabee via: 0900- 527 22 33

