
Onderdeel Gegevensgroep Veld Type Veld Verplicht Onderdeel Instrument PDF Gedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B

Wordt het antwoord 

meegewogen in het 

DRP?
Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid medewerkers Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om zonder 

dit gegeven de taak uit te 

voeren? Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben toegang tot 

deze gegevens? Hebben zij de gegevens 

nodig voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, coördinator, 

zaakbehandelaar, archiveerder, etc..)

Hoe lang wordt het 

informatieproduct 

bewaard?

Systeeminformatie

Gebruiker

Aangemaakt op Systeemdatum op dag van aanmaak n.v.t. Ja Ja Ja Nee

Aangemaakt door Systeemveld met de waarde van de Gebruiker n.v.t. Ja Ja Ja Nee

Laatst gewijzigd op Systeemdatum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd n.v.t. Voorblad Ja Ja Ja Nee

Laatst gewijzigd door Systeemveld met de waarde van de Gebruiker n.v.t. Voorblad Ja Ja Ja Nee

Gegevens instrument2B



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Onderdeel 

Instrument 

PDF Gedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B

Wordt het antwoord 

meegewogen in het 

DRP? RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ proportionaliteit Toegankelijkheid medewerkers Bewaartermijn

Op basis van welke wettelijke 

grondslag mogen deze 

gegevens verwerkt worden?

Voor welk doel wordt het 

gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel worden 

bereikt met minder impact op 

de privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? Hebben 

zij de gegevens nodig voor hun 

taak? (Denk aan: administratief 

medewerker, coördinator, 

zaakbehandelaar, archiveerder, 

Hoe lang wordt het informatieproduct bewaard?

Persoons- en casus gegevens

Persoonsgegevens jeugdige

Achternaam tekstregel Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Roepnaam tekstregel Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Voorna(a)m(en) tekstregel Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Voorletter(s) tekstregel Nee Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Voorvoegsel(s) tekstregel Nee Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Geboortedatum Datumveld Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

SKN Numeriek Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht + art 27b 

Sv

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Koppeling met IFM Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Geslacht Keuzelijst: Man/Vrouw/Onbekend Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Identificatie persoon Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Geboorteland Keuzelijst: Landentabel Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Herkennning persoon, 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte Geen doelbinding Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Delict

Pleegdatum (overgenomen vanuit IVS2A) overgenomen uit IVS 2A Rapportage applicatie read-only Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

informatie verstrekken 

omtrent de 

persoonlijkheid en 

levensomstandigheden 

van de verdachte, inzicht 

in het strafbare feit

Opstellen van het Plan 

van Aanpak Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Leeftijd op pleegdatum (berekend door IFM) wordt berekend door IFM read-only Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Feitelijke informatie 

nodig voor bepalen welk 

Sr van toepassing incl zie 

boven

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Betreft het delict / één van de delicten waarvan de jeugdige 

verdacht wordt een zedendelicht of een ander type delict waarbij 

seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijke rol heeft 

gespeeld? Keuze: Ja / Nee Ja Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee

art 6e AVG en art 494 en 498 Sv, 

wet identificatieplicht

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. 

Nodig voor 

strafadvisering (en 

verschijnt alleen wanneer 

aangevinkt)

Opstellen van het Plan 

van Aanpak 

Wel als (read-only) 

vraag in instrument, 

maar niet op voorblad 

PDF Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Scores van de preselectie

Score Algemeen Recidive Risico overgenomen uit IVS 2A Rapportage applicatie read-only Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee grondslag in de applicatie

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. tbv risicotaxatie t.b.v. risicotaxatie Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Algemeen Recidive Risico getoond op basis van preselect tabelscores read-only Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee grondslag in de applicatie

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. tbv risicotaxatie t.b.v. risicotaxatie Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Dit risico is gebaseerd op de volgende combinatie van gegevens uit 

de politieregistratie getoond op basis van preselect tabelscores read-only Voorblad Ja (Read-only) Nee Ja Ja Ja Nee grondslag in de applicatie

77F wetboek van Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 2. Is nodig. Is nodig Nee Nee Nee Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard in de IFM tot het 

24ste levensjaar van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Gegevens instrument 



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in het 

DRP?

Onderdeel 

Instrument PDF

Gedeeld in IFM met 

JJI

Gedeeld in IFM 

met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze 

gegevens verwerkt 

worden?

Voor welk doel wordt het 

gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens 

nodig voor hun taak? (Denk 

aan: administratief 

medewerker, coördinator, 

zaakbehandelaar, 

Hoe lang wordt het informatieproduct 

bewaard?

Domein 1.Gezin

1.1a Huidige woonsituatie keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.2 Pleeggezin- en/of tehuisverleden Keuzeveld Ja Ja ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.3 Aanwezigheid van ouderlijk toezicht, passend bij de 

leeftijd alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.4a Ouder(s)/verzorger(s) stelt/stellen regels op alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.4b Ouder(s)/verzorger(s) ziet/zien toe op de naleving van 

de regels ze Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.5 Gehoorzaamheid van de jeugdige aan ouder(s) / 

verzorger(s) (de mate waarin de jeugdige zich aan 

afspraken en regels houdt

alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' of 'woont in 

een leefgroep/tehuis' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.6 Bestraffing van ongewenst gedrag door ouder(s) / 

verzorger (s) alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.7 Eerdere contacten met justitie van de gezinsleden met 

wie de jeugdige op dit moment woont alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Vader

keuze: 

Geen contacten

Justitieverleden (zonder 

detentie)

Detentieverleden

N.v.t.

Onbekend Ja Ja

Afgeleid van de 3 

keuzes wordt er 

benoemd of één 

of meerdere 

gezinsleden van 

het gezin waar de 

jeugdige nu woont 

eerder contact 

met justitie heeft 

gehad Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Moeder

keuze: 

Geen contacten

Justitieverleden (zonder 

detentie)

Detentieverleden

N.v.t.

Onbekend Ja Ja

Afgeleid van de 3 

keuzes wordt er 

benoemd of één 

of meerdere 

gezinsleden van 

het gezin waar de 

jeugdige nu woont 

eerder contact 

met justitie heeft 

gehad Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Andere gezinsleden

keuze: 

Geen contacten

Justitieverleden (zonder 

detentie)

Detentieverleden

N.v.t.

Onbekend Ja Ja

Afgeleid van de 3 

keuzes wordt er 

benoemd of één 

of meerdere 

gezinsleden van 

het gezin waar de 

jeugdige nu woont 

eerder contact 

met justitie heeft 

gehad Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.8 Verzorgers en/of medebewoners waar de jeugdige een 

goede band mee heeft alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een leefgroep/tehuis' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.9 Ernst/heftigheid van conflicten tussen verzorgers en 

jeugdige alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een leefgroep/tehuis' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.10 Is de jeugdige wel eens door een GI (Gecertificeerde 

Instelling) voor JB en JR vrijwillig of een kinderrechter 

civielrechtelijk uit huis geplaatst? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Gegevens instrument (geredeneerd 



1.11 Is de jeugdige wel eens van huis weggelopen of uit 

huis gezet? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.12 Is er sprake (geweest) van een 

kinderbeschermingsmaatregel, bijvoorbeeld een 

(voorlopige) ondertoezichtstelling? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.13 Eerdere contacten met justitie van de gezinsleden met 

wie de jeugdige is opgegroeid Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.14 Gezinslid/leden waar de jeugdige een goede band mee 

heeft Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.15 De bereidheid van ouders/broers/zussen om de 

jeugdige te ondersteunen Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

1.16 Houding van de ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van 

het antisociale gedrag van de jeugdige Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Nee

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.17 Opleidingsniveau ouder(s)/verzorger(s) alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.18 Beroepsniveau ouder(s)/verzorger(s) alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.19 Financiële situatie van het gezin waar de jeugdige nu 

woont alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.20 Overige problemen van de gezinsleden met wie de 

jeugdige op dit moment woont alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.21 Ondersteunend netwerk voor het gezin alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.22 Het gezin betrekt de jeugdige bij gezinsactiviteiten en 

gezamenlijke beslissingen alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.23 Ernst/heftigheid van conflicten tussen gezinsleden alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

1.24 Beloning van gewenst gedrag alleen indien bij 1.1a gekozen is voor 'woont in een gezin' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Gezin beschrijf kort de situatie van de jeugdige m.b.t. gezin Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 6. 

Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op andere 

manier. Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 6. 

Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd 

na oplevering vernietigd.



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in 

het DRP?

Onderdeel 

Instrument 

PDF

Gedeeld in IFM 

met JJI

Gedeeld 

in IFM 

met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze 

gegevens verwerkt 

worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig 

voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

archiveerder, etc..)

Hoe lang wordt het informatieproduct 

bewaard?

Domein 

2.School

2.1 Aantal dagen dagbesteding (school, stage en/of werk) 

per week Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.2 Invulling dagbesteding Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.3 Diploma voortgezet onderwijs Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.4a Schoolsituatie jeugdige afgelopen zes maanden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.4b Laatst gevolgde opleiding

alleen indien bij 2.4a gekozen is voor 'zat afgelopen zes maanden 

niet op school' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Indien 'anders' Omschrijving type school open tekstregel Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.4c Laatste klas

alleen indien bij 2.4a gekozen is voor 'zat afgelopen zes maanden 

niet op school' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.4d Reden dat de jeugdige afgelopen zes maanden niet op 

school zat:

alleen indien bij 2.4a gekozen is voor 'zat afgelopen zes maanden 

niet op school' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.5 De jeugdige hecht belang aan onderwijs/opleiding Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Naam school open tekstregel Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Zodat ketenpartner evt 

contact op kan nemen 

school 

(ketensamenwerking)

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Adres school open tekstregel Nee Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Zodat ketenpartner evt 

contact op kan nemen 

school 

(ketensamenwerking)

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

indien type school 'anders' Omschrijving type school open tekstregel Nee Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Zodat ketenpartner evt 

contact op kan nemen 

school 

(ketensamenwerking)

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Gegevens instrument2B



Aantal dagen school per week open tekstregel Nee Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Aantal dagen stage per week open tekstregel Nee Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Aantal dagen werk per week naast school/stage open tekstregel Nee Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.7a De jeugdige volgt speciaal 

onderwijs/praktijkonderwijs, of heeft een rugzakje (leerling 

gebonden financiering Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.7b Reden speciaal onderwijs/praktijkonderwijs of LGF

alleen indien bij 2.7a gekozen is voor 'wel speciaal 

onderwijs/praktijkonderwijs of LGF Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.8 schoolprestaties van de jeugdige Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.9a Gedrag van de jeugdige op school in afgelopen zes 

maanden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.9b Kruis aan welke actie heeft plaatsgevonden

alleen indien bij 2.9 gekozen is voor 'vertoont (soms) negatief 

gedrag op school' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

van belang ivm 

zorgplicht en informatie 

ketenpartners om kind 

niet onnodig te belasten 

met opnieuw uitvragen 

van informatie die via dit 

item gedeeld wordt

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.10 Spijbelt de jeugdige? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.11 Docenten, onderwijspersoneel en/of begeleiders met 

wie de jeugdige goed contact heeft Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

indien goed contact met één of meerdere medewerkers Wat is/zijn de functie van deze persoon/personen? open tekstregel Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

van belang ivm 

zorgplicht en informatie 

ketenpartners om kind 

niet onnodig te belasten 

met opnieuw uitvragen 

van informatie die via dit 

item gedeeld wordt

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.12 Aantal verwijderingen uit de les in de afgelopen zes 

maanden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.13a Aantal schorsingen in de afgelopen zes maanden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.



2.13b Leeftijd bij de eerste schorsing indien bij 2.13a gekozen is voor '1 keer' of 'meer dan 1 keer' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja NN Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

2.14 Inschatting van de school dat de jeugdige de 

school/opleiding positief zal afsluiten Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

Plan van Aanpak 

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

School beschrijf kort de situatie van de jeugdige m.b.t. school Open tekstveld Nee Nee

Ja, en 

rapportage 6. 

Infomatie 

over de 

jeugdige en 

zijn omgeving Ja (Read only)

Ja (Read-

only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om nuancering 

en/of extra info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op een 

andere manier. Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 6. 

Infomatie 

over de 

jeugdige en 

zijn omgeving Ja (Read only)

Ja (Read-

only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om nuancering 

en/of extra info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Noodzakelijk voor 

een volledig beeld 

van het kind mbt 

recidive

Kan niet op een 

andere manier. Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in 

de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in 

het DRP?

Onderdeel Instrument 

PDF Gedeeld in IFM met JJI

Gedeeld in 

IFM met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag mogen 

deze gegevens verwerkt 

worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig 

voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

Hoe lang wordt het informatieproduct 

bewaard?

Domein 3.Werk

3.1 Werkervaring Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

functioneel (ivm 

vervolgvraag)

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier n.v..t.

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.2 Huidige werksituatie

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'verricht op dit moment betaald 

werk' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Soort werk open tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.3 Ervaring in huidige werksituatie

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'verricht op dit moment betaald 

werk' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.4 Huidige positieve contacten met de werkgever(s) of 

volwassen collega(s)

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'verricht op dit moment betaald 

werk' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.5 Succes in het arbeidsverleden

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'heeft eerder betaald werk 

verricht' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.6 Problemen in het arbeidsverleden

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'heeft eerder betaald werk 

verricht' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.7 Positieve contacten met werkgever(s) of volwassen 

collega('s) in de vorige werksituatie

alleen indien bij 3.1 gekozen is voor 'heeft eerder betaald werk 

verricht' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.8 In hoeverre is de jeugdige in staat een baan te 

behouden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

3.9 Huidige interesse in een baan Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  

voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan 

van Aanpak 

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Werk beschrijf kort de situatie van de jeugdige m.b.t. werk Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in rapportage 6. 

Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only)

Ja (Read-

only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in rapportage 6. 

Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only)

Ja (Read-

only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Gegevens instrument2B



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het antwoord 

meegewogen in het 

DRP?

Onderdeel 

Instrument 

PDF Gedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JRIVS2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel 

wordt het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te 

voeren? Zo nee, In 

alle gevallen of 

alleen specifieke 

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op 

de privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig 

voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

Hoe lang wordt het informatieproduct 

bewaard?

Domein 4.Vrije tijd

4.1 Structurele vrijetijdsbesteding binnen een vereniging Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

4.2 Positieve vrijetijdsbesteding buiten een vereniging Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

plan van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

4.3 Is er bij deze jeugdige sprake van een problematische 

vrijetijdsbesteding Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

plan van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

4.4 Oordeel jeugdige over de eigen financiële situatie Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

plan van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

4.5 Manier waarop jeugdige met geld omgaat Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor 

plan van aanpak

Kan niet op een 

andere manier nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

Vrije tijd

beschrijf kort de situatie van de 

jeugdige m.b.t. vrije tijd Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 6. 

Informatie 

over jeugdige 

en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op een 

andere manier nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 6. 

Informatie 

over jeugdige 

en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op een 

andere manier nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan wordt deze 

6mnd na oplevering vernietigd.

Gegevens instrument2B



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewoge

n in het 

DRP?

Onderdeel 

Instrument 

PDF Gedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JRIVS2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te 

voeren? Zo nee, In 

alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde 

doel worden 

bereikt met 

minder impact 

op de privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot 

deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens 

nodig voor hun taak? 

(Denk aan: 

administratief 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Domein 5.Relaties

5.1 Leeftijdgenoten met wie de jeugdige zijn tijd doorbrengt Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.2 Bewondering voor en/of imiteren van antisociaal 

gedrag van leeftijdsgenoten Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.3 De mate waarin de jeugdige weerstand kan bieden aan 

de invloed van antisociale leeftijdsgenoten Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.4 Huidige positieve relaties met volwassenen, anders dan 

gezin of volwassenen die verbonden zijn aan werk of school Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.5 Huidige sociale binding met de gemeenschap Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.6 Is de jeugdige wel eens gepest? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.7 Heeft de jeugdige wel eens gepest? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

5.8 Huidige relatie/verkering Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

Gegevens instrument2B



Relaties

beschrijf kort de situatie van de 

jeugdige m.b.t. relaties Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 

6. 

Informatie 

over 

jeugdige en 

zijn 

omgeving  Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in 

rapportage 

6. 

Informatie 

over 

jeugdige en 

zijn 

omgeving  Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, 

Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Noodzakelijk in alle 

gevallen

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien 

item wordt opgenomen in PDF dan 

wordt deze 6mnd na oplevering 

vernietigd. 



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het antwoord 

meegewogen in het 

DRP? Onderdeel Instrument PDF Gedeeld in IFM met JJIGedeeld in IFM met JRivs2a 2a 2b/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt het 

gegeven gebruikt? Wordt het 

ook voor andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om zonder 

dit gegeven de taak uit te 

voeren? Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot deze 

gegevens? Hebben zij 

de gegevens nodig voor 

hun taak? (Denk aan: 

administratief 

medewerker, 

Hoe lang wordt het informatieproduct 

bewaard?

Domein 6.Alcohol- en drugsgebruik

6.1a Alcoholgebruik jeugdige Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.1b Mate van alcoholgebruik jeugdige

alleen wanneer bij 6.1a 

gekozen is voor 'drinkt wel 

eens alcohol… of 

Alcoholgebruik speelde een rol 

bij het delict Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.1c Problemen als gevolg van alcoholgebruik

alleen wanneer bij 6.1b 

gekozen is voor:

- soms en weinig per keer

- vaak, maar dan weinig per 

keer

- zelden, maar dan veel per 

keer

- soms, maar dan veel per keer

- vaak en veel per keer Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder) Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.2a Drugsgebruik jeugdige Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.2b Mate van drugsgebruik jeugdige

Alleen wanneer bij 6.2a is 

gekozen voor 'Gebruikt wel 

eens drugs maar dit speelde 

geen rol bij het delict' of 

'Drugsgebruik speelde een rol 

bij het delict' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.2c Problemen als gevolg van drugsgebruik

alleen wanneer bij 6.2b 

gekozen is voor:

- soms en weinig per keer

- vaak, maar dan weinig per 

keer

- zelden, maar dan veel per 

keer

- soms, maar dan veel per keer

- vaak en veel per keer Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder) Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.3 Onderzoek naar alcohol-/drugsgebruik jeugdige Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.4 Cursus/training voor alcohol-/drugsprobleem Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.5 Deelname aan een alcohol/drugs behandelprogramma Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevns 

verwerken op grond van 

Jeugdwet oa 77talid1B, 77W Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 
6.6a Gokgedrag Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja Art 6e AVG en art 494 en 498 77F wetboek van Strafrecht Doel opstellen van DRP Opstellen van het Plan van Is van belang ivm Noodzakelijk voor plan van Kan niet op een andere Nee Alle medewerkers in de Item wordt in de gegevensformulieren 

6.6b Mate van gokken jeugdige

alleen indien bij 6.6a gekozen 

is voor 'gokken speelde..' of 

'gokt, maar..' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

6.6c Problemen als gevolg van gokken

alleen wanneer bij 6.6b niet 

gekozen is voor 'zelden en 

weinig per keer' of 'onbekend' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only)Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. Doel opstellen van DRP

Opstellen van het Plan van 

Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor 

RvdK

Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor plan van 

aanpak

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

Alcohol- en drugsgebruik

beschrijf kort de situatie van 

de jeugdige m.b.t. alcohol- en 

drugsgebruik Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de rapportage 6. 

Informatie over de jeugdige 

en zijn omgeving Ja (Read only)Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. 

Nuancering, contextinformatie 

en onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om nuancering 

en/of extra info weer te geven Noodzakelijk in alle gevallen

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 

Gegevens instrument 



Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de rapportage 6. 

Informatie over de jeugdige 

en zijn omgeving Ja (Read only)Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 498 

Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 2. 

Nuancering, contextinformatie 

en onderbouwing voor 

overstijgend strafadvies

Mogelijkheid om nuancering 

en/of extra info weer te geven Noodzakelijk in alle gevallen

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het kind 

mbt recidive

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de 

rol van Raadsonderzoeker 

(of Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item wordt 

opgenomen in PDF dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd. 



Gegevens 

Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewog

en in het 

DRP?

Onderdeel 

Instrument 

PDF Gedeeld in IFM met JJI

Gedeeld in IFM 

met JR IVS2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid

Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers Bewaartermijn

Op basis van 

welke wettelijke 

grondslag mogen 

deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel 

wordt het 

gegeven 

gebruikt? Wordt 

het ook voor 

andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig 

voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

archiveerder, etc..)

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Domein 7.Geestelijke 

gezondheid

7.1 Is er sprake van een verstandelijke beperking? Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Opstellen van het 

Plan van Aanpak 

en 

informatieuitwiss

eling LIJ  voor 

RvdK

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.2a Is er een diagnose van psychische problemen die nu nog geldig is? Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Doel opstellen van 

DRP

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.2b Welke stoornis(sen)? alleen wanneer bij 7.2a gekozen is voor 'Ja' Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Doel opstellen van 

DRP

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.2c Is medicatie voorgeschreven? alleen wanneer bij 7.2a gekozen is voor 'Ja' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.3 Staat de jeugdige onder behandeling van een psycholoog/psychiater? Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.4b Houden deze pijnklachten mogelijk verband met mishandeling

alleen wanneer bij 7.4a gekozen is voor 

'lichte/ernstige pijnklachten' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.6 Automulitatie Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

7.7 Gevaarlijke dingen vroeger Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.8 Suïcidale gedachten of gedragingen Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.9b Signalen van verwaarlozing alleen wanneer bij 7.9a gekozen is voor 'Ja' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 



7.10a Lichamelijke mishandeling Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Doel opstellen van 

DRP

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.10b Signalen van lichamelijke mishandeling

alleen wanneer bij 7.10a gekozen is voor 1 

van de opties 'lichamelijk mishandeld door' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

indien keuze van 7.10b 'Ja' Het gaat om de volgende signalen tekstregel Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.11a Emotionele (psyschiche) mishandeling Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.11b Signalen van emotionele mishandeling

alleen wanneer bij 7.11a gekozen is voor 1 

van de opties 'emotioneel mishandeld door' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

Indien keuze va 7.11b is ja Het gaat om de volgende signalen Tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.12 Getuige van huiselijk geweld Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.13 Ervaringen met geweld buiten het gezin Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.14a Seksuele mishandeling Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

7.14b Signalen van seksuele mishandeling

alleen wanneer bij 7.10a gekozen is voor 1 

van de opties 'lichamelijk mishandeld door' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

In kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

indien keuze van 7.14b 'Ja' Het gaat om de volgende signalen tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

in kaart brengen 

huidige situatie, 

responsiviteit en 

afweging nadere 

diagnostiek

Inzicht in 

eventuele zorg

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor plan 

van aanpak

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 



Geestelijke gezondheid

beschrijf kort de situatie van de jeugdige 

m.b.t. geestelijke gezondheid open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de 

rapportage 

6. 

Informatie 

over de 

jeugdige en 

zijn 

omgeving  Ja (Read only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie 

en onderbouwing 

voor overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijkheid om 

systeemgericht beeld te 

krijgen van jeugdige

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

Belang voor voorkomen van herhaling open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de 

rapportage 

6. 

Informatie 

over de 

jeugdige en 

zijn 

omgeving  Ja (Read only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie 

en onderbouwing 

voor overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Nodig voor adviserende 

rol van de raad om 

passend advies te 

kunnen geven en 

inschatten zorgbehoefte

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste levensjaar 

worden de gegevens bewaard in de 

BUI voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt 

het 

antwoor

d 

meegew

Onderdeel 

Instrument PDF

Gedeel

d in IFM 

met JJI

Gedeeld in IFM 

met JR IVS 2a 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionalitei

t

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke 

grondslag mogen 

deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel 

wordt het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om zonder 

dit gegeven de taak uit te 

voeren? Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde 

doel worden 

bereikt met 

minder impact 

op de privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens 

nodig voor hun taak? (Denk 

aan: administratief 

medewerker, coördinator, 

zaakbehandelaar, 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Domein 8.Attitude

8.1  Accepteert verantwoordelijkheid voor antisociaal 

gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja

Ja (Read 

only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.2 Respect voor eigendom van andere Keuzeveld

Ja

Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.3 Attitude tegenover autoriteitsfiguren Keuzeveld

Ja

Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Doel opstellen van 

DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.4 Belangrijkste motief voor delictpleging(en) Keuzeveld Ja Nee

Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

om kans op herhaling 

en mate van inzicht 

in te schatten

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.5 Belangrijkste emotie tijdens delictpleging(en) Keuzeveld Ja Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.6 Denkfouten Keuzeveld Ja Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.7 Empathie, gewetenswroeging, sympathie of gevoel voor 

slachtoffer(s) Keuzeveld Ja Ja Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.8 Problemen op het gebied van de morele ontwikkeling Keuzeveld Ja Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

Gegevens instrument2B



8.9 De mate waarin de jeugdige vindt dat wetten en regels 

en de gangbare omgangsvormen in het maatschappelijk 

verkeer voor hem/haar gelden Keuzeveld Ja Ja Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.10 De mate waarin de jeugdige denkt controle te hebben 

over zijn/haar antisociale gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.11 Toekomstbeeld Keuzeveld Ja Ja

Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

8.12 De mate waarin jeugdige bereid is te voldoen aan (de 

voorwaarden van) een maatregel of interventie gericht op 

gedragsverandering Keuzeveld Ja Ja Ja

Ja (Read 

only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Belangrijk voor 

opstellen strafadvies

Opstellen van het 

Plan van Aanpak en 

informatieuitwisselin

g LIJ  voor RvdK

 Is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor Plan van 

Aanpak 

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

Attitude

beschrijf kort 

de situatie van 

de jeugdige 

m.b.t. attitude

Open tekstveld

Nee

Nee

Ja, en in de 

rapportage 6. 

Informatie over 

de jeugdige en 

zijn omgeving

Ja (Read 

only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijkheid om 

systeemgericht beeld te 

krijgen van jeugdige

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld

Nee

Nee

Ja, en in de 

rapportage 6. 

Informatie over 

de jeugdige en 

zijn omgeving

Ja (Read 

only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of 

extra info weer te 

geven

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het kind 

mbt recidive

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het kind 

mbt recidive

Kan niet op 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. . Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd. 



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in 

het DRP? Onderdeel Instrument PDFGedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JRIVS2a 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische grondslag Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om zonder dit 

gegeven de taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig voor 

hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

archiveerder, etc..)

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Domein 9.Agressie

9.1 Mate waarin jeugdige vindt dat schreeuwen en verbale 

agressie geschikt zijn voor het oplossen van een conflict Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

9.2 Mate waarin jeugdige vindt dat vechten en fysieke 

agressie geschikt zijn voor het oplossen van een conflict Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

9.3 Meldingen van gewelddadig gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

9.4 Meldingen van seksueel grensoverschrijdend of 

gewelddadig gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

9.5 Problemen met frustratietolerantie: hoe vaak is de 

jeugdige van slan of raakt de jeugdige overstruur van klein 

dingen Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

9.6 Emotionele uitbarstingen Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

9.7 Interpretatie van gedrag en bedoelingen van anderen in 

gewone neutrale situaties Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK Is van belang ivm adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan van Aanpak en 

informatieuitwisseling LIJ  voor RvdK

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Agressie

beschrijf kort de situatie van de jeugdige 

m.b.t. agressie Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de rapportage 

6. Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven Is van belang ivm adviserende rol raad Nee, beschrijving is noodzakelijk

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld

Nee

Nee

Ja, en in de rapportage 

6. Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving Ja (Read only) Ja (Read-only) Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 en 

498 Sv 

77F wetboek van Strafrecht 

en Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 Advies, Lid 

2. 

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven Is van belang ivm adviserende rol raad 

Noodzakelijk voor een volledig beeld 

van het kind mbt recidive

Kan niet op een andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewo

gen in het 

DRP? Onderdeel Instrument PDFGedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JRIVS2A 2A 2B/RK 2BRvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze 

gegevens verwerkt 

worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven 

gebruikt? Wordt het 

ook voor andere 

doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te voeren? 

Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot deze 

gegevens? Hebben zij de 

gegevens nodig voor hun 

taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Domein 10.Vaardigheden

10.1 Probleemoplossing Keuzeveld

Ja

Ja

Ja

Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.2 Impulsiviteit, handelen alvorens na te denken Keuzeveld

Ja

Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.3 Beheerst/gebruikt alternatieven voor agressief gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.4 Beheerst/gebruikt vaardigheden voor het omgaan met 

anderen Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.5 Beheerst/gebruikt vaardigheden voor het omgaan met 

moeilijke situaties Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.6a Beheerst/gebruikt vaardigheden voor het omgaan 

met gevoelens Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.6b Beheerst/gebruikt vaardigheden op seksueel gebied, 

respecteert grenzen van zichzelf en anderen

alleen indien het delict/één van de delicten een 

zedendelict betreft Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.7 Denken in termen van oorzaak en gevolg Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Gegevens instrumenten IFM LIJ voor de RvdK



10.8 Doelen stellen Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.9 Inschatting sociale situaties en keuze van gedrag Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.10 Herkent en heeft controle op externe triggers 

(gebeurtenissen of situaties) die tot problemen kunnen 

leiden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

10.11 Herkent en heeft controle op interne triggers 

(gedachten, emoties en of behoeften) die tot problemen 

kunnen leiden Keuzeveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Nee Nee Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W Doel opstellen DRP

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

 is van belang ivm 

adviserende rol raad 

Opstellen van het Plan 

van Aanpak en 

informatieuitwisseling 

LIJ  voor RvdK

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Vaardigheden

beschrijf kort de situatie van de jeugdige m.b.t. 

vaardigheden

Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de rapportage 

6. Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving 

Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W 

Nuancering, 

contextinformatie en 

onderbouwing voor 

overstijgend 

strafadvies

Nodig voor 

adviserende rol van de 

raad om passend 

advies te kunnen 

geven en inschatten 

zorgbehoefte

Noodzakelijkheid om 

systeemgericht beeld 

te krijgen van jeugdige

Nee, beschrijving is 

noodzakelijk

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Belang voor het voorkomen van herhaling Open tekstveld Nee Nee

Ja, en in de rapportage 

6. Informatie over de 

jeugdige en zijn 

omgeving 

Ja (Read only) Ja (Read-only)Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht,Gegevens 

verwerken op grond 

van Jeugdwet oa 

77talid1B, 77W 

Mogelijkheid om 

nuancering en/of extra 

info weer te geven

Nodig voor 

adviserende rol van de 

raad om passend 

advies te kunnen 

geven en inschatten 

zorgbehoefte

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Noodzakelijk voor een 

volledig beeld van het 

kind mbt recidive

Kan niet op andere 

manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 

24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in 

het DRP?

Onderdeel 

Instrument PDF Gedeeld in IFM met JJI

Gedeeld 

in IFM 

met JR IVS 2a 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke 

grondslag mogen 

deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt 

het gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven de 

taak uit te voeren? Zo 

nee, In alle gevallen of 

alleen specifieke 

gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt 

met minder 

impact op de 

privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot 

deze gegevens? 

Hebben zij de 

gegevens nodig 

voor hun taak? 

(Denk aan: 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Hulpverlening en verandering

1a Is en/of was er ten behoeve van de jeugdige contact met 

hulpverlening Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie?

Huidige hulpverlening 

in kaart brengen

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

1b Contact is/was met

alleen wanneer bij 1a gekozen is 

voor 'In het verleden' of 'Ja' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie?

Huidige hulpverlening 

in kaart brengen

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

1c Soort hulpverlening

alleen wanneer bij 1a gekozen is 

voor 'In het verleden' of 'Ja' Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Verantwoording

Huidige hulpverlening 

in kaart brengen

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Instellingen

alleen wanneer bij 1a gekozen is 

voor 'In het verleden' of 'Ja' Ja Nee

Hulpverlening en 

mogelijkheden tot 

verandering Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie?

Huidige hulpverlening 

in kaart brengen

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

indien toegevoegd Naam instelling tekstregel Ja Nee

Hulpverlening en 

mogelijkheden tot 

verandering Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie?

Huidige hulpverlening 

in kaart brengen

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Naam contactpersoon tekstregel Ja Nee

Hulpverlening en 

mogelijkheden tot 

verandering Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie?

Totaal verloop van 

hulpverlening tot dan 

toe

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Nee, want huidige zorg 

moet goed in beeld zijn Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Toelichting Open tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read-only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Overdracht voor de 

ketenpartner om 

richting te geven aan. 

Bij wie moet je zijn voor 

informatie? Juiste persoon contact

Is niet mogelijk zonder 

dit gegeven de taak uit 

te voeren.

Ja, want anders geef je 

gegevens jongere aan 

willekeurige 

medewerker Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

2 Wat wil de jeugdige veranderen? Open tekstvak Open tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben eigen 

gedrag, responsiviteit 

en kans van slagen

Motivatie tot 

verandering in kaart te 

brengen, responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

Noodzakelijk om 

passend plan van 

aanpak op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

3 Wat wil / willen de ouder(s) / verzorger(s) veranderen? Open tekstvak Open tekstveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben in 

draagvlak gezin en 

responsiviteit en kans 

van slagen

Motivatie tot 

verandering in kaart te 

brengen, responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

Noodzakelijk om 

passend plan van 

aanpak op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

Gegevens instrument2B



4 Vindt je jeugdige dat er (aanvullende) hulp nodig is? Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben eigen 

gedrag, responsiviteit 

en kans van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

inschatten van 

responsiviteit Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

5 Vindt / vinden de ouder(s) / verzorger(s) dat er 

(aanvullende) hulp nodig is Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben in 

draagvlak gezin en 

responsiviteit en kans 

van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

noodzakelijk om 

passend plan van aapak 

op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

6 Is de jeugdige een doener of een denker Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben in 

draagvlak gezin en 

responsiviteit en kans 

van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

noodzakelijk om 

passend plan van aapak 

op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

7 Is de jeugdige in staat zich te concentreren op een taak? Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Nee Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inzicht hebben in 

draagvlak gezin en 

responsiviteit en kans 

van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

noodzakelijk om 

passend plan van aapak 

op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

8 Verwachte houding van jeugdige ten opzichte van 

begeleiding en/of behandeling Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inschatting motivatie, 

responsiviteit en kans 

van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

van passend 

(straf)advies

noodzakelijk om 

passend plan van aapak 

op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.

9 Belemmeren geestelijke gezondheidsproblemen het 

werken met de jeugdige Keuzeveld Ja Nee Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv 

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

inschatting, 

responsiviteit en kans 

van slagen

inschatten van 

responsiviteit

nodig voor formuleren 

passend (straf)advies

noodzakelijk om 

passend plan van aapak 

op te stellen Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in 

de rol van 

Raadsonderzoeker 

(of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in de 

IFM tot het 24ste levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na het 24ste 

levensjaar worden de gegevens 

bewaard in de BUI voor 

wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien item 

wordt opgenomen in PDF dan wordt 

deze 6mnd na oplevering vernietigd.



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewo

gen in het 

DRP? Onderdeel Instrument PDF Gedeeld in IFM met JJI

Gedeeld in IFM 

met JR IVS 2a 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR

Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke 

grondslag mogen 

deze gegevens 

verwerkt worden?

Voor welk doel wordt het 

gegeven gebruikt? 

Wordt het ook voor 

andere doelen gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te voeren? 

Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers hebben 

toegang tot deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens nodig 

voor hun taak? (Denk aan: 

administratief medewerker, 

coördinator, zaakbehandelaar, 

archiveerder, etc..)

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Zorgen opgroei/opvoed-situatie

Zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van de jeugdigeKeuze: Geen/Enige/Veel/Zeer veel zorgen, niet te wegenJa Nee Ja, en in rapportage 8. ZorgsignalenJa (Read only)

Plan van aanpak 

JR Ja Ja Ja

art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Analyseren en afwegen. 

Huidige hulpverlening in 

kaart brengen Nee Nee Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

indien enige, veel of zeer veel zorgen of Niet te wegen Toelichting Open tekstveld Ja Nee Ja, en in rapportage 8. ZorgsignalenJa (Read only)

Plan  van aanpak 

JR Ja Ja Ja

art 6e AVG en art 

494 en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. Analyseren en afwegen. 

Huidige hulpverlening in 

kaart brengen

Uitgewerkt in systeem 

dat het noodzakelijk is 

tbv dataminimalisatie. Nee Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in de rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard in 

de IFM tot het 24ste levensjaar 

van de desbetreffende persoon. 

Na het 24ste levensjaar worden 

de gegevens bewaard in de BUI 

voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden. Indien 

item wordt opgenomen in PDF 

dan wordt deze 6mnd na 

oplevering vernietigd.

Gegevens instrument2B



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

Wordt het 

antwoord 

meegewogen in 

het DRP? Onderdeel Instrument PDFGedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JR IVS 2A 2A 2B/RK2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van 

welke wettelijke 

grondslag 

mogen deze 

gegevens 

verwerkt 

worden?

Voor welk doel 

wordt het 

gegeven 

gebruikt? Wordt 

het ook voor 

andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te voeren? 

Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde 

doel worden 

bereikt met 

minder impact op 

de privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot 

deze gegevens? 

Hebben zij de gegevens 

nodig voor hun taak? 

(Denk aan: 

administratief 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct bewaard?

Zorgen zelfdestructief gedrag

Risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet Keuze: Laag, midden, hoog, zeer hoog, onbekend Ja Nee Ja, en in rapportage 8. ZorgsignalenJa (Read only) Plan van aanpak JR Ja Ja Ja

art 6e AVG en 

art 494 en 498 

Sv

77F wetboek 

van Strafrecht 

en 

Uitvoeringsbeslu

it Jeugdwet 

4.2.5 Advies, Lid 

2. 

analyseren en 

afwegen. 

Inzicht in 

risicofactoren in 

opgroei/opvoedsi

tuatie

uitgewerkt in systeem 

dat het 

noodzakelijkheid tbv 

dataminimalisatie.
Ja, geeft totaalbeeld van 

zorg in 

opgroei/opvoedsituatie Kan niet anders Nee

Alle medewerkers in de 

rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de 

desbetreffende persoon. Na 

het 24ste levensjaar worden de 

gegevens bewaard in de BUI 

indien midden, hoog, zeer hoog, onbekend Toelichting Open tekstveld Ja Nee Ja, en in rapportage 8. ZorgsignalenJa (Read only) Plan van aanpak JR Ja Ja Ja

art 6e AVG en 

art 494 en 498 

Sv

77F wetboek 

van Strafrecht 

en 

Uitvoeringsbeslu

analyseren en 

afwegen. 

Inzicht in 

risicofactoren in 

opgroei/opvoedsi

tuatie

uitgewerkt in systeem 

dat het 

noodzakelijkheid tbv 

dataminimalisatie.

Ja, geeft totaalbeeld van 

zorg in 

opgroei/opvoedsituatie

Kan niet anders

Nee

Alle medewerkers in de 

rol van 

Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren bewaard 

in de IFM tot het 24ste 

levensjaar van de 

Gegevens instrument2B



Tabblad Onderdeel Veld Type Veld Verplicht

wordt meegewogen 

in het instrument? Onderdeel Instrument PDFGedeeld in IFM met JJI Gedeeld in IFM met JR IVS 2A 2A 2B/RK 2B RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK JR RvdK en JR
Juridische 

grondslag

Doelbinding Noodzakelijkheid Subsidiariteit/ 

proportionaliteit

Toegankelijkheid 

medewerkers

Bewaartermijn

Op basis van welke 

wettelijke grondslag 

mogen deze 

gegevens verwerkt 

worden?

Voor welk doel 

wordt het gegeven 

gebruikt? Wordt 

het ook voor 

andere doelen 

gebruikt?

Is het mogelijk om 

zonder dit gegeven 

de taak uit te voeren? 

Zo nee, In alle 

gevallen of alleen 

specifieke gevallen?

Kan hetzelfde doel 

worden bereikt met 

minder impact op de 

privacy?

Welke medewerkers 

hebben toegang tot deze 

gegevens? Hebben zij de 

gegevens nodig voor hun 

taak? (Denk aan: 

administratief 

medewerker, 

Hoe lang wordt het 

informatieproduct 

bewaard?

Conclusie

Dynamisch risico profiel

Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? Open tekstveld Ja Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja

Art 6e AVG en art 494 

en 498 Sv

77F wetboek van 

Strafrecht en 

Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet 4.2.5 

Advies, Lid 2. 

Analyse en focus 

aanbrengen. Wat is 

het belangrijkste.

Alomvattende 

conclusie en 

interpretatie van 

de uitkomst van het 

instrument

Uitgewerkt in systeem 

dat het 

noodzakelijkheid tbv 

dataminimalisatie.

Ja, geeft totaalbeeld

Kan niet op een 

andere manier Nee

Alle medewerkers in de rol 

van Raadsonderzoeker (of 

Jeugdreclasseerder)

Item wordt in de 

gegevensformulieren 

bewaard in de IFM tot 

het 24ste levensjaar van 

de desbetreffende 

persoon. Na het 24ste 

Toelichting instrument uitkomsten Open tekstveld Nee Ja Ja Ja (Read only) Ja Ja Ja Ja Art 6e AVG en art 494 77F wetboek van Analyse en focus Alomvattende Uitgewerkt in systeem Ja, geeft totaalbeeld Kan niet op een Nee Alle medewerkers in de rol Item wordt in de 

Gegevens instrument2B


