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Voorwoord 

Elke jeugdige die in aanraking komt met politie en justitie heeft persoonlijke achtergronden, krachten 
en problemen. Een persoonsgerichte aanpak is nodig om adequaat in te kunnen spelen op de 
achtergronden en problemen van de jeugdigen die delicten hebben gepleegd en te voorkomen dat ze 
opnieuw de fout ingaan. 

Met het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen is een historische stap gezet in het belang van 
zowel de jeugdigen en hun omgeving als van de professionals die werkzaam zijn binnen de 
jeugdstrafrechtketen. Met behulp van het instrumentarium kunnen jeugdigen worden gescreend. Het 
brengt risico- en protectieve factoren in kaart om interventies op maat te kunnen indiceren met als 
doel het terugdringen van recidive. 

Het ontwikkelen van een eenduidig en ketenbreed instrumentarium is niet eenvoudig; het vergt 
nauwkeurig puzzelwerk. Te meer omdat het instrumentarium verschillende doelen dient: 
- het signaleren van zorgbehoefte 
- screening van criminogene en protectieve factoren ten behoeve van (contra)indicaties voor 

(voorlopig) erkende gedragsinterventies 
- het vaststellen van risico op recidive 

bepaling van responsiviteit (bijvoorbeeld de motivatie voor behandeling). 
Enerzijds dient het instrument aan wetenschappelijke eisen te voldoen. Anderzijds moet het 
gebruiksvriendelijk zijn, eenduidig en mag het toepassen ervan niet teveel tijd vragen van de 
professionals. 

Het werken met een risicotaxatie-instrument vergt kennis en professionaliteit. Bij instrumenten die 
gedrag voorspellen, is er altijd een zekere marge dat een voorspelling niet juist zal zijn. Toch is een 
voorspelling op basis van gestructureerde assessmentinstrumenten over het algemeen beter dan een 
voorspelling op basis van een klinische blik, hoe 'ervaren' de clinicus ook is. Dit resultaat is in 
meerdere onderzoeken gevonden. De mate waarin instrumenten goed voorspellen hangt af van de 
kwaliteit van het instrument, maar ook van de mate waarin het door iedereen op de juiste wijze 
gebruikt wordt. Daarom worden in deze handleiding concrete richtlijnen gegeven voor het verzamelen 
en analyseren van de benodigde informatie. De professionals die met het instrumentarium aan de slag 
gaan, worden getraind en begeleid, zodat alle betrokkenen de instrumenten zoveel mogelijk op de 
juiste wijze gaan gebruiken. Het instrumentarium is in de periode 2009 - 2011 getest in een aantal 
pilots. Noodzakelijke vervolgstappen zijn validatie en evaluatie. In 2020 heeft er een 
normeringsonderzoek van de Ritax plaatsgevonden. 

Een instrumentarium dat gebruikt wordt door de gehele j eugdstrafrechtketen vergt inzet en flexibiliteit 
van alle betrokkenen. Het doel is helder. Ketenpartners krijgen de beschikking over een 
wetenschappelijk getoetst instrumentarium waarmee zij doelgericht te werk gaan. Er wordt selectiever 
met informatie omgegaan. Ketenpartners kunnen sneller werken, jeugdigen zullen beter worden 
geholpen. Daarnaast vraagt het LIJ een gezamenlijke intentie om het gebruik van het instrumentarium 
continu te verbeteren. Dit is nodig om te zorgen dat we in Nederland betere beslissingen kunnen 
nemen om delinquente jeugdigen van recidive te behouden en zorg te bieden waar nodig. 
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1.1 	Inleiding 

Als een jeugdige een strafbaar feit heeft gepleegd, roept dit veel vragen op, zoals: 
- Wat heeft de jeugdige gedaan? Wat is de ernst van het delict? Heeft de jeugdige zoiets eerder 

gedaan? 
- Wat zijn mogelijke oorzaken voor het gedrag? Wat waren de motieven van de jeugdige? 
- Hoe groot is de kans op recidive? Hoe groot is de kans dat de jeugdige nog eens met politie en 

justitie in aanraking komt vanwege het plegen van een delict? 
- Welke factoren zijn van invloed op de kans op herhaling? 
- Hoe groot is de kans dat de jeugdige anderen of zichzelf schade toebrengt? 

Zijn er zorgen omtrent de psychosociale ontwikkeling van de jeugdige, die vragen om aanvullende 
hulp? 

- Wat is de beste aanpak om herhaling te voorkomen? Welke gedragsbeïnvloeding is nodig om 
recidive te voorkomen? 

Antwoorden op deze vragen zijn van grote invloed op de beslissingen en stappen die in de 
jeugdstrafrechtketen worden genomen. De besluiten van de politie, de officier van justitie (OvJ), de 
rechter-commissaris (RC) en de kinderrechter zijn leidend voor het vervolgtraject van de jeugdige 
binnen de jeugdstrafrechtketen. Voorbeelden van besluiten zijn: wel of geen vervolging, wel of geen 
aanvullend onderzoek en wel of geen afdoening of straf. Enkele belangrijke beslissingen in de 
jeugdstrafrechtketen zijn verwijzing van de jeugdige naar het Justitieel Casus Overleg (JCO; overleg 
tussen politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming) en het al dan niet voorgeleiden of dagvaarden 
van de jeugdige. 

Voor het verzamelen, het analyseren en de stroomlijning van de benodigde informatie, is het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) ontwikkeld. In het 'Landelijk Kader Instrumentarium 
Jeugdstrafrecht' (Ministerie van Justitie, 2007) is vastgelegd: 
- wie op welk moment welke informatie verzamelt; 
- aan welke eisen deze informatie moet voldoen om goed onderbouwde beslissingen te kunnen 

nemen; 
- aan welke ketenpartner(s) binnen Justitie die informatie wordt doorgegeven. 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en de structuur van het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrechtketen besproken: met welk doel worden welke onderdelen van het LIJ ingezet? Voor 
verschillende ketenpartners wordt aangegeven op welke momenten en in welke rol zij met het LIJ te 

Hl: Uitgangspunten en structuur, december 2020 	 1 



maken kunnen krijgen. In een apart document `Ketenwerkproces JSR-LIJ' worden ketenproces en 
werkinstructies per ketenpartner nader geconcretiseerd en beschreven: wie doet wanneer wat? 

1.2 Uitgangspunten 

Met het instrumentarium verzamelen professionals in de jeugdstrafrechtketen informatie over de 
jeugdige en zijn omgeving. De informatie ondersteunt het nemen van beslissingen met betrekking tot: 

het realiseren van een passende strafrechtelijke interventie, inclusief eventuele 
gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld door een taakstraf of gedragsinterventie), 
het realiseren van maatregelen met betrekking tot risicobeheersing, om de jeugdige tegen 
anderen en zichzelf en/of anderen tegen de jeugdige te beschermen, en 

- het (helpen) realiseren van zorg voor de jeugdige die aanvullend nodig kan zijn. 

Bij de ontwikkeling en het gebruik van het LIJ staan de volgende uitgangspunten centraal: 
- Het instrumentarium is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten: de What Works-benadering 

en de levensloop- en ontwikkelingsbenadering van jeugdige delinquenten. 
- Ketenpartners bouwen maximaal voort op informatie die al eerder in de keten verzameld is. 

Dit scheelt tijd en voorkomt dat jeugdigen en ouders steeds weer dezelfde vragen moeten 
beantwoorden. 
De gebruikte termen zijn voor de ketenpartners gelijk en de informatie-uitwisseling verloopt 
eenduidig en soepel. Ketenpartners communiceren met elkaar over de jeugdige in één taal en 
met behulp van één instrumentarium. 
Informatieverzameling gebeurt zo summier als mogelijk en zo uitgebreid als nodig. Naarmate 
er bij de jeugdige meer risico wordt geconstateerd, is er meer informatie over de jeugdige en 
zijn omgeving gewenst. 

- In het begin van de keten worden korte instrumenten ingezet. Als de jeugdige verder in de 
jeugdstrafrechtketen komt en er meer ingewikkelde en ingrijpende beslissingen genomen 
moeten worden, worden de instrumenten voor informatieverzameling complexer en 
diepgaander. 

1.3 	Preselectie, selectie en herhaalde afname 

Het LIJ kent een aantal samenhangende selectie-instrumenten: instrument 1 (`Preselectie') en de 
risicotaxatatie-instrumenten Ritax A (`Selectie') en Ritax B (`Uitgebreide selectie'). Daarnaast is er 
het Halt-signaleringsinstrument. Een instrument die de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) afneemt, 
zoals de SDQ, maakt deel uit van het LIJ. Daarnaast zetten de JJI's ook andere instrumenten in, zoals 
de HID, MAISY-2, SAVRY en de TVA. In schema 1 (zie volgende pagina) is weergegeven welke 
ketenpartner wanneer welk onderdeel van het instrumentarium afneemt. 

De politie voert de Preselectie uit bij alle jeugdigen die worden verhoord naar aanleiding van een 
verdenking van het plegen van een misdrijf waarbij het voornemen bestaat om het proces-verbaal naar 
het OM te zenden. Indien een jeugdige voldoet aan de Halt-criteria en het betreft een Haltwaardig feit, 
wordt deze mogelijkheid aan de jeugdige geboden. Halt neemt vervolgens het Halt-
signaleringsinstrument af. 

Wanneer een jeugdige verdacht wordt van het plegen van een licht of middelzwaar delict, op basis van 
de Preselectie een lage score heeft op Algemeen Recidive Risico (ARR) en het OM verzoekt geen 
onderzoek, dan stopt het LIJ; er wordt geen aanvullend instrument afgenomen. Dit betekent niet dat 
het OM geen straf oplegt of vordert. 

In andere gevallen, bij een niet Halt-waardig zwaar delict en/of midden of hoge ARR-score, wordt de 
Ritax A afgenomen. Is de totaalscore Dynamisch Risico Profiel (DRP) van de Ritax A midden of 
hoog, dan wordt nadere informatie ingewonnen met de Ritax B. 
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1: Preselectie 
ARR 
Ernst delict 

e▪ x_ it. 	e> 

o, 

1 Stoppen 
Pee, met LIJ 

xla 

Als een jeugdige begeleiding van de jeugdreclassering ontvangt en/of in een justitiële jeugdinrichting 
wordt geplaatst, vindt een actualisering of herafname van de Ritax B plaats. 

Schema 1: Overzicht inzet selectie-instrumenten 

Midden of 
hoog 

/ zwaar 
delict 

(IVS)2A: 
Onderzoek 
DRP en zorgsignalen 

Laag Afdoening OM 
Rechterlijke 
uitspraak 

Perspectief-
plan DI 
aanvullende 
instrumenten 

c,c„. 

°.9 O 

Halt-signalerings-
instrument 
Zorgsignalen PO NIFP 

JR 2B en JR 	Uitvoering 
Evaluatie 
actualisering / 

/ Evaluatie 
herafname 	gedragsin- 
DRP en 

(Raadkamer) 
2B: Uitgebreid 
onderzoek 
DRP en 
zor 	Zien 

zorgsignalen 	terventie  

Politie 	i ▪ 	Halt 	i Raad voor de Kinderbescherming ▪ Jeugdreclassering /JJI 
NIFP 

ARR = Algemeen Recidive Risico 	 DRP = Dynamisch Risico Profiel 

LIJ: Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 	PO = Persoonlijkheidsonderzoek 

NIFP = Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie 

1.4 Informatieverzameling 

Met het LIJ wordt informatie verzameld over: 
Het Algemeen Recidive Risico (ARR): het risico op herhaling van crimineel gedrag. Feitelijk 
betreft het de kans dat de jeugdige opnieuw met politie en justitie in aanraking komt vanwege 
het plegen van een delict. Bij algemene recidive kan het zowel gaan om eenzelfde als een 
ander type delict dan het laatst gepleegde delict. Bij herhaling van hetzelfde type delict 
spreken we van specifieke recidive. 
Het Dynamisch Risico Profiel (DRP): de mate waarin dynamische risicofactoren bijdragen aan 
een grotere kans op recidive. Het DRP geeft een overzicht van risico- en beschermende 
factoren. 
o Risicofactoren zijn kenmerken van de jeugdige en zijn omgeving waarvan uit onderzoek 

bekend is dat ze de kans op herhaling van crimineel gedrag vergroten. Statische 
risicofactoren, zoals sekse, aantal reeds gepleegde delicten en de leeftijd bij het eerste 
politiecontact zijn niet veranderbaar. Dynamische risicofactoren van de jeugdige zijn wel 
te veranderen. Voorbeelden zijn: problemen in de dagbesteding, antisociale attitude, 
gezinsproblemen en omgang met delinquente leeftijdsgenoten. 

o Beschermende factoren zijn kenmerken van de jeugdige en zijn omgeving die de kans op 
herhaling van delictgedrag beperken en die een prosociale ontwikkeling bevorderen. 
Voorbeelden zijn bepaalde talenten, sociale vaardigheden en de steun van prosociale 
ouders of vrienden. Ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen onveranderbare 
(statische) en veranderbare (dynamische) factoren. 
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Zorgsignalen: psychosociale of psychische problemen die soms niet of nauwelijks met 
delictgedrag of de kans op recidive te maken hebben, maar waarvoor een jeugdige eventueel 
wel behandeling en/of bescherming nodig heeft. 
Responsiviteit: de motivatie/motiveerbaarheid, leerstijl en (on)mogelijkheden van de jeugdige 
en zijn omgeving om aan een bepaalde interventie deel te nemen en ervan te profiteren. 

De informatie over deze aspecten wordt, indien nodig en de jeugdige doorgaat naar een volgende stap, 
met behulp van het instrumentarium steeds verder uitgebreid en uitgediept. In de Preselectie 
(instrument 1) is de hoeveelheid informatie nog gering, in de Ritax A en Ritax B neemt deze steeds 
verder toe. Stroomt een jeugdige door in de keten, dan voegen professionals van ketenpartners 
relevante informatie aan het instrument toe. In deze paragraaf worden alle instrumenten kort 
beschreven. 

1.4.1 Preselectie 

De Preselectie (instrument 1) wordt afgenomen bij alle jeugdigen die worden verhoord door de politie 
voor een (vermeend) strafbaar misdrijf en waarvan het voornemen bestaat om het proces-verbaal naar 
het OM of Halt te zenden. Instrument 1 leidt tot een score 'laag', 'midden' of 'hoog' op Algemeen 
Recidive Risico (ARR). Deze taxatie gebeurt op basis van statische (niet veranderbare) risicofactoren. 
Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over eerdere justitiecontacten en enkele kenmerken als leeftijd en 
sekse. Instrument .1 maakt, indien van toepassing, ook een inschatting van de bereidheid van de 
jeugdige voor het meewerken aan een Halt-afdoening. De politie beperkt zich tot niet multi-
interpretabele feiten. 

1.4.2 Halt-signaleringsinstrument 

Het Halt-signaleringsinstrument wordt door Halt ingezet ter aanvulling op instrument 1 om vast te 
stellen of doorverwij zing naar hulpverlening nodig is. Het Halt-signaleringsinstrument functioneert als 
extra 'vangnet' voor jeugdigen die door de politie naar Halt worden gestuurd. Bij sommige jeugdigen 
is namelijk sprake van zorgsignalen. Daarnaast stelt het Halt-signaleringsinstrument vast of de 
jeugdige problemen heeft die aanleiding zijn om te kiezen voor een bijzonder traject binnen de Halt-
afdoening. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een leerproject spijbelen. 
De benodigde informatie kan in het startgesprek met jeugdige en ouders binnen 20 minuten 
ingewonnen worden. De items gaan over school, spijbelen, vrijetijdsbesteding, ouderlijk toezicht, type 
vrienden, alcohol/drugsgebruik en verantwoordelijkheid nemen voor gedrag. De items zijn afgeleid 
van items uit de Ritax A. 
Het signaleringsinstrument leidt tot een antwoord op de volgende vragen: 

Zijn er signalen die duiden op een zorgelijke psychosociale ontwikkeling van de jeugdige? 
Zo ja, is verwijzing naar een Centrum voor Jeugd en Gezin of een GI (gecertificeerde 
instelling) voor JB en JR geboden? 
Is voor de jeugdige de uitvoering van een 'bijzonder traject' gewenst? 

1.4.3 Selectie 

De Ritax A wordt, in aanvulling op instrument 1, door de Raad voor de Kinderbescherming afgenomen 
bij jeugdigen met een: 

- 	midden of hoog Algemeen Recidive Risico (ARR) en/of 
- 	zwaar delict of op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en/of 
- 	inverzekeringstelling (IVS). 

In de Ritax A wordt de informatie uit instrument 1 (statische gegevens over met name eerdere politie-
en justitiecontacten) aangevuld met informatie over andere statische factoren. Bovendien worden nu 
ook dynamische factoren met betrekking tot de psychosociale achtergrond van de jeugdige zoals 
dagbesteding, gezinssituatie, vrienden, houding en gedrag, in kaart gebracht. 
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Klopt het risico op recidive? 
Voorspellen houdt in dat er altijd een zekere kans is dat een voorspelling niet juist is. Uit onderzoek 
blijkt echter dat een voorspelling op basis van een gestructureerde assessment beter is dan een 
voorspelling op basis van een klinische blik. Onze klinische blik klopt niet altijd met een 
wetenschappelijke voorspelling. Het rekenmodel achter de recidivecijfers van instrument 1 is gebaseerd 
op wetenschappelijke analyses van kenmerken en achtergronden van heel veel jeugdigen die al dan niet 
recidiveerden. Omdat de items met betrekking tot het strafrechtelijk verleden (zoals aard van het 
uitgangsdelict en het strafrechtelijk verleden) sterk samenhangen met toekomstige recidive, wegen deze 
in het rekenmodel dat wordt gebruikt voor de berekening van risicocijfers zwaarder dan sommige 
dynamische risicofactoren. 
Uit onderzoek blijkt dat het recidiverisico bij sommige minder ernstige delicten hoger is dan bij 
sommige ernstige delicten. Zo is de kans op herhaling bij diefstal is gemiddeld genomen hoger dan bij 
een ernstige geweldpleging of een zedendelict. 

Met behulp van de Ritax A wordt het Dynamisch Risico Profiel (DRP) in kaart gebracht. Dit 
risicoprofiel geeft een overzicht van de dynamische risicofactoren die van invloed zijn op de kans dat 
de jeugdige opnieuw met politie en justitie in aanraking komt. Per domein wordt een signaalscore 
berekend die de ernst van de risicofactoren — en daarmee het verband met de kans op recidive —
uitdrukt. 
Daarnaast heeft de Ritax A oog voor eventuele zorgsignalen waaronder signalen van psychische 
problemen. Voor dit laatste kan als onderdeel van de Ritax A de SDQ worden afgenomen, aangevuld 
met items uit de SPsy. 

Voor het afnemen van een 2A rapportage is bij 'vroeghulp' (bij een inverzekeringstelling) doorgaans 
minder tijd beschikbaar. Daarnaast moeten ten behoeve van de voorgeleiding aan de rechter-
commissaris (RC) specifieke vragen beantwoord worden: 
- Hoe gaat het met de jeugdige, is er acute zorgbehoefte? 

Welk advies geeft de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de RvdK) aan de RC met 
betrekking tot schorsen van de voorlopige hechtenis? 

- Welke risico's zijn er als de jeugdige (langer) opgesloten wordt? 
- Onder welke bijzondere voorwaarden kan de voorlopige hechtenis geschorst worden? 
Om die redenen is de `Ritax A-IVS' een voorlopige Ritax A. Bij een Ritax A-IVS is er sprake van iets 
minder items en van enkele aanvullende open items bij 'conclusie en advies'. Het doel van de IVS-2A 
rapportage is zorgsignalering en advisering aan de rechter-commissaris over schorsing van de 
voorlopige hechtenis en eventuele bijzondere voorwaarden. Er wordt in de Ritax A-IVS geen DRP 
berekend en getoond; dit gebeurt pas wanneer er op basis van een Ritax A-IVS een Ritax A of Ritax B 
wordt opgemaakt. Wel verschijnt in de rapporten een weergave (opsomming) van de risico- en 
beschermende factoren die in de antwoorden naar voren zijn gekomen. 
Na voorgeleiding neemt de RvdK in vervolg op de Ritax A-IVS altijd een volledige Ritax B af als: 

1) de jeugdige wordt vastgehouden (inbewaringstelling); 
2) de jeugdige weliswaar in bewaring wordt gesteld, doch op vrije voeten komt dankzij schorsing 

van de voorlopige hechtenis. 
Reden is dat in beide gevallen jeugdreclassering wordt ingeschakeld. In de eerste situatie door de 
RvdK (Toezicht & Begeleiding) krachtens een bestaande ketenafspraak en in de tweede situatie in 
opdracht van de RC (Hulp & Steun). Per juli 2017 is het mogelijk om vanuit LIJ een adviesrapport 
van de Raad voor de Kinderbescherming te genereren ten behoeve van de raadkamerzitting. In het 
adviesrapport t.b.v. de raadkamerzitting worden dezelfde contextvragen beantwoord die eerder zijn 
gesteld ten behoeve van de voorgeleiding aan de RC: 

Hoe gaat het met de jeugdige, is er een acute zorgbehoefte? 
Welk advies geeft de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de RvdK) aan de rechtbank met 
betrekking tot schorsen van de voorlopige hechtenis? 
Welke risico's zijn er als de jeugdige (langer) opgesloten wordt? 
Onder welke bijzondere voorwaarden kan de voorlopige hechtenis geschorst worden? 

Daarnaast wordt, omdat er tussen de voorgeleiding en de raadkamerzitting meer onderzoekstijd zit, de 
Ritax B afgenomen. Door het afnemen van de items van de Ritax B wordt het volledige Dynamisch 
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Risico Profiel (DRP) van de jongere in beeld gebracht. Aan de hand van het DRP kan worden 
onderzocht of schorsing van de jeugdige mogelijk is. Ook kan bekeken worden welke 
gedragsinterventie of Jeugdreclasseringstoezicht passend is. Sinds juli 2017 is het ook mogelijk dat de 
JJI de verblijfsinformatie over een jongere deelt met de RvdK en de JR in IFM LIJ t.b.v. het 
rapportages voor de raadkamer. Vanaf december 2020 is het mogelijk om de indicatiecriteria voor de 
Kleinschalige voorziening (KV) in een IVS 2A rapport of in een Raadkamer 2B rapport te doorlopen 
om te onderzoeken of de jongere in aanmerking kan komen voor een plaatsing in een KV (Zie bijlage 
11) 

In andere gevallen wordt na een Ritax A-IVS de volledige Ritax A afgenomen. Voor het maken van 
een volledige Ritax A, moeten de resterende Ritax A-items ingevuld worden. Ook bij het op basis van 
een Ritax A-IVS maken van een volledige Ritax B, moeten de nog niet ingevulde Ritax B-items 
ingevuld worden. 

1.4.4 Uitgebreide selectie 

Bij een totaalscore dynamisch risicoprofiel midden of hoog wordt de Ritax B ingezet. Met de Ritax B 
wordt aanvullende informatie verzameld over domeinen waarover met de Ritax A reeds informatie 
verzameld is. De Ritax B wordt na een Ritax A afgenomen in de volgende situaties: 

- 

	

	de totaalscore DRP Ritax A is midden en op minimaal één of meer domeinen is de score hoog 
en/of 

- de totaalscore DRP Ritax A is hoog en/of 
er is sprake van een inbewaringstelling (IBS), Raadkamer 2B rapportage. 

De Ritax B is een uitbreiding van de Ritax A: de informatie uit de Ritax A wordt aangevuld met een 
meer diepgaande inventarisatie van alle dynamische risico- en beschermende factoren. Met andere 
woorden: alle items van de Ritax A maken onderdeel uit van de Ritax B. De Ritax B geeft een meer 
omvattend beeld van de mate waarin verschillende factoren van invloed zijn op mogelijke recidive. 
Deze informatie is nodig voor: 

- een eventuele advisering van of een indicatiestel ling voor gedragsinterventies; 
- het vaststellen van de doelen en middelen door de jeugdreclassering of JJI, 
- een eventuele indicatie voor de benodigde vorm van opvoeding/verzorging bij plaatsing in een 

JJI, en 
- het overwegen van een aanvullend onderzoek door het NIFP (Nederlands Instituut voor 

Forensische Nychiatrie en Psychologie). 
De Ritax B wordt afgenomen door de Raad of de jeugdreclassering. Voor de RvdK geldt dat de Ritax 
B gebruikt wordt om een advies te formuleren ten aanzien van het vervolgtraject. Indien een 
interventie gericht op gedragsbeïnvloeding geadviseerd wordt, moet ook de mogelijke invulling 
aangegeven worden. 

1.4.5 Plan van aanpak en evaluatie 

De jeugdreclassering gebruikt de Ritax B voor het opstellen van een plan van aanpak in het 
gezinsplan, een tussenevaluatie en een eindevaluatie. De jeugdreclassering kan met de Ritax B 
veranderingen in risico- en beschermende factoren in kaart brengen en de begeleiding en interventies 
hierop afstemmen. De Ritax B fungeert op die manier als hulpmiddel om de begeleiding of 
behandeling vorm te geven. De jeugdreclassering kan de Ritax B actualiseren of opnieuw afnemen 
(herafname). 
Actualisering betekent dat er een check plaatsvindt of de informatie zoals weergegeven in de Ritax B 
klopt met de informatie die de j eugdreclasseerder heeft over de jeugdige en diens achtergronden. 
Momenten waarop dit gebeurt zijn bijvoorbeeld: 
- Het opstellen van een plan van aanpak binnen de eerste zes weken van de begeleiding. De Ritax B 

zoals aangeleverd door de RvdK is dan input voor de jeugdreclassering om binnen zes weken 
vanaf de start een plan van aanpak op te maken. Deze Ritax B wordt door de jeugdreclassering 
`geactualiseerd'. 
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- 	Het vertrek van een jeugdige uit een JJI. In contact met de jeugdreclassering, bijvoorbeeld tijdens 
de zogeheten perspectiefplanbesprekingen, verkrijgt de jeugdreclassering de informatie vanuit de 
JJI waarmee de Ritax B, zoals aangeleverd door de RvdK, geactualiseerd kan worden. 

Actualisering vraagt niet om een volledig interview met jeugdige en ouders. De jeugdreclasseerder 
loopt alle items en open tekstvelden door, verandert scores en beschrijft, indien noodzakelijk, nieuwe 
feiten en ontwikkelingen in het de tekstvakken van de jeugdreclassering bij de 10 domeinen. Dat doet 
hij op basis van de informatie uit de contacten met de jongere en diens netwerk. Als er na de check 
van de j eugdreclasseerder nog veel informatie ontbreekt (dus als er vaak 'onbekend' gescoord wordt), 
kan dit een reden zijn om over bepaalde onderwerpen alsnog nadere informatie in te winnen in 
gesprekken met de jeugdige, diens ouders of andere informanten. 
Er zijn open tekstvelden die speciaal voor de jeugdreclasseerder bedoeld zijn. Deze vormen de opmaat 
voor het opstellen van het plan van aanpak van de j ongere,De tekstvakken van de Raad voor de 
Kinderbescherming kunnen niet bewerkt worden door de jeugdreclassering en visa versa. 

Een herafname vindt plaats tijdens het verdere verloop van het jeugdreclasseringstraject. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld na een half jaar ten behoeve van de tussenevaluatie of aan het eind van een traject ten 
behoeve van de eindevaluatie. De bedoeling van de herafname is dat de situatie van de jeugdige 
opnieuw in beeld wordt gebracht, waardoor veranderingen ten opzichte van de vorige afname 
zichtbaar worden en — bij een tussenevaluatie — nieuwe doelen gesteld kunnen worden. 
Een herafname gaat doorgaans wel gepaard met een gesprek met de jeugdige en de ouders. Ter 
voorbereiding vult de jeugdreclasseerder een Ritax B in op basis van informatie waarover hij reeds 
beschikt. Items waarover de jeugdreclasseerder geen eenduidige informatie heeft, worden in reguliere 
begeleidingsgesprekken met jeugdige en ouders uitgevraagd. 

De informatie die met de Ritax A wordt verzameld, bouwt voort op de informatie die met instrument 1 
(Preselect Recidive) verzameld is. Vervolgens bouwt de Ritax B voort op de Ritax A. 

1.5 Advisering en indicatiestelling gedragsinterventies 

Als het recidiverisico en het dynamische risicoprofiel bekend zijn, is de vraag aan de orde of de 
jeugdige in aanmerking komt voor één of meerdere gedragsinterventies. Advisering hiervan of een 
indicatiestelling voor één of meerdere gedragsinterventies, kan onderdeel zijn van het advies van de 
Raad voor de Kinderbescherming. Ook kan het deel uitmaken van het plan van aanpak van de 
jeugdreclassering of het perspectiefplan van de JJI. Uitvoering van één of meerdere 
gedragsinterventies kan deel uitmaken van een groter plan, waarin ook andere middelen worden 
opgenomen dan gedragsinterventies. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de advisering van en 
indicatiestelling voor (voorlopig) erkende gedragsinterventies: bij welke scores kunnen welke 
interventies overwogen worden? 

1.6 	Automatisering 

Voor de informatieverzameling middels gesprekken zijn diverse interviewchecklists en 
scoreformulieren beschikbaar. De verwerking van de informatie en het berekenen van scores geschiedt 
geautomatiseerd. Het scoren van items, invullen van open items en het maken van analyses gebeurt 
met behulp van een computerapplicatie. Binnen deze applicatie worden diverse scores en overzichten 
gegenereerd die helpen bij beslissingen ten aanzien van vervolgstappen. Ook helpt de applicatie bij het 
opstellen van het rapport voor de jeugdige, ouders en ketenpartners. 
Wanneer vervolgstappen worden gezet, wordt eerder verzamelde informatie ingelezen. Wordt een 
Ritax B ingevuld, dan wordt de informatie uit de eerder afgenomen Ritax A ingelezen zodat de 
gebruiker hierop kan voortbouwen. Vindt een herafname plaats, dan wordt de informatie uit een 
eerdere Ritax B ingelezen zodat een vergelijking ontstaat tussen de huidige situatie en de situatie bij 
vorige afname. 
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De computerapplicatie helpt ook bij advisering en indicatiestelling van gedragsinterventies. De 
applicatie maakt een match tussen de scores van de jeugdige op de Ritax B en de indicatiecriteria van 
interventies, waarna de gebruiker checkt op eventuele contra-indicaties. Dit vergemakkelijkt het 
kiezen van geschikte interventies en het onderbouwen van een advies of indicatiestelling. 
De computer neemt het werk van de professional niet over, maar is behulpzaam bij opslag, 
systematisering en rapportage van informatie. De professional maakt de afwegingen en analyses en 
komt met een rapport en advies. 

1.7 	Handleidingen voor verschillende gebruikers 

De LIJ-handleiding kent verschillende versies voor verschillende gebruikers. Sommige onderdelen 
zijn voor alle gebruikers hetzelfde, enkele onderdelen zijn per gebruiker verschillend. 

Hoofdstuk Titel/onderwerp 	 Politie 	Halt 	RvdK 	JR 
Inhoudsopgave 	 X 	X 	X 	X 
Voorwoord 	 X 	X 	X 	X 

1 	Structuur en uitgangspunten 	 X 	X 	X 	X 
2 	Interviewtechnieken 	 X 	X 	X 
3 	Preselectie 	 X 	X 	X 	X 
4 	Achtergrond en algemene instructie 	 - 	 X 	X 

Ritax A en Ritax B voor de Raad voor de 
Kinderbescherming 	 - 	X 

5 	Ritax B voor de jeugdreclassering 	 - 	X 
6 	Signalering psychische problemen 	 X 	X 

Advisering en indicatiestelling 
7 	Gedragsinterventies 	 - 	 X 	X 

Bijlagen 	Instructie computerapplicatie 	 - 	X 	X 
Gebruiksaanwijzing 	 X 	X 
LIJ interviewlijst 2A IVS jeugdge 	 - 	- 	X 	- 
LIJ Interviewlijst 2A IVS Ouders 	 - 	 X 	- 
LIJ Interviewlijst 2A Jeugdige 	 - 	X 
LIJ Interviewlijst 2A Ouders 	 X 	- 
LIJ interviewlijst Mentor 	 X 
LIJ Interviewlijst (Raadkamer)2B Jongere 	 X 	X 
LIJ Interviewlijst (Raadkamer)2B Ouders 	 - 	X 	X 
Sterke kanten en moeilijkheden 	 - 	X 	X 
Handleiding Kleinschalige Voorzieningen 	- 	- 	X 

NB. Voor de JR zit in de Interviewlijst 2B de vragen voor de jeugdige en ouders samen. 
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2 	Richtlijnen voor het afnemen van interviews 

2.1 	Inleiding 	  1 
2.2 	Interviewtechnieken 	 2 
2.2.1 Non-verbale houding 	 2 
2.2.2 Open, gesloten en meerkeuzevragen 	 2 
2.2.3 Bevestigen, aanmoedigen en erkennen 	 2 
2.2.4 Reflectief luisteren 	 3 
2.2.5 Samenvatten 	 3 
2.2.6 Uitnodigen om meer te vertellen 	 3 
2.2.7 Een ontkennende verdachte 	 3 
2.2.8 Oplossingsgerichte vragen in het LIJ 	 4 
2.3 	Afname van interviews bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 	4 
2.3.1 Taal 	 4 
2.3.2 Check 	 4 
2.3.3 Tempo 	 4 
2.3.4 Omgaan met weerstand 	 5 
2.4 	Herhaalde afname 	 5 
2.5 	Gebruik van checklists 	  5 
2.6 	Samenvatting 	 5 

2.1 	Inleiding 

Binnen het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) wordt informatie verzameld in 
gesprekken met de jeugdige en de ouder(s). De mentor van school wordt telefonisch benaderd voor 
informatie over hoe het op school gaat. Voor het afnemen van de semi-gestructureerde interviews voor 
de risicotaxatie-instrumenten Ritax A en Ritax B wordt gebruikt gemaakt van checklists met vragen 
(zie hoofdstuk 4 en 5). 
De interviewer gebruikt tijdens de interviews verschillende richtlijnen en technieken voor 
gespreksvoering. De interviewer motiveert de gesprekspartner aan het interview mee te werken en 
informatie te verstrekken. Het interview wordt binnen een verplicht kader afgenomen, waardoor de 
jeugdige en/of diens ouder(s) soms weinig gemotiveerd zijn. Daarnaast kunnen allerlei emoties een rol 
spelen, zoals boosheid, angst en teleurstelling. Deze twee aspecten kunnen leiden tot weerstand van de 
jeugdige en/of ouder(s). Dit bemoeilijkt het voeren van een gesprek en gaat ten koste van de 
informatieverzameling, die noodzakelijk is voor het invullen van de instrumenten. Aandacht tonen 
voor mogelijke emoties en weerstanden van de jeugdige en de ouder(s), vergroot hun bereidheid aan 
het interview mee te werken. 
In paragraaf 2.2 komen enkele richtlijnen voor de afname van interviews aan bod, aangevuld met 
enkele aandachtspunten voor interviews met jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). 
In paragraaf 2.4 wordt aandacht besteed aan herhaalde afname. In paragraaf 2.5 volgt een aantal 
algemene tips over het gebruik van de checklists. 
In dit hoofdstuk staat het gebruik van gespreksvaardigheden om informatie te verzamelen centraal.' 

Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van: 
Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York: 
Guilford Press. 
Orbis Partners (2009). Effective case work I: Ailapping. Ottowa: Orbis Partners 
Spanjaard, H. & Vugt, M. van (2000). Kort Ambulant. Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg 
gericht op competentievergroting. Utrecht: NIZW. 
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2.2 Interviewtechnieken 

Het doel van de Ritax A en Ritax B van het LIJ is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over 
alle relevante leefgebieden van de jeugdige. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
jeugdige en de ouder(s), wordt de weerstand kleiner en de bereidheid om mee te werken groter. In 
deze paragraaf komen richtlijnen en technieken aan de orde voor het aanmoedigen van jeugdigen en 
ouders om aan het interview mee te werken. 

2.2.1 Non-verbale houding 

Tijdens een gesprek let elke deelnemer automatisch en veelal onbewust op de non-verbale signalen die 
zijn gesprekspartner afgeeft. Deze signalen maken dat een boodschap beter begrepen wordt. 
Communicatie zonder non-verbale signalen is vaak lastig. Denk maar aan een tekst in een e-mail of 
sms die letterlijk een bepaalde boodschap afgeeft, terwijl iemand feitelijk iets anders kan bedoelen. De 
toon waarop een sms gelezen wordt, kan anders zijn dan de toon waarmee de sms geschreven is. 
Hierdoor ontstaat miscommunicatie. In het interview is het 'lezen' van non-verbale communicatie dus 
belangrijk om beter te begrijpen wat de jeugdige of ouder(s) wil(len) zeggen. 
Aangezien non-verbale communicatie deels een onbewust automatisch proces is, is het aan te raden 
hier tijdens een gesprek bewust op te letten. Hou daarbij ook rekening met de culturele, gedragsmatige 
en persoonlijke context van de jeugdige en diens ouder(s). Bij de non-verbale houding van de 
interviewer zijn de volgende aspecten van belang: 

• een actieve en open lichaamshouding die interesse uitstraalt; 
• een juiste intensiteit van oogcontact: teveel kan bedreigend overkomen, te weinig kan het 

gevoel van desinteresse geven; 
• een open gezichtsuitdrukking, die geen afkeuring maar begrip uitstraalt, wordt meestal als 

prettig ervaren; 
• een gepaste toonhoogte, aansluitend bij de stemming van de jeugdige of ouder(s); 
• afwisselend gesprekstempo: feitelijke vragen - bijvoorbeeld over demografische gegevens -

kunnen in een snel tempo worden gesteld en moeilijke onderwerpen in een rustiger tempo. 

2.2.2 Open, gesloten en meerkeuzevragen 

Open vragen worden gebruikt om de jeugdige of ouder(s) aan te moedigen informatie te geven. Een 
antwoord met slechts een 'ja' of 'nee' is niet mogelijk op een open vraag. De interviewer zet gesloten 
vragen in om specifieke informatie te verkrijgen; deze kunnen juist wel met een 'ja' of 'nee' 
beantwoord worden. Bij meerkeuzevragen krijgt een jeugdige of diens ouder(s) enkele 
antwoordmogelijkheden voorgelegd, waar hij/zij als het ware uit kan kiezen. Vaak wordt een jeugdige 
of ouder daarna gestimuleerd om verder te vertellen. 
Open vragen beginnen met woorden zoals: 

• Wie, wat, waar, hoe, et cetera. 
Gesloten vragen beginnen met woorden zoals: 

• Zijn, is, wordt, et cetera. 
Meerkeuzevragen eindigen met meerdere mogelijkheden zoals: 

• Meer, minder of evenveel. 
Wees voorzichtig met het woord 'waarom' in relatie tot iets dat de jeugdige doet of gedaan heeft. Een 
waarom-vraag refereert al snel aan schuld. Maak gebruik van 'Hoe komt het dat...?'. 

2.2.3 Bevestigen, aanmoedigen en erkennen 

Bevestigen, aanmoedigen en erkennen zijn technieken om de jeugdige en ouder(s) het gevoel te geven 
dat de interviewer hen begrijpt. Hiermee nodig je de jeugdige en ouder(s) uit om meer te vertellen. 
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2.2.4 Reflectief luisteren 

Reflecties geven de jeugdige en ouder(s) het gevoel dat er sprake is van werkelijke betrokkenheid en 
interesse. De mate van samenwerking en motivatie groeit en de weerstand neemt af. 
Reflectief luisteren kan op vier verschillende manieren worden uitgevoerd: 

herhalen van wat er wordt gezegd; 
herformuleren van wat er wordt gezegd; 
het benoemen van het gevoel dat uit een boodschap naar voren komt; 
het interpreteren van het gevoel dat uit een boodschap naar voren komt en dat benoemen. 

Voorbeelden 
"Naar de cursus gaan is zonde van de tijd. Het enige dat ik doe is luisteren naar de verhalen van 
anderen. Het heeft helemaal niets te maken met mij." 
• Herhaling: "Jij vindt luisteren naar de verhalen van anderen zonde van je tijd" 
• Herformuleren: "Jij wilt graag dat de cursus beter aansluit op jouw situatie?" 
• Het gevoel benoemen: "Je klinkt teleurgesteld over de deelname aan de cursus." 
• Interpretatie geven aan wat de jeugdigen zegt: "Jij vindt dat jouw situatie verschilt van de 

situatie van je groepsgenoten. Is dat inderdaad wat je bedoelt?" 

2.2.5 Samenvatten 

Een samenvatting van wat verteld is laat interesse en betrokkenheid zien. Daarnaast wordt informatie 
met elkaar verbonden en kan de jeugdige of ouder(s) bevestigen dat hun informatie goed begrepen is. 
Tot slot kan een samenvatting gebruikt worden om aan te geven dat een onderwerp afgesloten wordt. 
Het zorgt bovendien voor een logische overstap naar een volgend onderwerp. 

2.2.6 Uitnodigen om meer te vertellen 

De volgende technieken moedigen de jeugdige en ouder(s) aan meer te vertellen over een onderwerp 
of om specifieke informatie te delen: 

• stiltes laten vallen; 
• bevestigen, aanmoedigen en erkennen; 
• reflecties geven; 
• benoemen van tegenstrijdigheden; 
• doorvragen. 

2.2.7 Een ontkennende verdachte 

Sommige jeugdigen (en ouders) zullen ontkennen dat zij (of hun kind) het delict gepleegd hebben of 
hun aandeel daarin minimaliseren. De interviewer kan reflecteren wat de jeugdige (of ouder) zegt en 
laat daarbij de schuldvraag in het midden: "Jij vindt het heel vervelend dat je bent opgepakt/dat de 
politie jou beschuldigt. Klopt dat?" 
Waarheidsvinding wat betreft de delictpleging is niet de taak van de raadsonderzoeker, 
jeugdreclasseerder of JJI-medewerker. Tijdens de gesprekken met jeugdige en ouder(s) wordt dit 
benadrukt: "Het is mijn taak goed naar je luisteren. Wat jouw mening is over wat er gebeurd is en 
waardoor je opgepakt bent door de politie. Maar ook hoe het met je gaat, thuis, op school en in je vrije 
tijd." Eventueel: "Iedereen wil dat je niet opnieuw met de politie in aanraking komt. In het advies dat 
ik maak, gaat het om de vraag wat jou kan helpen om uit de problemen te blijven. Informatie van jou 
en jouw mening is daarbij van groot belang." 
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Wanneer een jeugdige (of ouder) bepaalde vragen niet wil beantwoorden, kan doorgegaan worden 
naar 'minder beladen' vragen of onderwerpen. Verderop in het gesprek kan alsnog teruggekomen 
worden op deze vragen. 

2.2.8 Oplossingsgerichte vragen in het LIJ 

In bijlage 2 is een gebruiksaanwijzing voor de LIJ interviewvragen opgenomen om de items op een 
meer oplossingsgerichte wijze te bespreken met jongere en ouders. Zo kan er samen met de jongere 
worden gewerkt met schaalvragen en kan er bij jeugdige en ouder(s) meer gevraagd worden naar 
positieve uitzonderingen. Dit kan de motivatie voor gedragsverandering vergroten. 

2.3 	Afname van interviews bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 

Bij het afnemen van het LIJ bij een jeugdige met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn enkele 
aanvullende punten van belang om te zorgen dat het interview bruikbare informatie oplevert.2  

2.3.1 	Taal 

Het is erg belangrijk om het taalgebruik aan te passen aan het niveau van de jeugdige. Praat in korte 
zinnen. Vermijd ingewikkelde zinsconstructies en gebruik simpele woorden zonder kinderachtig te 
worden. Een valkuil kan zijn om te simpel te gaan spreken, met als reactie van de jeugdige: "Ik ben 
heus niet achterlijk hoor." Beeldspraak werkt vaak niet goed. Gebruik vooral concrete formuleringen 
(geen `denk-taal' maar `doe-taal'). Stel vragen concreet en verkennend en wees alert op sociaal 
wenselijke antwoorden. Op de vraag "Heb je en advocaat geraadpleegd?" zal het antwoord misschien 
zijn "Ja hoor", als de jeugdige niet weet wat een advocaat is, wat raadplegen is of hoe je aan een 
advocaat komt. De indruk kan gewekt worden dat het de jeugdige niet interesseert en dat anderen zich 
er niet mee hoeven te bemoeien. Beter is om de jeugdige te vragen: "Weet je wat een advocaat is?", 
"Vertel eens in jouw eigen woorden ...", "Is er een advocaat bij je geweest?", "Wat vertelde hij je?" 

2.3.2 Check 

Het is belangrijk om tijdens het gesprek steeds na te gaan of de jeugdige de vragen begrijpt. Een 
belangrijk middel hierbij kan zijn het checken van de informatie waar net over is gesproken. De vraag 
"Begrijp je waar we het net over hebben gehad?" is hier niet voldoende, het antwoord zal bevestigend 
zijn. Vraag of de jeugdige in zijn of haar eigen woorden kan navertellen wat zojuist is verteld. 

2.3.3 Tempo 

Jeugdigen met een LVB hebben vaak een kortere aandachtsspanne. Houd hier rekening mee en wees 
alert op het afnemen van de concentratie. Praat rustig en let op het tempo. Bouw pauzes in om de 
jeugdige de tijd te geven om informatie op te nemen en te verwerken en geef ruimte voor eventueel 
tragere reacties. Voorkom daarbij wel dat er te lange stiltes vallen: een jeugdige met een LVB kan daar 
juist weer onzeker door worden. Herhaal de vraag of de mededeling als dat nodig is, en herhaal ook zo 
vaak als nodig is. Toon geduld. Let op de tijd, breek het gesprek eventueel op in twee delen. Houd 
pauzes tijdens een gesprek. Ga bijvoorbeeld even samen wat te drinken halen. 

2  Deze punten zijn aangeleverd door Marcia Lever en Mignon Vierstraete van de William Schrikker Groep. 
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2.3.4 Omgaan met weerstand 

Jeugdigen met een LVB kunnen in de verdediging schieten op het moment dat zij niet alles begrijpen. 
Het komt vaak voor dat zij niet willen toegeven dat ze iets niet begrijpen: dat is niet stoer. Jeugdigen 
willen geen gezichtsverlies lijden. Het kan een jeugdige frustreren wanneer hij of zij de onderzoeker 
niet begrijpt en het kan als (opnieuw) falen worden ervaren. 
De jeugdige kan als reactie een houding aannemen alsof het hem of haar allemaal niets interesseert. 
Het is daarom belangrijk om steeds aan te sluiten bij de leefwereld en interesses van de jeugdige. Stel 
de jeugdige op zijn of haar gemak door een praatje te houden dat niet te maken heeft met al het 
negatieve dat op dat moment aan de orde is, maar heb het over dingen die hij of zij leuk vindt. Het is 
vaak voor een jeugdige fijn om een gesprek op deze manier te starten. Het breekt het ijs en de jeugdige 
zal het gesprek niet direct als negatief ervaren. Probeer de jeugdige positief te benaderen, vaak krijgt 
men de jeugdige dan sneller mee. Geef complimenten als de jeugdige meewerkt. 
Indien de jeugdige niet meewerkt aan het gesprek, ga dan — indien mogelijk — niet te lang door en 
maak een nieuwe afspraak om het gesprek voort te zetten. 

2.4 Herhaalde afname 

De risico- en beschermende factoren ten tijde van de delictpleging worden in kaart gebracht door de 
raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming. Een jeugdreclasseerder van een GI 
(gecertificeerde instelling) voor Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) of een 
gedragsdeskundige van een justitiële jeugdinrichting voert de herhaalde afname uit. In een herhaalde 
afname wordt gekeken naar veranderingen die zich in een bepaalde periode hebben voorgedaan. De 
nadruk ligt op het motiveren en stimuleren van de jeugdige om bepaalde elementen in zijn gedrag te 
veranderen en die veranderingen te consolideren.. 

2.5 	Gebruik van checklists 

De interviewer gebruikt de checklists voor Ritax A en Ritax B om informatie te verzamelen. Het 
instrument bestaat uit items met daarachter antwoordmogelijkheden. Om de items te kunnen 
beantwoorden, staan er bij elk item een aantal mogelijke interviewvragen afgedrukt. Belangrijk is dat 
deze vragen gesteld worden, tenzij de benodigde informatie al eerder boven tafel is gekomen. Vermijd 
een vragenvuur. Dit verhoogt de kans op weerstand. De eerste paar keren is de kans groot dat het voelt 
alsof het interview stroef verloopt, juist vanwege al die vragen. Bedenk dan dat het enige oefening 
vereist, en na een aantal keer beter verloopt en gemakkelijker voelt. 
Maak gebruik van pen en papier om belangrijke informatie te kunnen noteren. 

2.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn enkele interviewtechnieken besproken om de jeugdige en diens ouder(s) te 
motiveren zoveel mogelijk informatie te geven. In het gesprek met de raadsonderzoeker ligt het accent 
op informatieverzameling. Daarbij worden de Ritax A en Ritax B gebruikt. Een jeugdreclasseerder 
gebruikt de Ritax B om veranderingen op verschillende domeinen te volgen. Deze veranderingen 
kunnen zijn opgetreden als resultaat van gedragsinterventies. De JJI's en de jeugdreclassering 
stimuleren gedragsverandering (op risicodomeinen) om recidive te voorkomen. Oplossingsgericht 
interviewen is bruikbaar om weerstand te verminderen en een jeugdige en ouder(s) te motiveren voor 
verandering. Het oplossingsgericht interviewen helpt ook om informatie te verzamelen. Zie ook 
Gebruiksaanwijzing LIJ in bijlage 2. 
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3.1 Doel applicatie Preselect 
Het doel van de Preselect Recidive is om zo snel mogelijk het algemeen recidive risico (ARR) 
in te schatten van jongeren die ten tijde van een (vermeend) misdrijf 12 tot en met .17 jaar oud 
zijn en die als verdachte worden verhoord door de Politie voor een (vermeend) misdrijf en van 
wie het dossier is beoogd te worden ingestuurd naar OM of Halt. 
Voor het vaststellen van het recidive risico (laag', 'midden' of 'hoog') wordt gebruik gemaakt 
van statische (onveranderbare) risicofactoren. Het betreft hier o.a. gegevens over eerdere politie-
justitiecontacten, het delict op basis waarvan de Preselect wordt opgemaakt en de leeftijd van de 
jongere. 

3.2 Algemene werkwijze 
De Preselect wordt automatisch berekend zodra een aangehouden verdachte door de Politie 
wordt ingevoerd in de arrestantenmodule. Bij ontboden verdachten is dit op het moment dat in 
BOSZ door Politie voor deze verdachte de actie ZSM SCC is aangemaakt. De vragenlijst 
Preselect wordt beantwoord op basis van het landelijke bedrijfsprocessensysteem van de Politie 
(BVI). De berekening van het Algemeen Recidive Risico vindt dan dus ook automatisch plaats. 
Zodra alle gegevens zijn verzameld en berekend, wordt de Preselect score en het ARR zichtbaar 
op de verdachtenmonitor van BOSZ (processysteem van Politie en OM). Het ARR kan 
verschillende kleuren hebben: Laag (groen); Midden (geel) en Hoog (rood). Ook de 
subgroepscore (1-20) wordt direct getoond. 

De Raad voor de Kinderbescherming en Politie hebben op de ZSM-locatie toegang tot de 
verdachtenmonitor. In de verdachtenmonitor en in COGNOS I  kan het detailrapport van de 
Preselect worden opgezocht en worden geopend als pdf-bestand (werkwijze 1 en 2). In het 
detailrapport staat wanneer de Preselect is opgemaakt en dus hoe actueel deze informatie is. Het 
detailrapport Preselect kan naar ieder willekeurig mailadres gemaild worden. In regio's waar de 
casusregisseurs nog niet geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot de verdachtenmonitor 
en/of COGNOS, verstuurd de Politiemedewerker dit detailrapport naar de casusregisseur 
(werkwijze 3). De Raad voor de Kinderbescherming stuurt het detailrapport naar hun 
administratie als er een onderzoek moet starten. De administratie van de Raad voor de 
Kinderbescherming zorgt voor de invoering van de Preselect score in KBPS. 

COGNOS is het bronsysteem dat de data voor de Preselect Recidive genereert 
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Handleiding Preselect 

Een beschrijving van de applicatie en de verschillende werkwijzen voor het opvragen en 
versturen van de Preselect staat in 3.6. 

3.3 Herhaald gebruik van het instrument 
Als de jeugdige opnieuw door de Politie wordt verhoord als verdachte van een ander misdrijf, 
zal het instrument opnieuw worden ingevuld en wordt de Preselect opnieuw opgemaakt. 

3.4 Vragenlijst Preselect 
De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd van de jongere aangaande eerdere 
politieregistraties en de huidige registratie. Dit zijn de variabelen die nodig zijn voor 
geautomatiseerde berekening van de kans op recidive. 

1. Het totaal aantal incidenten waaraan de jongere is gekoppeld in het systeem, waarbij de 
jongere de rol verdachte heeft (Kid_xlncidenten_Ve). 

2. Het totaal aantal incidenten "overig_met_geweld" waaraan de jongere is gekoppeld in 
het systeem, ongeacht de rol van de jongere (Kid_xlncident_overig_met_geweld_All) 

3. Aantal verschillende soorten typen incidenten waaraan de jongere is gekoppeld in het 
systeem, waarbij de jongere de rol verdachte heeft. Deze variabele is een combinatie 
van de variabelen: 

• Kid_xIncident_vermogen_zondergeweld_Ve 
•. Kid_xIncident_vermogen_met_geweld_Ve 
• Kid_xIncident_openbare_orde_zonder_geweld_Ve 
• Kid_xlncident_openbare_orde_met_geweld_Ve 
• Kid_xIncident_zeden_zonder_geweld_Ve 
• Kid_xIncident_zeden_met_geweld_Ve 
• Kid_xlncident_overig_zonder_geweld_Ve 
• Kid_xlncident_overig_met_geweld_Ve 

Hierbij wordt het aantal verschillende typen incidenten geteld van deze 8 soorten 
incidenten. 

4. Het totaal aantal incidenten waaraan een medebewoner van de jongere is gekoppeld in 
het systeem, waarbij de medebewoner de rol verdachte heeft (MBw_xlncidenten_Ve) 

5. Geslacht van de jongere 
6. Leeftijd van de jongere eerste registratie (alle rollen). Deze variabele is gebaseerd op 

Kid_eerst_in_beeld_All, waarbij de geboortedatum van de jongeren wordt 
`afgetrokken' van de datum `Kid_eerst_in_beeld_All om de leeftijd van de jongere te 
bepalen ten tijde van het eerste incident. 

7. Huidige leeftijd van de jongere 
8. Het totaal aantal incidenten waaraan de jongere is gekoppeld in het systeem, waarbij de 

jongere de rol betrokkene heeft (Kid_xlncidenten_Btk). 
9. Het totaal aantal incidenten "vermogen_zonder_geweld" waaraan de jongere is 

gekoppeld in het systeem, waarbij de jongere de rol verdachte heeft 
(Kid_xlncident_vermogen_zonder_geweld_Ve). 

10. Het totaal aantal incidenten "vermogen_met_geweld" waaraan de jongere is gekoppeld 
in het systeem, waarbij de jongere de rol verdachte heeft 
(Kid_xIncident_vermogen_met_geweld_Ve). 

Feiten van na de aanlevering/plegen delict waarop de Preselect betrekking heeft, worden 
meegeteld, evenals het delict waarop de Preselect betrekking heeft. 
Bij het invullen van de Preselect moeten alle registraties die op dat moment bekend zijn worden 
meegeteld. Indien er enige tijd verstreken is tussen het uitgangsdelict en het invullen van de 
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Kenmerk risicogroep 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is > 3, aantal 
registraties vermogen met geweld rol verdachte > 0  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is > 3, geen 
registraties vermogen met geweld rol verdachte 

Groep Risico 
Score 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 3, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte > 1  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is > 5 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is 1 t/m 5, leeftijd eerste 
registratie is 14 jaar of jonger  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 3, 

aantal registraties medebewoners rol verdachte is 0 of 1  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 

geen registraties medebewoners rol verdachte, aantal registraties overige 
geweldsdelicten (alle rollen) is > 0  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken > 4  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 2 t/m 4, aantal registraties rol 
verdachte > 1 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, meisje, 
huidige leeftijd is 15 jaar of jonger  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, aantal registraties 
medebewoners met rol verdachte > 1, aantal registraties vermogensdelict 
zonder geweld rol verdachte > 0  
Aantá verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is 1 t/m 5, leeftijd eerste 
registratie is 15 jaar of ouder  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 2 t/m 4, aantal registraties rol 
verdachte = 1 

9 

8 

Hoog 

20 

19 

Hoog 

Hoog 

18 

17 

Hoog 

Hoog 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Hoog 

Midden 

Midden 

Midden 

Midden 

Midden 

Midden 

Laag 

Handleiding Preselect 

Preselect, kan het voorkomen dat er inmiddels een nieuw delict is gepleegd. In dat geval worden 
ook registraties die hebben plaatsgevonden na de datum van het delict waar nu een Preselect 
voor wordt opgemaakt, meegeteld. Als eventueel latere registraties niet meegeteld zouden 
worden, is de uitkomst mogelijk een te laag recidiverisico. 

De volgende rollen van de jeugdige worden meegeteld in het instrument: verdachte, 
getuige, betrokkene, slachtoffer, benadeelde en aangever/melder 

3.5 Indeling risicogroep en recidiverisico 
Op basis van bovenstaande vragenlijst wordt een jongere ingedeeld in een risicogroep. In totaal 
zijn er 20 risicogroepen. Op basis van de risicogroep wordt bepaald of er sprake is van een 
hoog, midden of laag risico. De applicatie berekent de risicogroep en het risico op basis van 
onderstaande gegevenstabel. Het groepsnummer en het recidiverisico zijn gegevens die worden 
opgenomen in de rapportages. 
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3 Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, meisje, 
huidige leeftijd is 16 jaar of ouder 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
geen registraties medebewoners rol verdachte, geen registraties overig 
geweldsdelict (alle rollen)  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, geen registraties medebewoners 
rol verdachte, aantal registraties rol verdachte is >1  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, aantal registraties 
medebewoners met rol verdachte is > 1, geen registraties 
vermogensdelict zonder geweld rol verdachte  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, geen registraties medebewoners 
met rol verdachte, aantal registraties in de rol verdachte =1 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, meisje, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte > 1  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, meisje, 
geen registraties medebewoners rol verdachte 

Laag 

2 

1 

Laag 

Laag 

7 

6 

5 

4 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag 

Handleiding Preselect 

NB Groepnr 1 is de laagste risicogroep, rol verdachte is minimaal 1. Indien er nog geen 
eerdere registraties zijn is dit de telling van het huidige delict van jongere.  

3.6 Beschrijving werkwijzen en applicaties 
Deze beschrijving is van toepassing op het moment van verschijnen van deze 
handleiding (versie 4.0). 

De opmaak van een Preselect voor een aangehouden verdachte 
De Preselect Recidive wordt automatisch aangevraagd op het moment dat de 
aangehouden verdachte wordt ingevoerd in de arrestantenmodule door de Politie. Er 
verschijnt dan direct een score op de verdachtenmonitor. Let op: hierin is het nieuwe 
delict nog niet opgenomen. De score wordt elke drie uur herberekend2. Binnen 
maximaal 60 minuten na deze herberekening is de Preselect Recidive volledig 
geactualiseerd, dit betekent dat ook het nieuwe delict in de score is opgenomen. 

De opmaak van een Preselect voor een ontboden verdachte 
De Preselect Recidive voor de ontboden verdachten wordt automatisch opgemaakt 
zodra de Politie voor deze verdachte in BOSZ de actie ZSM SCC is aangemaakt. 
Daarmee verschijnt de verdachte op het tabblad "ontboden verdachten" op de 
verdachtenmonitor. Vanaf dit moment gelden dezelfde regels als bij aangehouden 
verdachten. Er verschijnt dus direct een score op de verdachtenmonitor. Let op: hierin is 
het nieuwe delict nog niet opgenomen. De score wordt elke twee uur herberekend. 
Binnen maximaal 60 minuten na deze herberekening is de Preselect Recidive volledig 
geactualiseerd, dit betekent dat ook het nieuwe delict in de score is opgenomen. 

De opmaak van een Preselect voor een meerderjarige verdachte, die ten tijde van het 
plegen van het,delict minderjarig was. 

2  De herberekening vindt op de volgende tijdstippen plaats: 01:00 uur, 04:00 uur, 07:00 uur, I0:00 uur; 13:00 uur. 16:00 uur; 19:00 
uur, 22:00 uur. : 
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Er wordt op dit moment door de politie geen Preselect Recidive score meer getoond op 
de verdachtenmonitor als het delict voor 18-de verjaardag is gepleegd en de jongeren 18 
jaar is geworden. Hier wordt aan gewerkt. Indien er geen score bekend is moet de 
Preselect Recidive score handmatig worden berekend (paragraaf 3.5 indeling 
risicogroep en recidiverisico) met behulp van de informatie die op dat moment bekend 
is bij de RvdK. De werker kan de score in KBPS invullen waarna de score wordt 
overgenomen in IFM LIJ. 

De Preselect Recidive 
De Preselect Recidive score is direct zichtbaar op de verdachtenmonitor in de kolom 
`PS' (Preselect). De Politie en de Raad van de Kinderbescherming hebben de 
mogelijkheid om vanuit de verdachtenmonitor door te klikken naar een detailrapport. In 
deze detailrapporten staat alle extra informatie die ze in de oude situatie ook ontvingen. 
De detailrapporten kunnen per mail worden doorgestuurd. 

Zolang de verdachte nog niet is afgehandeld staat de Preselect Recidive op de 
verdachtenmonitor. Ook als de verdachte al van de verdachtenmonitor is verdwenen, 
kan de Preselect Recidive worden opgevraagd. Zowel de Politiemedewerker als de 
Raadsmedewerker kunnen de score opvragen via COGNOS. Dit kan voor de 
casusregisseurs alleen op de ZSM-locatie, en indien zij geautoriseerd zijn voor toegang 
tot de netwerkomgeving van de Politie. 

Omdat de Raad nog niet overal geautoriseerd is voor de verdachtenmonitor, zijn er drie 
mogelijke werkwijzen beschreven: 

1. De casusregisseur haalt de Preselect uit de Verdachtenmonitor (3.6.1); 
2. De casusregisseur haalt de Preselect uit COGNOS (3.6.2); 
3. De Politie mailt de Preselect naar de Raad voor de Kinderbescherming (3.6.3). 

3.6.1 Werkwijze 1: Preselect Recidive opvragen via verdachtenmonitor 

Voorwaarden: 
• De Raadsmedewerker heeft toegang tot het netwerk van de Politie en is geautoriseerd 

voor Verdachtenmonitor 

Stap 0: Inloggen in de verdachtenmonitor 
De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming logt op ZSM in op het netwerk van de 
Politie door zijn username en wachtwoord in te voeren. In de politie-omgeving staat een link 
naar de verdachtenmonitor. Door op de link te klikken, komt de medewerker in de 
verdachtenmonitor. 

Stap 1: Preselect op de verdachtenmonitor 
De Preselect Recidive wordt automatisch aangevraagd op het moment dat de verdachte wordt 
ingevoerd in de arrestantenmodule door de Politie. Er verschijnt dan direct een score op de 
verdachtenmonitor. Let op: hierin is het nieuwe delict nog niet opgenomen. Binnen maximaal 
60 minuten is de Preselect Recidive volledig geactualiseerd, dit betekent dat ook het nieuwe 
delict in de score is opgenomen. 
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Handleiding Preselect 

Zodra alle gegevens zijn verzameld en berekend, wordt de Preselect score en het ARR zichtbaar 
op de verdachtenmonitor van BOSZ (processysteem van Politie en OM). Het ARR kan 
verschillende kleuren hebben: Laag (groen); Midden (geel) en Hoog (rood). Ook de 
subgroepscore (1-20) wordt direct getoond. 

Stap 2: Doorklikken naar het detailrapport 
Zowel de Politiemedewerker als de Raadsmedewerker kan doorklikken op de score van de 
Preselect  Recidive. 

Ptt! T I E 
	Videatilerairerillot 

Zodra men hierop klikt wordt in pdf het detailrapport getoond. De Raad en de Politie krijgen 
ieder een eigen versie van het detailrapport te zien. In dit detailrapport staat wanneer de 
Preselect Recidive is opgemaakt en dus hoe actueel de informatie is. 
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Ih*100% .• Gereed 

C' PreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer - Internet Explorer - Powered by vtsPN 

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra 

http:ibvi-cognos.politie.local/cognosSicgi-bink,ono,i,spi.d11? 41t 2114-1H X l 104 Coogle 

Integrale Bevraging • Zoeken 	Web inbox C Web agenda 4. vtsPN Unit Ontwikkeling &B... 	vtsPN home 

Wilt u dit bestand openen of opslaan? 

Naam: ...whIDG3dDIydDN3dXZzsjBTOgQACrU7ii0AAAA_.pdf 
Type: Adobe PDF Reader, 49,7 ko 
Van: bvi-cognos.politie.local 

Openen I Opslaan Annuleren 1 

P Altijd waarschuwen voordat bestanden van dit type worden geopend 

Hoewel bestanden die u van internet hebt gedownload nuttig 
kunnen zijn, kunnen sommige bestanden mogelijk schade aan uw 
computer toebrengen. Open het bestand niet of sla het niet op als u 
twijfelt over de afkomst. Wat is het risico? 

OPreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer 
	

1 	1 

Cognos Viewer - PreSelect Recidive Alciemeen 
Bestand downloaden 

13503762 Asmelden t r 	Info 

Dit rapport toevoegen  

Handleiding Preselect 

PtLITI E 	Preselect Recidive (Automatisch opgemaakt) 

Politie eenheid: Nationale Politie 
Politie district (Naam Politie disctrict) 

Opmaakdatum: (datum) 
Datum laatste risicoberekening: (datum) 

Gegevens verdachte; 
BSN nummer: 
Achternaam: 
Voornamen: 

Geboortedatum: 
Woonplaats: 

Uitkomst preselectie• 
Score: (1 t/m 20) 

Recidive Risico Algemeen (ARR): ilm/H 

Stap 3: Preselect mailen 
Zowel de Raadsmedewerkers als Politiemedewerkers kunnen het detailrapport naar zichzelf (of 
naar anderen) mailen. Het detailrapport opent zich als een pdf-bestand dat kan worden gemaild 
(of worden opgeslagen). 

Het detailrapport kan per mail worden verzonden door te klikken op Bestand  en te kiezen voor 
Bestand verzenden.  Outlook opent vervolgens, waarna het detailblad verzonden kan worden 
door het mailadres in te voeren en op verzenden te klikken. Per regio wordt afgesproken naar 
welk mailadres het detailrapport van de Preselect gestuurd wordt. 
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3.6.2 Werkwijze 2: Preselect Recidive opvragen via COGNOS 

Voorwaarde: 
• De Raadsmedewerker is geautoriseerd voor het netwerk van de Politie en voor 

COGNOS. 

Stap 0: Inloggen in de politienetwerkomgeving 
De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming logt op ZSM in op het netwerk van de 
Politie door zijn username en wachtwoord in te voeren. 

Stap 1: Preselect opvragen via COGNOS 
Naast de mogelijkheid om de Preselect via de verdachtenmonitor te verkrijgen, kan het 
detailrapport ook via COGNOS worden opgevraagd. Wanneer de verdachte inmiddels 
meerderjarig is (ten tijde van het delict minderjarig) of niet meer op de verdachtenmonitor staat 
en is afgehandeld binnen ZSM of naar de backoffice van het OM gerouteerd, kan op deze wijze 
altijd de Preselect Recidive nog worden opgevraagd. COGNOS is toegankelijk via de volgende 
link: 

http://bvi-cognos.politie.local/ 

DL; 	Gedeelde mepten 	 

Bedeelde mappen > Ketenpartner 

Items: 	- 	01 1 
✓ 1 	Naam 0 
✓ ► PreSelect Recidive Algemeen 

✓ Prerwiectatidtine Algemeen (real time)  

1 Gewijzigd g• 
24 januari 2014 15:10:57 

6 maart 2014 10:23:12 

1 Acties 
►ir! Meer... 

F71 I> 	meer... 

iiiiiii~~111111111111111EFFITTEMI.1 vert.t.osombom~11111117Tra 7 i 5.1(.3.99.!>. -7 

Klik binnen COGNOS de map preselect recidive algemeen  aan. Hierdoor wordt een scherm 
geopend waar het BSN-nummer van de verdachte kan worden ingevoerd: 
Bij een meerderjarige verdachte, die ten tijde van het delict minderjarig was, klik je binnen 
COGNOS de map preselect recidive algemeen (real time) aan. 
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Integrale Bevraging - Zoeken ré j Web inbox e Web agenda 	vtsPN Unit Ontwikkeling &B.- 4  vtsPN home 

.-.",11;111j Annuleren 

tPreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer vtsPN Unit Ontwikkeling & Beheer 
http://vtspn,politie.local/weblvtsPN/Divisie-ICTƒUnit-Ontwikkeling-Behee 

PreSelect Recidive 
Algemeen 
Selectiepagina 

Voltooien Extra pagina met toelichting tonen 

Vertrouwde websites 

Burgerservicenurnmer 	 * 112345E7891 

tjPreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer - Internet Explorer - Powered by vtsPN 

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra 

j_j7i )_5.1 

,--,"-PreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer - Internet Explorer - Powered by vtsPN - 

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra 

http:libvi-cognos.politie.localic.:,jno581cc,i-hinicemosisepi,d1?  

Integrale Bevraging - Zoeken ei  Web inbox e, Web agenda 4. vtsPN Unit Ontwik ekng 	 vtsPN home 

0,PreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer 

Cognos Viewer - PreSelect Recidive Algemeen 

Deze versie behouden 	4 	evia-EDit rapport toevoegen  1 k 

Handleiding Preselect 

In het invulveld wordt het BSN-nummer van de verdachte ingevoerd. Klik vervolgens op 
voltooien. Daarna wordt het detailrapport in pdf getoond. 

Vanuit een detailrapport kan direct een volgende Preselect worden opgevraagd. Klik op het 
pijltje in bovenin het detailrapport, waardoor bovenstaand scherm weer verschijnt. Er kan dan 
een nieuw BSN-nummer worden ingevuld. 

Stap 2: Preselect mailen 
Zowel de Raadsmedewerkers als Politiemedewerkers kunnen het detailrapport naar zichzelf (of 
naar anderen) mailen. Het detailrapport opent zich als een pdf-bestand dat kan worden gemaild 
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(of worden opgeslagen). Het detailrapport kan per mail worden verzonden door te klikken op 
Bestand en te kiezen voor Bestand verzenden.  Outlook opent vervolgens, waarna het 
detailblad verzonden kan worden door het mailadres in te voeren en op verzenden te klikken. 
Per regio wordt afgesproken naar welk mailadres het detailrapport van de Preselect gestuurd 
wordt. 

11S03762 Af melden 

tsfánd Bewerken Beeld Favorieten 

http:/ibvi-cognos.poktie,localkognos8/cgi-binicognoss 3pi,dll? 	 Google 

egrale Bevraging - Zoeken C.1 Web inbox 	agenda ti vtsPN Unit Ontwikkeling &B.- íl.  vtsPN home 

OPreSelect Recidive Algemeen - Cognos Viewer 

Wilt u dit bestand openen of opslaan? 

Naam: ...wMDG3dDlydDN3dXZzsjBTOgQACrU7ii0AAAA_.pdf 
Type: Adobe PDF Reader, 49,7 kB 
Van: bvi-cognos.politie.local 

Openen I Opslaan 

1.7 Altijd waarschuwen voordat bestanden van dit type worden geopend 

Hoewel bestanden die u van interne( hebt gedownload nuttig 
igh:11 kunnen zijn, kunnen sommige bestanden mogelijk schade aan uw 

computer toebrengen. Open het bestand niet of sla het niet op als u 
twijfelt over de afkomst. Wat is het risico?  

Je= 	  

Cognos Viewer - PreSelect Recidive Algemeen 
Bestand downloaden 

Dit rapport toevoegen + 

Gereed 	 , 

Annid 

3.6.3 Werkwijze 3: Preselect Recidive wordt door de Politie gemaild 
Voorwaarden: 

• De mailadressen van de ZSM-medewerkers van de Raad zijn vóór 1 januari 2014 
bekend bij Politiemedewerkers ZSM. 

• De RvdK kan niet in het netwerk van de Politie en in de verdachtenmonitor of in 
COGNOS. 

Optie a 
De Politiemedewerker zoekt de Preselect score op in de verdachtenmonitor en mailt het 
detailrapport naar de Raadsmedewerker ZSM. 

Optie b 
De Politiemedewerker vraagt de Preselect op via COGNOS en mailt deze naar de 
Raadsmedewerker ZSM. 
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4.1 	Inleiding 

Met behulp van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) wordt informatie verzameld 
om uitspraken te doen over het Algemeen Recidive Risico (ARR), het Dynamisch Risico Profiel 
(risico- en beschermende factoren), zorgsignalen en responsiviteit. Naarmate de jongere verder in de 
keten komt, wordt de informatieverzameling uitgebreider. Het verzamelen van informatie geschiedt 
middels gesprekken en interviews, dossieranalyse en observaties. Voor de gesprekken en interviews 
zijn checklists met vragen beschikbaar. Het vastleggen en analyseren van de informatie geschiedt met 
behulp van een computerapplicatie. Na de interviews en eventuele dossieranalyse en observaties, vult 
de raadsonderzoeker of jeugdreclasseerder in de applicatie de Ritax A of de Ritax B in. De naam Ritax 
staat voor risicotaxatie-instrument. Deze bestaan uit een serie open en gesloten items. Soms gaat het 
om praktische informatie, zoals het aantal dagen school en/of werk. Soms wordt de raadsonderzoeker 
of jeugdreclasseerder — op basis van de verzamelde informatie — gevraagd om een oordeel te geven. 
Bijvoorbeeld over leeftijdgenoten met wie de jeugdige zijn tijd doorbrengt: zijn zij vooral prosociaal, 
prosociaal en antisociaal of vooral antisociaal? 
Op basis van de scoring van items berekent het instrument aan aantal uitkomsten, zoals een totaalscore 
Dynamisch Risico Profiel en domeinscores. Naast deze uitkomsten krijgt de ingevoerde informatie in 
de open tekstvelden een plek in het rapport. Alvorens met behulp van de applicatie het rapport te 
printen, trekt de raadsonderzoeker of j eugdreclasseerder conclusies en formuleert hij/zij het advies. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel, de structuur en samenhang van de Ritax A en B. De 
keuze voor de items, de weging van antwoordmogelijkheden, de berekening van uitkomsten en de 
totstandkoming van grenswaarden worden toegelicht. Tot slot bevat dit hoofdstuk diverse richtlijnen 
voor informatieverzameling, scoring en rapportage. 
De Ritax A en B zijn in hun geheel opgenomen in hoofdstuk 5. Daarnaast zijn er verschillende 
scoreformulieren en interviewboekjes beschikbaar. 

4.2 Doel 

Doelstelling van de instrumenten 1, Ritax A en Ritax B van het LIJ is: 
een inschatting geven van 

o het risico op herhaling van crimineel gedrag (Algemeen Recidive Risico: ARR); 
- het in beeld brengen van 

o de dynamische beschermende en risicofactoren die samenhangen met de kans op 
herhaling (Dynamisch Risico Profiel: DRP); 

o signalen van psychosociale of psychische problemen (zorgsignalen); 
o de motivatie / motiveerbaarheid, leerstijl en (on)mogelijkheden van de jeugdige en zijn 

omgeving om aan een bepaalde interventie deel te nemen en ervan te profiteren 
(responsiviteit). 

Het LIJ sluit hiermee aan bij het Risk-Need-Responsivity-model: voor assessment moet informatie 
verzameld worden over risico's, criminogene behoeften en responsiviteit. 

4.2.1 Drie What works'-beginselen: risico, behoefte en responsiviteit 

Het Risk-Need-Responsivity (RNR) model beschrijft de eerste drie van de zes `what works'-
beginselen voor een effectieve aanpak van (jeugdige) delinquenten (Andrews & Bonta, 2010). Het 
eerste is het risicobeginsel. Dit beginsel schrijft voor dat de intensiteit van een interventie moet zijn 
afgestemd op het recidiverisico. Als het risico klein is, kan worden volstaan met een interventie van 
geringe intensiteit of kan een interventie zelfs achterwege blijven. Is de kans op recidive echter groot, 
dan dient de interventie veelomvattend en ingrijpend te zijn (Van der Laan, Slotboom & Stams, 2010). 
Is de intensiteit van een aanpak niet goed afgestemd op het recidiverisico, dan kan een aanpak 
contraproductief uitpakken (Losel, 1993; Bonta e.a., 2000; Lowenkamp & Latessa, 2005). Uit diverse 
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meta-analyses blijkt dat de behandeling van delinquenten met een hoog recidiverisico naar verhouding 
het meeste resultaat oplevert. Bij intensief interveniëren gaat het om activiteiten die 40 tot 70% van de 
tijd van een persoon in beslag nemen, gedurende drie tot negen maanden (Andrews & Bonta, 2010; 
Van der Laan e.a., 2010). 
Het tweede beginsel, het behoeftebeginsel, geeft aan dat een interventie gericht moet zijn op 
criminogene behoeften van de persoon. Criminogene behoeften zijn veranderbare (dynamische) 
risicofactoren die direct samenhangen met recidive, zoals problemen op school en omgang met 
delinquente vrienden. Door een interventie op deze factoren te richten, neemt het risico op recidive af. 
Naast criminogene behoeften zijn er ook niet-criminogene behoeften. Hierbij gaat het om problemen 
die niet rechtstreeks verband houden met crimineel gedrag, zoals een geringe eigendunk of een 
stemmingsstoornis (Van der Laan e.a., 2010). Hierop interveniëren zal niet leiden tot minder recidive, 
maar is uiteraard wel van belang voor het welzijn van de jeugdige. 
Het derde beginsel, het responsiviteitbeginsel, geeft aan dat een interventie moet passen bij de 
motivatie, leerstijl en intellectuele mogelijkheden van de jeugdige (Andrews, Bonta, & Hoge, 1990; 
Lowenkamp & Latessa, 2005). Het risicobeginsel geeft dus aan wie een interventie zou moeten krijgen 
(jeugdigen met een midden en hoog risico), het behoeftebeginsel wat zou moeten worden aangepakt 
met de interventie en het responsiviteitbeginsel hoe behandeld zou moeten worden (Andrews & Bonta, 
2010). De toepassing van zowel het risicobeginsel als het behoeftebeginsel vereist een betrouwbare en 
valide schatting van het recidiverisico en van de criminogene behoeften. Hiervoor zijn gestructureerde 
risicotaxatie-instrumenten nodig. 

Definities 

Het Algemeen Recidive Risico (ARR) is het risico op herhaling van crimineel gedrag. Feitelijk betreft 
het de kans dat de jeugdige opnieuw met politie en justitie in aanraking komt vanwege het plegen van 
een delict. Bij algemene recidive kan het zowel gaan om eenzelfde als een ander type delict dan het 
laatst gepleegde delict. Bij herhaling van hetzelfde type delict spreken we van specifieke recidive. 

Risicofactoren zijn kenmerken van de jeugdige en diens omgeving waarvan uit onderzoek bekend is 
dat ze de kans op herhaling van crimineel gedrag vergroten. Statische risicofactoren, zoals sekse, 
aantal reeds gepleegde delicten en de leeftijd bij het eerste politiecontact zijn niet veranderbaar. 
Dynamische risicofactoren van de jeugdige zijn wel te veranderen. Voorbeelden zijn: problemen in de 
dagbesteding, antisociale attitude, gezinsproblemen en omgang met delinquente leeftijdsgenoten. 
Interventies gericht op dynamische factoren kunnen het risico op recidive verminderen. 

Beschermende factoren zijn kenmerken van de jeugdige en diens omgeving die de kans op herhaling 
van delictgedrag verkleinen en die een prosociale ontwikkeling bevorderen. Voorbeelden zijn 
bepaalde talenten, sociale vaardigheden en de steun van prosociale ouders of vrienden. Ook hier kan 
onderscheid gemaakt worden tussen onveranderbare (statische) en veranderbare (dynamische) 
factoren. 

Het Dynamisch Risico Profiel (DRP) is de mate waarin dynamische risicofactoren bijdragen aan een 
grotere kans op recidive. Het DRP geeft een totaalscore, domeinscores en een overzicht van 
beschermende en risicofactoren. 

Zorgsignalen betreffen psychosociale of psychische problemen die soms niet of nauwelijks met 
delictgedrag of de kans op recidive te maken hebben, maar waarvoor een jeugdige eventueel wel 
behandeling en/of bescherming nodig heeft. 

Responsiviteit betreft de motivatie/motiveerbaarheid, leerstijl en (on)mogelijkheden van de jeugdige 
en diens omgeving om aan een bepaalde interventie deel te nemen. Het gaat om de mate waarin een 
jeugdige (en de omgeving) in staat is van de interventie te profiteren. 

4.2.2 Instrument 1 

Het doel van instrument 1 (de Preselectie) is om zo snel en zuinig mogelijk vast te stellen: 
- 	het Algemeen Recidive Risico (laag, midden of hoog); 
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Hiervoor wordt gebruik gemaakt van statische (onveranderbare) risicofactoren. Dit zijn gegevens over 
eerdere politie- en justitiecontacten en enkele kenmerken als leeftijd en sekse. 
Instrument 1 wordt opgemaakt voor alle jeugdigen die ten tijde van het plegen van een (vermeend) 
misdrijf 12 tot en met 17 jaar oud zijn, die als verdachte worden verhoord door de politie voor een 
(vermeend) misdrijf én van wie het dossier is beoogd te worden ingestuurd naar het Openbaar 
Ministerie (OM) of Halt. 

4.2.3 Ritax A 

De Ritax A wordt, in aanvulling op instrument 1 (Preselect Recidive), door de Raad voor de 
Kinderbescherming afgenomen bij jeugdigen met een: 

midden of hoog Algemeen Recidive Risico (ARR) en/of 
zwaar delict of op verzoek van het OM en/of 
inverzekeringstelling (IVS). 

De Ritax A dient om vast te stellen in hoeverre er sprake is van criminogene risicofactoren die 
samenhangen met de kans op recidive: het Dynamisch Risico Profiel (DRP). Het DRP geeft een 
overzicht van de dynamische risico- en beschermende factoren die van invloed zijn op de kans dat de 
jeugdige opnieuw met politie en justitie in aanraking komt. Het DRP kent een totaalscore DRP en 
scores per domein. Per domein wordt een score berekend die de ernst van de risicofactoren binnen dit 
domein — en daarmee het verband met de kans op recidive — uitdrukt. 
Als er geen (signalen van) dynamische criminogene factoren gevonden worden, is er ook geen 
inhoudelijke reden een Ritax B af te nemen (en daarmee ook geen reden te adviseren voor een 
gedragsinterventie). Immers, als de afname van de Ritax A weinig risico oplevert ten aanzien van 
dynamische criminogene factoren, is het bij gelijkblijvende omstandigheden onwaarschijnlijk dat 
afname van de Ritax B deze wel zal opleveren. 
Tot slot heeft de Ritax A oog voor eventuele zorgsignalen, waaronder signalen van psychische 
problemen. Voor dit laatste wordt als onderdeel van de Ritax A de SDQ of de SPsy afgenomen. 

Voor het afnemen van een Ritax A is bij 'vroeghulp' (bij een inverzekeringstelling) doorgaans minder 
tijd beschikbaar. Daarnaast moeten ten behoeve van de voorgeleiding aan de rechter-commissaris 
(RC) specifieke vragen beantwoord worden: 
- 	Hoe gaat het met de jeugdige, is er acute zorg-behoefte? 

Welk advies geeft de Raad aan de RC met betrekking tot schorsen van de voorlopige hechtenis? 
- 	Welke risico's zijn er als de jeugdige (langer) opgesloten wordt? 
- 	Onder welke bijzondere voorwaarden kan de voorlopige hechtenis geschorst worden? 
De Ritax A-IVS heeft in vergelijking met een reguliere Ritax A iets minder items en enkele 
aanvullende open items bij 'conclusie en advies'. Het doel van de Ritax A-IVS is zorgsignalering en 
advisering aan de RC over schorsing van de voorlopige hechtenis en eventuele bijzondere 
voorwaarden. Er wordt in de Ritax A-IVS geen DRP berekend en getoond; dit gebeurt pas wanneer er 
op basis van een Ritax A-IVS een Ritax A of Ritax B wordt opgemaakt. Wel verschijnt in de bijlage 
van het rapport een weergave (opsomming) van de risico- en beschermende factoren die in de 
antwoorden naar voren zijn gekomen. 

Na voorgeleiding neemt de Raad in vervolg op de Ritax A-IVS altijd de Ritax B af als: 
1) de jeugdige wordt vastgehouden (inbewaringstelling); 
2) de jeugdige weliswaar in bewaring wordt gesteld, doch op vrije voeten komt dankzij schorsing 

van de voorlopige hechtenis. 
Reden is dat in beide gevallen de jeugdreclassering wordt ingeschakeld. In de eerste situatie door de 
Raad (Toezicht & Begeleiding) krachtens een bestaande ketenafspraak en in de tweede situatie in 
opdracht van de rechter-commissaris (Hulp & Steun). 
Per juli 2017 is het mogelijk om vanuit LIJ een adviesrapport van de Raad voor de Kinderbescherming 
te genereren ten behoeve van de raadkamerzitting. In het adviesrapport t.b.v. de raadkamerzitting 
worden dezelfde contextvragen beantwoord die eerder zijn gesteld ten behoeve van de voorgeleiding 
aan de RC: 
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- Hoe gaat het met de jeugdige, is er een acute zorgbehoefte? 
Welk advies geeft de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de RvdK) aan de rechtbank met 
betrekking tot schorsen van de voorlopige hechtenis? 
Welke risico's zijn er als de jeugdige (langer) opgesloten wordt? 

- Onder welke bijzondere voorwaarden kan de voorlopige hechtenis geschorst worden? 
Daarnaast wordt, omdat er tussen de voorgeleiding en de raadkamerzitting meer onderzoekstijd zit, de 
Ritax B afgenomen. Door het afnemen van de items van de Ritax B wordt het volledige Dynamisch 
Risico Profiel (DRP) van de jongere in beeld gebracht. Aan de hand van het DRP kan worden 
onderzocht of schorsing van de jeugdige mogelijk is. Ook kan bekeken worden welke 
gedragsinterventie of Jeugdreclasseringstoezicht passend is. 

In andere gevallen worden na een Ritax A-IVS de resterende Ritax A-items ingevuld. Voor het maken 
van volledige Ritax A, moeten de resterende Ritax A-items ingevuld worden. Bij het op basis van een 
Ritax A-IVS maken van een Ritax B, moeten de nog niet ingevulde Ritax A-items en de Ritax B-items 
ingevuld worden. 

4.2.4 Ritax B 

De Ritax B is een uitbreiding van de Ritax A: de informatie uit de Ritax A wordt aangevuld met een 
meer diepgaande inventarisatie van dynamische risico- en beschermende factoren. Alle vragen en 
items uit de Ritax A maken onderdeel uit van Ritax B. De Ritax B wordt ingezet bij een midden of 
hoog DRP op de Ritax A. Met de Ritax B wordt aanvullende informatie verzameld over domeinen 
waarover met de Ritax A reeds informatie verzameld is. Op basis van het DRP, berekend met de Ritax 
A, wordt bepaald of men met de Ritax B afneemt. 
De Ritax B wordt afgenomen in de volgende situatie: 

de totaalscore DRP Ritax A is 'midden' en op minimaal één of meer domeinen is de score 
`hoog' en/of 
de totaalscore DRP Ritax A is 'hoog' en/of 
een inbewaringstelling (IBS), Raadkamer 2B rapportage. 

De Ritax B geeft een meer omvattend beeld van de mate waarin verschillende factoren van invloed 
zijn op mogelijke recidive. Deze informatie is nodig voor: 

- 	een eventuele advisering van of indicatiestelling voor gedragsinterventies, vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel, 
het vaststellen van doelen en middelen door de jeugdreclassering of een JJI, 

- 	een eventuele indicatie voor de benodigde vorm van opvoeding/verzorging bij plaatsing in een 
JJI. 

De Ritax B wordt afgenomen door de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdreclassering. Voor 
de Raad geldt dat de Ritax B gebruikt wordt om een advies te formuleren ten aanzien van het 
vervolgtraject. Indien een gedraginterventie en/of maatregel geadviseerd wordt, moet ook de 
mogelijke invulling aangegeven worden. De jeugdreclassering gebruikt de Ritax B voor het opstellen 
van een plan van aanpak en voor het maken van een tussen- of eindevaluatie. Het is dan mogelijk om 
veranderingen in risico- en beschermende factoren in kaart te brengen en de begeleiding en 
interventies hierop aan te passen. De Ritax B fungeert op die manier als hulpmiddel om de begeleiding 
of behandeling vorm te geven. 

De informatie die met de Ritax A wordt verzameld, bouwt voort op de informatie die met instrument 1 
verzameld is. Vervolgens bouwt de Ritax B voort op de Ritax A. 
Met de uitkomsten van Ritax A of Ritax B wordt de situatie van de jongere in beeld gebracht en kan 
geadviseerd worden tot vervolgstappen. Een Ritax A of Ritax B kan worden afgenomen door een 
raadsonderzoeker in het begin van de strafrechtketen; de Ritax A of Ritax B vormt de basis voor het 
raadsrapport en advies. Andere ketenpartners, OM, kinderrechter, jeugdreclassering en/of JJI, krijgen 
het rapport van de 2A of 2B rapportage toegestuurd en gebruiken de uitkomsten bij hun beslissingen 
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(OM en kinderrechter) of het traject dat zij verder uit gaan zetten (jeugdreclassering en JJI). De 
jeugdreclasseerder neemt een Ritax B op bepaalde tijden opnieuw af. Eventuele veranderingen in de 
situatie van de jongere worden dan zichtbaar; ook de jeugdreclasseerder gebruikt de Ritax B om 
ketenpartners te adviseren. Tevens gebruikt de jeugdreclasseerder de Ritax B voor het stellen van 
doelen voor het plan van aanpak en de advisering en/of indicatiestelling van eventuele 
gedragsinterventies. 

4.3 	Domeinen en items van de Ritax A en de Ritax B 

4.3.1 Herkomst items en domeinen 

De Ritax A en Ritax B zijn grotendeels gebaseerd op de Washington State Juvenile Court Assessment 
(WSJCA) aangevuld met enkele items uit het Basis RaadsOnderzoek ede BARG'). De WSJCA is een 
in Amerika ontwikkeld en gevalideerd screenings- en risicotaxatie-instrument (Barnoski, 2004a, 
2004b) waarmee de belangrijkste risico- en beschermende factoren op verschillende domeinen in kaart 
worden gebracht. De selectie van domeinen en items heeft plaatsgevonden op basis van een review 
van de beschikbare onderzoeksliteratuur op het gebied van risico- en beschermende factoren voor 
delinquent gedrag van jeugdigen. Ook is gebruik gemaakt van feedback en commentaar van een 
uitgebreid panel van internationale onderzoekers op het gebied van jeugddelinquentie (Barnoski, 
2004b). Tijdens de verspreiding en doorontwikkeling van dit instrument, verscheen de WSJCA in de 
Verenigde Staten onder verschillende andere namen, zoals Case Management Assessment Protocol 
(CMAP), Positive Achievement Change Tool (PACT; Baglivio, 2007) en Youth Assessment and 
Screening Instrument (YASI; Orbis Partners, 2007). De aanpassingen en doorontwikkeling betreffen 
niet zozeer de inhoud van het instrument (domeinen en items), maar met name de integratie van 
assessment met casemanagement en de ontwikkeling van computerapplicaties. Naar de YASI en 
PACT heeft valideringsonderzoek plaatsgevonden, hetgeen geleid heeft tot vaststelling van nieuwe 
grenswaarden voor de scores laag, midden en hoog en tot een differentiatie tussen jongens en meisjes. 
De BARO is ontwikkeld voor afname bij jeugdigen tegen wie de politie proces-verbaal heeft 
opgemaakt. De BARO heeft een tweeledig doel: voorlichting geven aan justitiële autoriteiten 
(strafadvies) en inschatten of het strafbare feit een signaal is van psychiatrische problematiek. De 
BARO levert daarmee een indicatie op voor vervolgdiagnostiek (Doreleijers, Bijl, van der Veldt & 
Van Loosbrnek, 1999). 

Bij de selectie van items voor de Ritax A en Ritax B hebben de volgende afwegingen een rol gespeeld: 
- zo summier als mogelijk, zo uitgebreid als nodig; 
- items die nodig zijn om een beeld van de jeugdige te krijgen ten aanzien van dagbesteding, 

woonsituatie en vrienden/vrijetijdsbesteding; 
- 	items uit de domeinen van de WSJCA die minimaal nodig zijn voor het berekenen van scores op 

de domeinen; leidend hierbij zijn de correlaties met recidive; 
- vragen uit de WSJCA en de BARO die minimaal nodig zijn om eventuele zorgen met betrekking 

tot de psychosociale situatie in beeld te brengen. 

4.3.2 Verdeling van items over de Ritax A en Ritax B 

De items uit de Ritax A en Ritax B zijn onderverdeeld in tien domeinen en enkele aanvullende 
categorieën (zie tabel 1). Items in de domeinen tellen mee voor het DRP. De overige categorieën, 
zoals 'Persoon- en casusgegevens', 'werkwijze en contacten' (die in het kader van het onderzoek 
hebben plaatsgevonden), 'bespreking van het delict', 'aanleiding voor het onderzoek' en 
`hulpverlening en mogelijkheden tot verandering', bevatten aanvullende informatie. 
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2A 2B 

Aanvullende items 
10 DOMEINEN 

10 DOMEINEN 

(straf)advies Strafadvies (Raad) 
Plan van aanpak (jeugdreclassering) 

Idem Persoon- en casusgegevens 

Idem Bespreking van het delict 

Idem Zorgen t.a.v. zelfdestructief gedrag 

Aanleiding onderzoek 
Werkwijze en contacten 
Eerdere contacten met instanties 

Hulpverlening en mogelijkheden tot verandering 
Zorgsignalen opgroei-/opvoedsituatie 

Zoeken gedragsinterventies en, vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel  

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Tabel 1: De onderdelen van de raadsrapportage 2A en 2B 

De Ritax A bestaat uit een selectie van items uit de Ritax B. Met andere woorden: alle items van de 
Ritax A maken ook deel uit van de Ritax B. De Ritax A en Ritax B herbergen samen 134 items die 
worden gescoord en ingevuld op basis het dossierinformatie, interviewinformatie en observaties. 111 
van deze items behoren tot de tien criminogene domeinen, de overige 23 tot de `delictbespreking' en 
`hulpverlening en mogelijkheden tot verandering'. In vergelijking met een reguliere Ritax A kent een 
`Ritax A-IVS' iets minder domein-items en enkele aanvullende open items bij 'conclusie & advies'. In 
Tabel 2 zijn de domeinen en overige categorieën weergegeven, met vermelding van het aantal items in 
de Ritax A en Ritax B. Voor het domein geestelijke gezondheid kent de Ritax B geen aanvullende 
items. 

H4: Handleiding Ritax A en Ritax B, december 2020 	 7 



Tabel 2: Items in Ritax A en Ritax B 

Aantal items in 
Ritax A-IVS  

Aantal extra 
items in Ritax A  

Aantal extra 
items in Ritax B 

Totaal 

Casusgegevens 
Aanleiding onderzoek 
	

4 
Werkwijze en contacten 	 2 
Eerdere contacten met instanties 	 3 
Items voor interview 
Bespreking van het delict 

	
14 

Domeinen 

0 0 4 
1 0 3 
0 0 3 

0 0 14 

1. Gezin 2 7 24 15 
2. School 1 10 15 4 
3. Werk 3 1 5 9 
4. Vrije tijd 3 0 2 5 
5. Relaties 3 0 5 8 
6. Alcohol- en drugsgebruik en gokken 	 2 
7. Geestelijke gezondheid 

	
12 

0 4 6 
2 0 14 

8. Attitude 3 0 12 9 
9. Agressie 3 1 3 7 
10. Vaardigheden 2 3 6 11 

Totaal Domeinen 48 10 53 111 
Hulpverlening en mogelijkheden tot verandering 	7 

Totaal items voor interview 	 69 
Analyse en conclusie 

2 0 9 

12 53 134 

Zorgsignalen 1 0 0 1 
Zorgen t.a.v. zeldestructief gedrag 	 1 0 0 1 
(straf)advies 8 0 0 8 
Daarnaast is er ook een aantal vragen in de Ritax opgenomen m.b.t. online (delinquent)gedrag. Deze vragen 
hebben geen weging die meetellen in de scoring van het dynamisch risicoprofiel. 

Sommige items hebben één of meerdere subvragen (a, b, c). Deze zijn in de tabel niet meegerekend. 
Sommige items zijn conditioneel: het al dan niet moeten invullen is afhankelijk van het antwoord op 
een eerder item. 
De items die 'meetellen' voor berekening van de totaalscore DRP en de domeinscores, betreffen alle 
gesloten items, ofwel een item met meerdere antwoordmogelijkheden. Ten behoeve van de berekening 
van de domeinscores zijn aan de antwoordmogelijkheden wegingen toegekend. Dit zijn punten die de 
mate van bescherming c.q. risico uitdrukken (zie paragraaf 4.6). Items die betrekking hebben op 
`delictbespreking' en 'hulpverlening & responsiviteit' betreffen zowel open en als gesloten items. Aan 
deze items zijn geen wegingen toegekend. 

Wat betreft de inhoud van items van de domeinen kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 
items die een beeld geven van de leefsituatie van de jeugdige (school, woonsituatie en vrije 
tijd/vrienden); 
items die meetellen voor de bepaling van de totaalscore DRP en de domeinscores (criminogene 
factoren); 
items met betrekking tot signalen van zorgen met betrekking tot de psychosociale situatie; 
combinatie-items: items die twee of drie van bovenstaande aspecten omvatten. 
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Figuur 1: Items verdeeld over criminogene factoren, zorgsignalen en situatie jeugdige 

Criminogene 
factoren 
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I--- --- 	 \ \ 
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Situatie 1 \ 	 ' 
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7/ 
 

/ /Zorgsignalen 

De voor de Ritax A en de Ritax B geselecteerde items vertonen grote overlap met items in 
vergelijkbare risicotaxatieinstrumenten (zie Appendix). In vergelijking met de domeinen van de 
WSJCA zijn de items over het verdere verleden (meer dan zes maanden geleden) bij de meeste 
domeinen in het LIJ weggelaten of gecomprimeerd. Verder is het domein 'gezin' in het LIJ uitgebreid 
met enkele items over het gedrag van de jeugdige en zijn band met verzorgers in andere woonsituaties 
dan een gezin (zoals bijvoorbeeld een leefgroep). Het domein 'geestelijke gezondheid' in het LIJ is 
uitgebreid met enkele items over psychische problemen en ervaringen met mishandeling en geweld. 

Als een raadsonderzoeker een Ritax B afneemt, dan worden alle antwoorden uit de Ritax A ingelezen 
in de Ritax B en vult de raadsonderzoeker vervolgens de extra Ritax B-items in. Indien gewenst kan de 
raadsonderzoeker de Ritax A-items aanvullen/wijzigen. Een raadsonderzoeker betrekt de informatie 
uit interviews en dossierinformatie. 
Bij een herafname door de jeugdreclasseerder worden alle items (Ritax A en B) opnieuw ingevuld. De 
meeste items kan een jeugdreclasseerder invullen op basis van wat hij weet van de jongere vanuit 
reguliere contacten. Soms zal de jeugdreclasseerder extra informatie moeten inwinnen bij de jeugdige, 
de ouders en eventueel ook de mentor van school. 

.4.3.3 Formulering items, antwoordmogelijkheden en interviewvragen 

Gedurende de pilot- en doorontwikkelingsfase van het LIJ (2009-2011) zijn de items, de 
formuleringen daarvan en de antwoordmogelijkheden verbeterd. Daarbij is gebruik gemaakt van 
feedback van de gebruikers van de instrumenten. Items die onduidelijk waren en verschillende 
interpretaties opriepen, zijn verhelderd door verbetering van de formulering van het item, de 
antwoordmogelijkheden en/of de te stellen interviewvragen. Een specifieke werkgroep '1_,VB' heeft 
zich gebogen over de inhoud en formuleringen van de items en interviewvragen met het oog op 
afname van het instrument bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Dit heeft geleid tot 
enkele bijstellingen in de itemformuleringen en interviewvragen. Ook zijn enkele aanvullende 
interviewvragen geformuleerd voor het geval een jeugdige of ouders meer of andere vragen nodig 
heeft om antwoord te kunnen geven. Daarnaast zijn enkele aandachtspunten geformuleerd voor het 
interviewen van LVB-jeugdigen en/of -ouders (zie hoofdstuk 2). Het LIJ is een ontwikkelinstrument, 
wat o.a. betekent dat de formuleringen, antwoordmogelijkheden en interviewvragen aangepast kunnen 
worden wanneer blijkt dat dit nodig is. 
Ten behoeve van de rapportage zijn alle antwoorden waarvoor een jeugdige punten scoort op risico- of 
beschermende factoren, geformuleerd in korte zinnetjes die rechtstreeks in een bijlage bij de rapporten 
opgenomen worden. Daarmee krijgt de gebruiker tijdens het invullen van het instrument (en de lezer 
van het rapport) bij elk domein een geautomatiseerde opsomming van de items die betrekking hebben 
op risico- of beschermende factoren die meetellen voor de domeinscores. 
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2.1 Aantal dagen dagbesteding (school, 
stage en/of werk) per week 
[i] Het gaat hier om het ingeschreven zijn. Of de 
jeugdige daadwerkelijk aanwezig is, komt in andere 
vragen aan de orde. 

O Vijf 
O Drie of vier 
O Twee of minder 
O Onbekend 

2.9a Gedrag van de jeugdige op school in 
afgelopen zes maanden 
[i] Positief gedrag betekent: behulpzaam, coopera-
tief, actief, en prosociaal zijn, zich aan afspraken en 
regels houden. 
Negatief gedrag betekent: vechten met of bedreigen 
van schoolgenoten, bedreigen van docenten/onder-
wijspersoneel, zeer storend gedrag in de klas, drugs-
en/of alcoholgebruik, criminele activiteiten zoals 
diefstal en vandalisme. 

O Vertoont positief gedrag op school 
O Vertoont neutraal gedrag op school (geen problemen) 
O Vertoont soms negatief gedrag op school 
O Vertoont negatief gedrag op school 
O Onbekend 

[Indien antwoord op vorige vraag is '...soms negatief gedrag...' of '..negatief gedrag...' 
2.9b Kruis aan welke actie heeft 

	
Geen contact vanuit school 

plaatsgevonden 	 Zorgadviesteam/hulpverlening is ingeschakeld. 
Contact vanuit school met ouders i.v.m. probleemgedrag 
jeugdige 

Contact vanuit school met politie i.v.m. probleemgedrag 
jeugdige 

4.4 Informatieverzameling en scoring van items 

De informatieverzameling met behulp van de Ritax A en Ritax B vindt plaats middels dossieranalyse 
(proces-verbaal, eventuele eerdere onderzoeksrapportage(s)) en via semi-gestructureerde interviews 
met de jeugdige zelf en met diens ouder(s)/verzorger(s). Het interview met de jeugdige duurt 
gemiddeld één tot anderhalf uur, met de ouder(s)/verzorger(s) gemiddeld een uur. Daarnaast wordt 
contact opgenomen met de mentor/leerkracht van school (telefonisch, duur 10 à 15 minuten) en —
indien van toepassing — een gezinsvoogd of andere hulpverlener die contact heeft met de jeugdige. 

Een jeugdreclasseerder heeft ook de beschikking over informatie uit reguliere contacten met de 
jeugdige en diens netwerk. Daarom worden bij jeugdige en ouders alleen items uitgevraagd waarover 
de jeugdreclasseerder geen eenduidige informatie heeft. Deze informatie kan doorgaans worden 
verzameld in reguliere contacten met de jeugdige, de ouders en eventuele andere informanten. 
De richtlijnen voor afname van interviews en de scoring van de items zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
Na verzameling van de informatie wordt de Ritax A of de Ritax B digitaal ingevuld. 

4.4.1 Items en interviewvragen 

Van elk item staan de vraag (linkerkolom) en de antwoordmogelijkheden (rechterkolom) vermeld. 

Het item en de antwoordmogelijkheden staan in een kader en in een ander lettertype dan de rest van de 
tekst. Deze items en antwoordmogelijkheden staan ook in het digitale invulformulier (de 
computerapplicatie) dat de interviewer na afloop van de informatieverzameling invult. Wanneer voor 
de antwoordmogelijkheden aanvink-vierkantjes (D) gebruikt worden, zijn meerdere antwoorden 
mogelijk; wanneer voor de antwoordmogelijkheden aanvink-rondjes (0) gebruikt worden, is slechts 
één antwoord mogelijk. 

Voor elk item volgen voorbeeldvragen die de interviewer kan gebruiken tijdens de afname van het 
interview. Er zijn voorbeeldvragen die gesteld kunnen worden aan de jongere en aan de 
ouder(s)/verzorger(s). Bij sommige items staan ook voorbeeldvragen vermeld voor een 
mentor/leerkracht. 

Vragen voor jeugdige: 	 Vragen voor ouder(s)/verzorger(s): 
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- 	Hoe is je gedrag op school? 
- 	Wat zal je mentor over jouw gedrag zeggen? 

Wat vind je daarvan? 
- 	Heb je de laatste tijd problemen gehad op 

school? Zo ja: 
- Wat waren die problemen? 
- Wat is ermee gebeurd? (...) Zijn er mensen 

op de hoogte gebracht? 
- Hoe vond je dat? 

- Ken je het ZorgAdviesTeam van de school? 
Zo ja: ben je daar wel eens besproken? (...) 
Wat is daar uitgekomen? 

- 	Heeft de school wel eens contact met jouw 
ouders of de politie opgenomen vanwege jouw 
gedrag? 

Alternatieve (gesloten) vragen: 
Gedraag jij je op school netjes? 
Heb je vaak straf? 
Vecht je wel eens op school? Scheld je wel 
eens iemand uit op school? Heb je wel eens 
iets kapot gemaakt op school? Heb je wel eens 
drugs gebruikt of alcohol gedronken op 
school? Wat gebeurde er toen? 
Is de politie wel eens op school gekomen voor 
jou? 

- Heeft u wel eens contact met docenten? Wat 
vertellen zij over x? 

- Hoe is het gedrag van x op school? Heeft x 
wel eens problemen met leerkrachten? (...) 
Waarover? 

- Kent u het ZorgAdviesTeam van de school? 
Zo ja: is x daar wel eens besproken? Wat is 
daar uitgekomen? 

- Is er wel eens vanuit school contact met u 
opgenomen? Wat was de aanleiding van dit 
contact? 

- Heeft school wel eens contact gehad met de 
politie naar aanleiding van het gedrag van x? 

Voor de mentor/leerkracht: 
Hoe is het gedrag van x in de klas? En daarbuiten? Hoe is het contact met de docenten? 
Hoe is de omgang met klasgenoten? Heeft x vrienden op school? Wat voor vrienden? 
Hoe is het contact met de ouders? 
Zijn er specifieke gedrags- of leermoeilijkheden? Is er contact met de ouders geweest over 
eventuele problemen van x? 
Is x wel eens besproken in het ZorgAdviesTeam? (...) Wat is daar uitgekomen? 
Heeft de school wel eens contact met ouders of de politie opgenomen vanwege het gedrag van x? 

Wanneer van toepassing staan er aanvullende instructies vermeld voor het verzamelen van informatie 
en/of het scoren van het betreffende item. Wanneer items sterk met elkaar samenhangen en ingevuld 
kunnen worden met behulp van dezelfde type vragen, worden eerst deze items genoemd. . 

4.4.2 Scoring 

Bij sommige items is de scoring relatief makkelijk, bij andere items moet de interviewer een weging 
maken van alle relevante informatie die beschikbaar is. Wanneer verschillende informanten geen 
eenduidige informatie verstrekken, zijn de volgende overwegingen geformuleerd om te komen tot een 
score voor het betreffende item: 

Informatie is over het algemeen geloofwaardiger naarmate de informatie 
o concreter en gedetailleerder is; 
o klopt in de context; 
o consistent is over de tijd (op verschillende momenten komt dezelfde informatie naar voren). 

- Wanneer de informatie van informanten tegenstrijdig is, wordt gekozen voor de informatie die het 
meest zorgwekkend is, tenzij er redenen zijn om aan de juistheid hiervan te twijfelen. Over het 
algemeen hebben jeugdigen en ouders er, meer dan bijvoorbeeld een mentor, belang bij om de 
situatie minder zorgwekkend voor te doen dan zij is. Het omgekeerde komt echter ook voor: 
sommige ouders grijpen een raadsonderzoek aan om hun gevoel van hopeloosheid met betrekking 
tot de jeugdige te tonen. 
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Indien er onvoldoende informatie beschikbaar is of de informatie tegenstrijdig is zonder dat een 
keuze gemaakt kan worden voor het waarschijnlijk meest juiste antwoord, wordt gekozen voor de 
antwoordmogelijkheid onbekend'. 

Op basis van de uitkomst op de Ritax A wordt besloten welke stap de volgende is. Bij een totaalscore 
DRP 'midden' of 'hoog' wordt de Ritax B ingezet. Met de Ritax B wordt aanvullende informatie 
verzameld over domeinen waar met de Ritax A ook informatie over verzameld wordt. Op basis van de 
totaalscore DRP en de domeinscores, berekend met de Ritax A, wordt bepaald of men alle domeinen 
afneemt of slechts een aantal domeinen. 

4.5 Weging van verschillende antwoordmogelijkheden 

4.5.1 Leeftijdsverschillen 

Omdat de sterkte van de samenhang van de risicofactoren met recidive aanzienlijk kan verschillen per 
leeftijdsgroep (Van der Put et al, 2010; Van der Put et al, 2011), worden in de Ritax A en Ritax B 
verschillende wegingen toegepast voor jeugdigen aan het begin van de puberteit (jonger dan 14 jaar) 
en jeugdigen in het midden en einde van de adolescentie (14 jaar en ouder). De figuren 3 en 4 laten de 
leeftijdsverschillen zien. 

Figuur 2: Sterkte van de correlatie van de risicofactoren met recidive op verschillende leeftijden in 
Amerikaanse data 

Figuur 3: Sterkte van de correlatie van de risicofactoren met recidive op verschillende leeftijden in 
Nederlandse data 

De wegingen (punten) voor verschillende antwoorden zijn op basis hiervan apart berekend voor de 
leeftijdsgroep 12-13 jaar en 14 jaar of ouder. Dit wordt hieronder geïllustreerd: 
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12-13 jr M > 14 jr J> 14 jr 
O Accepteert verantwoordelijkheid voor 

antisociaal gedrag  
O Accepteert gedeeltelijk verantwoordelijkheid 

voor antisociaal gedrag  
O Minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, 

verexcuseert zichzelf of beschuldigt anderen 
O Vindt antisociaal gedrag acceptabel 
O Is trots op antisociaal gedrag 
O Onbekend 

8.1 Accepteert verantwoorde-
lijkheid voor antisociaal gedrag 

P = 7 

1 

2 

10 
28 

P = 7 

1 

2 

10 
22 

P=7 

2 

10 
22 

Jeugdigen 12-13 jaar: gemiddelde recidive is 53% 
	 Recidive 	Punten 

percentage 
Accepteert verantwoordelijkheid voor antisociaal gedrag 	 44 % 	P=9 
Minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, verexcuseert zichzelf of 	55 % 	 2 
beschuldigt anderen 
Vindt antisociaal gedrag acceptabel 	 63 % 	10 
Is trots op antisociaal gedrag 	 81 % 28 

Jeugdigen 14+: gemiddelde recidive is 46% 
	

Recidive 	Punten 
percentage  

Accepteert verantwoordelijkheid voor antisociaal gedrag 	 38 % 	P=8 
Minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, verexcuseert zichzelf of 	48 % 	2 
beschuldigt anderen 
Vindt antisociaal gedrag acceptabel 
Is trots op antisociaal gedrag  

56% 10 
68 % 22 

Bovenstaand leidt samengevat tot de volgende wegingen bij de verschillende antwoordmogelijkheden: 

De antwoordmogelijkheid 'Accepteert gedeeltelijk verantwoordelijkheid voor antisociaal gedrag' 
komt niet voor in de WSJCA. Deze is in het LIJ toegevoegd. 

4.5.2 Verschillen tussen jongens en meisjes 

Omdat er ook sekseverschillen zijn met betrekking tot de impact van risicofactoren voor recidive, is 
ook de puntentelling bij een aantal items voor meisjes anders dan voor jongens. In de Nederlandse 
dataset kwamen verschillen tussen jongens en meisjes naar voren die overeenkomen met hetgeen uit 
de literatuur bekend is over verschillen tussen jongens en meisjes (zie voor een overzicht Van der Put 
et al., 2010). Deze verschillen betreffen kort samengevat dat meisjes aanzienlijk minder recidiveren 
dan jongens, ondanks dat er bij meisjes meer dynamische risicofactoren aanwezig zijn. Bij meisjes 
hebben risicofactoren in het gezinsdomein, zoals misbruik, weglopen van huis, ouders met 
justitiecontacten en ouders met alcohol- en/of drugsproblemen, veruit de grootste impact op de kans 
op recidive. Bij jongens zijn deze factoren niet of nauwelijks van belang voor de kans op recidive. 
Ook bij de Amerikaanse jeugdigen recidiveren meisjes minder dan jongens en zijn er bij de meisjes 
zowel meer dynamische risicofactoren als minder dynamische beschermende factoren aanwezig (Van 
der Put, et al., 2011). De jongens en de meisjes uit de Amerikaanse dataset verschillen echter niet 
zoveel van elkaar wat betreft het belang van risicofactoren voor recidive. Daarom kon de Amerikaanse 
dataset niet gebruikt worden om sekseverschillen te verdisconteren in de puntentellingen, zoals gedaan 
is bij de leeftijdsverschillen. De Nederlandse dataset bevat minder items dan de Amerikaanse dataset 
(namelijk alleen de pre-screen items en niet alle full-screen items uit de WSJCA). Daarom is alleen 
voor die items de puntentelling aangepast. Hieronder een voorbeeld van een item waarin de 
puntentelling anders is voor meisjes dan voor jongens. De gevolgde werkwijze is hierbij gelijk aan de 
gehanteerde werkwijze bij de leeftijdsverschillen. 
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4.6 Grenswaarden en domeinscores 

De totaalscores per domein (domeinscore) worden berekend door de scores van de verschillende items 
uit de betreffende domeinen bij elkaar op te tellen. Deze domeinscores liggen ten grondslag aan de 
grafische weergave van het Dynamisch Risico Profiel. Om de grenswaarden van de domeinscores te 
bepalen, is gebruik gemaakt van `CHAID-analyses'. Door gebruik te maken van deze techniek wordt 
ervoor gezorgd dat: 
- de grenswaarden precies op het punt liggen waar er sprake is van een significant verschil in 

recidiverisico; 
voor elke domeinscore de betekenis van 'laag', 'midden' en 'hoog' ongeveer hetzelfde is in 
termen van recidiverisico (dus het recidiverisico van 'hoog' bij school is vergelijkbaar aan het 
recidiverisico bij 'hoog' bij relaties). 

Ter illustratie worden in figuur 4 en 5 de resultaten weergegeven van de CHAID-analyses voor de 
domeinen relaties en attitude, waarbij een driedeling is gemaakt in 'laag', 'midden' en 'hoog'. Deze 
indeling is (op eenzelfde manier) nog verder verfijnd in 'laag-laag', 'laag-midden', 'laag-hoog', 
`midden-laag', 'midden-midden', midden-hoog', 'hoog-laag', 'hoog-midden' en 'hoog-hoog'. 

Figuur 4: Resultaten CHAID-analyse voor de bepaling van de grenswaarden van de domeinscore 
relaties 

Totale groep 
jongeren 

(I00%)p = .43 

F = 211,6 p = 0.000, df1=2, df2 = 13.610 

Aantal punten 
domeinscore 
relaties < 12 

(51%)p  = .35 

Aantal punten 
domeinscore 

relaties 13 — 31 
(18%)p = .48 } 
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M < 13 J < 13 M > 14 J > 14 
1.11 Is de jeugdige wel eens 
van huis weggelopen of uit 
huis gezet? 

Inclusief de keren dat de jeugdige 
niet vrijwillig binnen 24 uur 
terugkeerde.  

O Nee 
O Ja, 1 of 2 keer weggelopen of uit huis gezet 
O Ja, vaker dan 2 keer weggelopen of uit huis 
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e 
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Figuur 5: Resultaten CHAID analyse voor de bepaling van de grenswaarden van de domeinscore 
attitude 

Totale groep jongeren 
(100%)p = .43 

F = 225,3 p = 0.000, df1=2, df2 = 13.610 

Aantal punten 
domeinscore 
attitude < 12 

(40%)p = .34 

Aantal punten 
domeinscore 

attitude 13 — 31 
(30%)p = .45 

• 
Aantal punten 
domeinscore 
attitude > 32 
(30%)p = .55 

Als gevolg van deze werkwijze is het percentage jongeren dat in 'hoog', 'midden' of 'laag' valt dus 
per domein verschillend. Zo is de omvang van de categorie 'hoog' bij relaties 51% en bij attitude 40%. 
Het recidiverisico is in beide groepen vergelijkbaar, respectievelijk .35 en .34. Op eenzelfde wijze zijn 
de grenswaarden van de andere domeinen berekend, waarbij de betekenis van de categorieën 'laag', 
`midden' en 'hoog' steeds hetzelfde is voor de verschillende domeinen. Van bovenstaande werkwijze 
is afgeweken indien er geen significante splitsing meer kon worden gemaakt (bij de verdere 
verfijning). In dat geval is er gekozen voor een gelijke grootte van de groepen. 

4.7 	Dynamisch Risico Profiel in de raadsrapportage 2A en 2B 

De Ritax A levert een Dynamisch Risico Profiel (DRP), dat wil zeggen een overzicht van de ernst van 
de problemen op de criminogene factoren. Het DRP geeft per domein een overzicht van de 
(dynamische) risico- en beschermende factoren. Per domein wordt een score berekend die de ernst van 
de risicofactoren — en daarmee het verband met de kans op recidive — uitdrukt. 
Zowel in de computerapplicatie als in de rapporten van 2A en 2B heeft dit DRP een prominente plek. 
Het DRP wordt gevisualiseerd, waardoor men in één oogopslag een beeld van het criminogene profiel 
van de jeugdige krijgt. Onder de visualisering worden de beschermende en risico-antwoorden op de 
items opgesomd die bijgedragen hebben aan de score. 
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4.7.1 DRP in de Ritax A 

In de Ritax A wordt het DRP op de volgende wijze in beeld gebracht: 

7. Beschermende factoren en risicofactoren 

Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals deze in het onderzoek zijn 
ingevuld. 

Laag 	Midden 	Hoog 
Totaal dynamisch 

risicoprofiel 
Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

Het onderzoek levert het volgende beeld op voor risicofactoren: 
Risicofactoren 

Domein 	 Laag 	Midden 	Hoog 
School 

Werk 

Gezin 

Vrije tijd 

Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik 

Geestelijke gezondheid 

Attitude 

Agressie 

Vaardigheden 

* Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. 
De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Toelichting 
Een score laag bij risicofactoren geeft aan dat er op dit domein weinig of geen risicofactoren aanwezig zijn die 
de kans op herhaling vergroten. Als er geen rode lijn staat betekent dit dat er geen zorgen zijn. Een score hoog 
betekent juist dat er veel risicofactoren zijn. 

Voor een weergave van de beschermende factoren en risicofactoren wordt verwezen naar bijlage 1. 

4.7.2 DRP in de Ritax 8 

Het belangrijkste doel van de Ritax B is een meer diepgaande inventarisatie van alle dynamische 
risico- en beschermende factoren, ofwel van alle factoren die van invloed zijn op de kans op recidive. 
De Ritax B geeft een meer omvattend beeld van de mate waarin verschillende factoren van invloed 
zijn op mogelijke recidive. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar een interventie zich op kan 
richten. In de Ritax B vindt de weergave van het DRP op de volgende wijze plaats: 
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pt,  HOOG MIN IDDEN 	HOQ 

Geesteijke gezondheid 

Attlude 

Agressie 

BESCHERMENDE FACTOREN 	 RISICOFACTOREN 

111•111MIL 
MEM 

Werk 

Gezin 

Vrije tijd 

--.11111111111~1111111n-  Relaties 
1." 7J 	Alcohol- en drugsgebruik en gokken *111~11 

11111111111111- 
	1111111111111111111111~ 
*- 

Vaardigheden 

School 

7. Beschermende factoren en risicofactoren 

Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals deze in het 
onderzoek zijn ingevuld. 

Laag 	Midden 	Hoog 
Totaal dynamisch 

risicoprofiel 
Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

In het huidige vervolgonderzoek zijn alle domeinen nader onderzocht. Het onderzoek levert het volgende 
beeld op voor beschermende factoren en risicofactoren: 

De domeinen Alcohol- en drugsgebruik en gokken en Geestelijke gezondheid kennen geen 
beschermende factoren. 

* Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. 
De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Toelichting 
Een score hoog bij beschermende factoren geeft aan dat er op dit domein veel sterke punten zijn die 
de jeugdige kunnen helpen herhaling te voorkomen. Een score laag betekent dat er weinig punten zijn 
die kunnen helpen om herhaling te voorkomen. Als er geen groene lijn staat, betekent dit dat er geen 
punten zijn die kunnen helpen om herhaling te voorkomen. Een score laag bij risicofactoren geeft aan 
dat er op dit domein weinig of geen risicofactoren aanwezig zijn die de kans op herhaling vergroten. 
Als er geen rode lijn staat betekent dit dat er geen zorgen zijn. Een score hoog betekent juist dat er 
veel risicofactoren zijn. 

Voor een weergave van de beschermende factoren en risicofactoren wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
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Beschermende factoren Risicofactoren 

7/711/11/1/1" 
171/11/1/1/111/Eld 

Vrije tijd 

Relaties 

Alcohol- en drugs-
gebruik en gokken 

Gezondheidese 
Attitude 

Agressie 

Vaardigheden 

Gezin 

School 

Werk 

Hoog Midden Laag Laag Midden Hoog 

4.7.3 DRP bij herafname Ritax B 

Wanneer er sprake is van een herafname van de Ritax B (bijvoorbeeld zes maanden na de eerste 
afname van de Ritax B door de jeugdreclassering ten behoeve van een evaluatieverslag) wordt het 
huidige DRP vergeleken met het profiel van de vorige afname: 

De situatie van het huidige onderzoek is vergeleken met het vorige onderzoek d.d. [DATUM]. De uitkomsten van 
het huidige onderzoek staan boven de uitkomsten van het vorige onderzoek. 

Op deze wijze worden eventuele veranderingen ten aanzien van de aanwezigheid van beschermende 
en risicofactoren op de domeinen zichtbaar. Ook hier worden aanvullend per domein de scores 
weergegeven en de beschermende en risicofactoren opgesomd. 

4.8 Zorgsignalen 

4.8.1 Zorgen over de opgroei- of opvoedingssituatie en het risico dat de 
jeugdige zichzelf iets aandoet. 

Met behulp van de instrumenten 1 (Preselectie), Ritax A en Ritax B wordt een inschatting gemaakt 
van het Algemeen Recidive Risico, het Dynamisch Risico Profiel en aanwezige zorgsignalen. Een 
doel van de Ritax A en Ritax B is ook het in kaart brengen van zorgen met betrekking tot de 
psychosociale situatie. Veel items vormen naast een signaal van criminogene invloed, ook een signaal 
voor problemen ten aanzien van de psychosociale situatie. Daarnaast zijn enkele items in de domeinen 
opgenomen met primair als doel signalering van zorgsignalen. 
Over de mate waarin er zorgen zijn met betrekking tot de psychosociale situatie van de jeugdige, 
wordt een klinisch oordeel gevraagd. In de tabel 'Zorgen opgroei-/opvoedsituatie', worden de 
eerder ingevulde items bij elkaar gezet. Als bij de eerdere beantwoording van een item een probleem 
is aangegeven, staat de desbetreffende vraag in de tabel aangevinkt en wordt links weergegeven. Ter 
illustratie hieronder een deel van de tabel 'Zorgen opgroei-/opvoedsituatie'. Rechts staan de 
factoren waar geen zorgen over zijn. 
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RicisoF 

W Vraag 1.3: Aanwezigheid ouderlijk toezicht: Soms 

R Vraag 1.5: Gehoorzaamheid jeugdige: soms 

▪ Vraag 1.1b: Aantal broers enkif zussen: 

▪ Vraag 1.2: Pleeggezin- en/of tehuisverleden: 

▪ Vraag 1.4a: Ouder(s) / verzorger(s) stelt / stellen regels 
op: 

Vraag 1.4b: Ouder(s)1verzorger(s) ziet 1 zien toe op de 
naleving van de regels: 

▪ Vraag 1.6: Bestraffing van ongewenst gedrag door ouder 
(s)1 verzorger(s): 

▪ Vraag 1.7: Eerdere contacten ouder(s) I verzorger(s) met 
justitie: 

, E Vraag 1.10: Wel eens uit huis geplaatst (door BJZ of 
kinderrechter) 

Aan het eind van de tabel wordt gevraagd een oordeel te geven over de zorgen over de opgroei- en 
opvoedsituatie van de jeugdige, door aan te geven of er 'geen zorgen', 'enige zorgen', 'veel zorgen' 
of zeer veel zorgen' zijn of dat de zorgen 'niet te wegen' zijn. 

Daarnaast wordt bij het onderdeel 'Het risico dat de jongere zichzelf iets aandoet' gevraagd een 
oordeel te geven over het risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet. Hierbij is de tabel 
`Risicofactoren zelfdestructief gedrag' ondersteunend. In deze tabel worden eerder ingevulde items 
met risicofactoren ten aanzien van zelfdestructief gedrag bij elkaar gezet. Ter illustratie hieronder de 
tabel 'Risicofactoren zelfdestructief gedrag'. 

▪ Vraag 7.5: Stemming: 

Vraag 6.1c: Alcoholgebruik veroorzaakt 

gezondheidsproblemen 

• Vraag 6.2c: Drugsgebruik veroorzaakt 

gezondheidsproblemen 

✓ Vraag 7.6: Automutilatie: 

✓ Vraag 7.8: Suicidale gedachten of gedragingen: 

Om de uiteindelijke inschatting van het risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet te maken, 
moet eerst worden nagegaan of de scores van de SPsy (problemen met alcohol, problemen met 
drugs en zelfdestructief gedrag) reden geven tot zorgen over zelfdestructief gedrag. 

4.8.2 Signalering psychische problemen 

Voor het signaleren van psychische problemen, is gekozen voor het gebruik van de SDQ (Strengths 
and Difficulties Questionnaire; Goodman, 1997) en de SPsy (Screeningsinstrument Psychische 
stoornissen; Van Oort et al., 2006). De SPsy is een uitbreiding van de SDQ en is geschikt voor het 
signaleren van psychische problematiek. 
De SDQ en de SPsy zijn ontwikkeld voor jeugdigen en ouders, zodat het gedrag en eventuele 
problemen van de jeugdige vanuit meerdere perspectieven belicht worden. Het doel van beide 
instrumenten is signalering van de aanwezigheid en aard van de psychische problematiek. 
De SDQ wordt in Nederland veel gebruikt door de GI (gecertificeerde instelling) voor 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de justitiële jeugdinrichtingen. De SDQ bestaat uit 25 
items die betrekking hebben op de volgende subschalen Emotionele problemen (E), Gedrags-
problemen (G), Hyperactiviteit/Aandachtsproblemen (H), Sociale problemen (S) en Prosociaal gedrag 
(G). Daarnaast zijn er nog zes vragen die inzicht geven in de ernst en duur van de problematiek en de 
mate waarin de eventueel aanwezige problematiek interfereert met het dagelijks functioneren. 
De SPsy wordt als screeningsinstrument gebruikt door de GI om bij jeugdigen van 4-18 jaar (een 
vermoeden van) psychische stoornissen te signaleren. De SPsy bestaat uit twee delen, namelijk de 
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Signalen psychische problemen op basis van invulling door 

*** Invloed moeilijkheden op omgeving en/of dagelijks 
leven jeugdige 

jeugdige Ouder(s) Leerkracht 
SDQ ('Sterke kanten en Moeilijkheden') 
Emotionele problemen 
Gedragsproblemen 
Hyperactiviteit/Aandachtstekort 
Sociale problemen 
Totaalscore problemen 
Prosociaal gedrag 

*** *** 

Aanvulling SPsy (Screeningsinstrument 
Psychische stoornissen) 
Problemen met alcohol 
Problemen met drugs 
Eetstoornissen 
Zelfdestructief gedrag 
Psychotische kenmerken 

SDQ en negentien aanvullende vragen. De aanvullende vragen gaan over Problemen met alcohol (A), 
Problemen met drugs (D), Eetstoornissen (ES), Zelfdestructief gedrag (Z) en Psychotisch kenmerken 
(PS). Onder Zelfdestructief gedrag wordt verstaan suïcide of automutilatie. 
De resultaten op de SDQ/SPsy kunnen niet worden gezien als een diagnose, maar als een weergave 
van hoe de jeugdige en zijn ouder(s) het functioneren van de jeugdige beleven. De vragenlijsten van 
de SDQ zijn in vele talen vertaald en te vinden op www.sdqinfo.com.  De aanvullende vragen van de 
SPsy zijn alleen in het Nederlands beschikbaar. 

4.8.3 Scoring en interpretatie 

De antwoorden van de jeugdige en de ouders op vragenlijsten SDQ/SPsy kunnen door de gebruiker in 
de computerapplicatie van het LIJ ingevoerd worden. De applicatie berekent de schaalscores op basis 
van de scoringsregels van beide instrumenten. 
De weergaven van de uitkomsten van de SDQ/SPsy in de applicatie en het rapport geschiedt op de 
volgende wijze: 

In het onderzoek [is een vragenlijst/zijn vragenlijsten] naar aanwezigheid van signalen van psychische 
problemen ingevuld. Daaruit komt het volgende beeld naar voren: 

j* hier genereert de computerapplicatie 'geen/nauwelijks, 'enige' of 'veel'. Indien alleen de SDQ is ingevuld, komen de laatste 
vijf rijen te vervallen 
** hier genereert de applicatie 'geen/Weinig problemen, 'enige problemen' of 'veel problemen' 
— hier genereert de applicatie 'gering', 'matig' of 'groot]  

De raadsonderzoeker heeft overleg met de gedragswetenschapper over de interpretatie van de 
uitkomsten. De uitkomsten en interpretatie zijn van belang voor de signalering van zorgen over de 
opgroei-/opvoedingssituatie en zelfdestructief gedrag, eventuele contra-indicaties bij 
gedragsinterventies en bij het advies of besluit voor nadere diagnostiek, doorverwijzing naar 
hulpverlening en/of beschermingsonderzoek. 

4.9 Uitkomsten en interpretatie 

Het LIJ levert uitkomsten in termen van 'laag', 'midden' en 'hoog' op het ARR, totaalscore DRP en 
domeinscores. Daarnaast wordt de gebruiker gevraagd te kiezen tussen 'geen', 'enige', 'veel' en 'heel 
veel' zorgen ten aanzien van psychosociale situatie. 
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De gebruiker heeft in de applicatie verschillende mogelijkheden om de score toe te lichten en 
desgewenst te nuanceren. De gebruiker wordt gevraagd — op basis hiervan — een analyse, oordeel en/of 
advies te geven. De onderzoeksvragen van het raadsonderzoek zijn in het instrument opgenomen en 
komen terug in het rapport. Ook zijn ten behoeve van de jeugdreclassering specifieke vragen 
opgenomen, waardoor de Ritax B de basis vormt voor het plan van aanpak. 

4.9.1 Open tekstveld onder elk domein 

Bij afsluiting van elk domein wordt er een open tekstveld met de titel van het desbetreffende domein 
weergegeven. Doel van dit onderdeel is om een korte situatieschets van de jeugdige en zijn/haar 
context te geven. Voor de lezer van het rapport draagt dit bij aan het vormen van een beeld over de 
jeugdige. Houd de informatie kort en bondig. Het gaat om een korte beschrijving van het functioneren 
van de jongere ten aanzien van het domein. Beperk je zoveel mogelijk tot feiten. 
Als er een interpretatie of oordeel uit een bepaalde bron wordt gebruikt, vermeld dan ook de bron. 

Het tekstveld is facultatief. Alleen als er belangrijke algemene informatie over een domein bekend is, 
kan dat hier worden beschreven. Als informatie te maken heeft met het voorkomen van herhaling of 
met zorgen over de opgroei- of opvoedingssituatie van de jeugdige, dan kan dit elders worden 
beschreven (resp. bij 'Belang voor het voorkomen van herhaling', het tweede open tekstveld onder elk 
domein, en `Zorgsignalen', wat in hoofdstuk 8 wordt weergegeven). Bij de domeinen 'agressie', 
`attitude' en 'vaardigheden' zal het bijvoorbeeld vaak voorkomen dat er geen algemene informatie 
beschikbaar is die in dit tekstveld kan worden beschreven. 

Onder elk domein staat, naast dit open tekstveld voor algemene informatie, ook een tekstveld voor 
`Belang voor het voorkomen van herhaling'. Voor de leesbaarheid van het rapport is het belangrijk om 
te voorkomen dat er onder een domein geen enkel open tekstveld wordt ingevuld. Wanneer beide 
tekstvelden leeg blijven, komt er namelijk in het rapport te staan dat er geen aanvullende informatie 
beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat er bij dit tekstveld of bij het tekstveld 'Belang voor het 
voorkomen van herhaling' (afhankelijk van de inhoud van de informatie) beschikbare informatie 
wordt beschreven. Bijvoorbeeld als een jeugdige geen werk heeft en er verder geen belangrijke 
informatie bekend is, dan kan bij dit tekstveld worden beschreven dat de jeugdige geen (bij)baan heeft. 

4.9.2 Belang voor het voorkomen van herhaling 

Bij afsluiting van elk domein worden de eindscores (ten aanzien van risicofactoren en bij de Ritax B 
ook beschermende factoren) op het betreffende domein weergegeven. Daarna volgt bij elk domein de 
opsomming van de beschermende en risicofactoren (deze opsomming komt in bijlage 1 van het 
rapport te staan), de mogelijkheid om een stuk achtergrondinformatie weer te geven ten aanzien van 
het betreffende domein en wordt afgesloten met de vraag 'Belang voor het voorkomen van herhaling' 
Bij deze laatste vraag wordt de gebruiker gevraagd de belangrijkste scores samen te vatten, te 
onderbouwen en toe te lichten dan wel te nuanceren. Het gaat hier om de relatie van de scores uit dit 
domein met de kans op herhaling. De automatische opsomming van beschermende en risicofactoren 
boven dit tekstveld is leidend. In het geval van toelichting of onderbouwing geeft de gebruiker een 
toelichting/analyse waarin extra informatie wordt gegeven over de samenhang van of onderlinge 
beïnvloeding tussen de opgesomde risico- en beschermende factoren. Ook kan een bepaalde 
beschermende of risicofactor extra benadrukt worden als die volgens de gebruiker voor deze 
specifieke jeugdige van extra belang is. 
Nuancering vindt plaats als er door jeugdige, ouders en/of mentor verschillende informatie wordt 
gegeven en het relevant is dit verschil te benoemen of als er ogenschijnlijk tegenstrijdigheid is tussen 
opgesomde beschermende en risicofactoren. 
De aanvulling, analyse of toelichting is vooral gericht op het recidiverisico van deze jeugdige in het 
algemeen en niet zozeer op verklaring van het huidige gepleegde delict. 
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4.9.3 Toelichting zorgen over de opgroei- of opvoedingssituatie en zorgen 
zelfdestructief gedrag 

In de toelichting bij 'zorgen over de opgroei- of opvoedingssituatie' en 'zorgen zelfdestructief gedrag' 
gaat het om het toelichten/beargumenteren van het oordeel 'enige', 'veel' of 'zeer veel' zorgen over de 
psychosociale situatie van de jeugdige en het risico op schade aan zichzelf (zoals automutilatie, 
suïcide). Hierbij worden ook de scores op de SDQ/SPsy en de interpretaties daarvan meegewogen en 
toegelicht. 

4.9.4 Sluiten uitkomsten aan bij het beeld over de jeugdige? 

Bij de vraag 'Sluiten bovenstaande uitkomsten van het instrument aan bij het beeld over de jeugdige 
en zijn/haar omgeving zoals dat in het onderzoek naar voren is gekomen?' kan aangegeven worden in 
hoeverre de scores passen bij het beeld dat de interviewer over de jeugdige heeft. Als de interviewer 
de uitkomsten niet vindt passen, moet vermeld worden voor welke uitkomsten dit geldt en waarom. 

4.9.5 Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? 

Bij de vraag 'Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? Wat moet er gebeuren?' gaat het om 
een 'overstijgende beantwoording vanuit de kern van de problematiek'. Hier is ruimte om de 
onderbouwing van het uiteindelijke advies weer te geven. Hier komt de professionele analyse naar 
voren. Denk hierbij aan factoren die het meest inwerken op de kans op herhaling, de kern van de 
problematiek en de samenhang tussen de verschillende factoren. 

4.10 Systematiek gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel 

De advisering van of indicatiestelling voor één of meer gedragsinterventies, vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel, kan onderdeel zijn van het advies 
van de Raad voor de Kinderbescherming of het plan van aanpak van de jeugdreclassering. 

Een (justitiële) gedragsinterventie is een programmatisch en gestructureerd geheel van methodische 
handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden, met als doel het 
voorkomen van recidive. Uitvoering van één of meerdere gedragsinterventies kan deel uitmaken van 
een groter plan, waarin ook andere middelen kunnen worden opgenomen dan alleen 
gedragsinterventies. De plaats van een gedragsinterventie in de tijd en in de volgorde van dit grotere 
geheel is van belang. Zeker bij een langduriger begeleiding van een jeugdige, bij wie sprake is van een 
hoog recidiverisico en bij wie veel risicofactoren een rol spelen, is een gedragsinterventie 'slechts' een 
onderdeel. 

Naast de gedragsinterventies kan een jeugdige in strafrechtelijk kader ook begeleiding en 
maatregel(en) opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld jeugdreclasseringsbegeleiding, zoals toezicht en 
begeleiding (vrijwillig), toezicht en begeleiding (verplicht), ITB harde kern of ITB Criem of een 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). 

Om te bepalen voor welke erkende gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of 
de gedragsbeïnvloedende maatregel een jeugdige in aanmerking komt, is binnen de LIJ-applicatie de 
`systematiek advisering en indicatiestelling' ontwikkeld. Dit is een methode om gedragsinterventies, 
vormen van (j eugd)reclasseringstoezicht en/of de gedragsbeïnvloedende maatregel te adviseren (Raad) 
en te indiceren (jeugdreclassering). Dat gebeurt op basis van de resultaten van de Ritax B: bij welke 
scores kunnen welke interventies en vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of 
gedragsbeïnvloedende maatregel overwogen worden? De systematiek helpt om advies te geven over 
de beste aanpak om de risico's te verlagen. 
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Invullen domeinen 
afsluiten 

Details 
inzien 

Door de computerapplicatie van het LIJ wordt een matching gemaakt tussen enerzijds de 
indicatiecriteria van de gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de 
gedragsbeïnvloedende maatregel en anderzijds het recidiverisico en het DRP van de jeugdige. 
Vervolgens worden de interventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de 
gedragsbeïnvloedende maatregel, gepresenteerd die aangrijpen op de dynamische risicofactoren van 
de jeugdige. Na het controleren van de contra-indicaties en de check op responsiviteit, kan gekozen 
worden voor één of meerdere gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de 
gedragsbeïnvloedende maatregel. De systematiek vergemakkelijkt het kiezen van geschikte 
gedragsinterventies en het onderbouwen van een advies of indicatiestelling. 

Voor de indicaties en contra-indicaties van de (voorlopig) erkende gedragsinterventies is 
gebruik gemaakt van de informatie die door ontwikkelaars van gedragsinterventies 
beschikbaar is gesteld. In samenspraak met hen zijn indicaties in termen van minimale en 
maximale scores op het LIJ vastgesteld. Voor sommige, met name de intramurale, 
interventies geldt dat aanvullend aan instrument 1, de Ritax A en Ritax B, extra instrumenten 
nodig zijn voor indicatiestelling. 
Alle door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
(voorlopig) erkende gedragsinterventies zijn ten behoeve van het LIJ kort beschreven. Daarbij staat 
ook in termen van LIJ-selectiecriteria aangegeven bij welke scores elke gedragsinterventie overwogen 
kan worden. 
De indicaties en contra-indicaties van de vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht zijn in 
samenspraak met de Jeugdreclassering opgesteld. 

Figuur 6: Systematiek advisering en indicatiestelling gedragsinterventies in schema 

Wel "recidiverisico algemeen" 
EN Systematiek I&A aan de orde 

Aanvullende 
vraag invullen  

Geen "recidiverisico algemeen" OF 
Systematiek l&A niet aan de orde 

	 1 	  
Systematiek zoekt interventies die passen bij o.a. 

scores op domeinen, ARR en leeftijd 

Contra-indicaties 
invullen 

Interventies 
inzien 

v  
r  Interventie(s) 

kiezen  
4,  0 interventies 0 1 of N interventie(s) 

gekozen 	 gekozen 

Keuze 
onderbouwen 

v 

De systematiek kan gestart worden zodra het invullen van de domeinen van de Ritax B afgesloten is. 
De scores op de Ritax B worden zichtbaar gemaakt (tabel met uitslaande balkjes per domein) en 
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vervolgens 'bevroren'. Uitgaande van deze scores wordt gezocht naar passende gedragsinterventies, 
vormen van (j eugd)reclasseringstoezicht en/of de gedragsbeïnvloedende maatregel. 

H4: Handleiding Ritax A en Ritax B, december 2020 	 24 



Referenties 

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public 
Policy, and Law, 16, 39-55. 

Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering 
psychology. Criminal Justice and Behavior, 17, 19-51. 

Barnoski, R. (2004a). Washington State Juvenile Court Assessment Manaal, Version 2.1. Olympia: Washington 
State Institute for Public Policy. 

Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington State Juvenile court Assessment. 
Olympia: Washington State Institute for Public Policy, 2004. 

Bonta, J., Wallace-Capretta, S. & Rooney, J. (2000). A Quasi-Experimental Evaluation of an Intensive 
Rehabilitation Supervision Program. Criminal Justice and Behavior, 27, 312-329. 

Doreleijers, Th.A.H., Bijl, B., Veldt, M.C. van der & Loosbroek, E. van (1999). BARO. Standaardisatie en 
protocollering Basisonderzoek strafzaken Raad voor de Kinderbescherming. Amsterdam: VU / NIZW. 

Goodman, R. (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 38, 581-586; Nederlandse vertaling Flip Treffers & Brigitte van Widenfelt, 2000. 

Hanley, J.A. & McNeil, B.J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver 
operating characteristic (ROC) curve. Radiology, 143, 29-36. 

Knaap, L. M. van der (2003). Competentiegerichte assessment voor jongeren in de jeugdzorg: Ontwikkeling van 
een instrument. Proefschrift. Duivendrecht: PI Research. 

F. (1993). The effectiveness of treatment in institutional and community settings. Criminal behaviour and 
mental health, 3, 416-437. 

Lowenkamp, C. T., & Latessa, E. J. (2005). Increasing the effectiveness of correctional programming through 
the risk principle: Identifying offenders for residential placement. Criminology and Public Policy, 4, 
501-528. 

Oort, M. van, H. van 't Land, C. de Ruiter (2006). Handleiding voor het gebruik van het screeningsinstrument 
psychische stoornissen (SPsy) binnen Bureau Jeugdzorg. Utrecht: Trimbos-instituut. 

Schwalbe, C. S. (2007). Risk assessment for j uvenile justice: a meta-analysis. Law and Human Behavior, 31, 
449-462. 

Spanjaard, H., Polak, S., Van der Put, C., Maes, M., Persoon, A., Vogelvang, B., Walsarie Wolff, M. & Diest, H. 
van. (2012). Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (versie 3.1). Den Haag: 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Van Domburgh, L., Doreleijers, Th.A.H., Ferwerda, H., Lodewijks, H.P.B., Van der Put, C.E., & 
Stams, G.J.J.M. (2009). Verantwoording Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (Preselectie, 
Selectie en Interventiefase). 

Van der Laan, P.H., Slotboom, A.M. & Stams, G.J.J.M. (2010). Wat werkt? Bijdragen aan het terugdringen van 
recidive. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn 
rechter. Deventer: Kluwer (pp. 987-1002). 

Van der Put, C.E., Dekovic, M., Hoeve, M., Stams, G.J.J.M., Van der Laan, P.H., & Langewouters, F. (2010). 
Risk assessment of girls: Are there any sex differences in risk factors for re-offending and in risk 
profiles? Crime & Delinguency. Advance online publication. doi: 10.1177/0011128710384776 

Van der Put, C.E., Dekovic, M., Stams, G.J.J.M., Van der Laan, P.H., Hoeve, M., & Amelsfort, L. van (2010). 
Changes in risk factors during adolescence: Implications for risk assessment. Criminal Justice and 
Behavior. 38, 248-262 

Van der Put, C.E., Barnoski, R., Stams, G.J.J.M., Dekovic, M., Hoeve, M., Laan, P.H. van der & Spanjaard, H. 
(in pressa). Criminogenic needs during adolescence: Changes in the relative importance of dynamic risk 
factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology. Advance online publication. doi: 10.1177/0306624X11398462 

Van der Put, C.E. van der, Van der Laan, P.H., Stams, G.J.J.M., Dekovic, M., & Hoeve, M. (in pressb). 
Promotive factors during adolescence: Are there changes in impact and prevalence during adolescence 
and how does this relate to risk factors?' The International Journal of Child, Youth and Family studies. 

Van der Put, C.E. van der, Van der Laan, P.H., Stams, G.J.J.M., Dekovic, M., & Hoeve, M. (in press). Promotive 
factors during adolescence: Are there changes in impact and prevalence during adolescence and how 
does this relate to risk factors?' The International Journal of Child, Youth and Family studies. 

Vogelvang, B.O., Krooi, ll. & Van den Braak, J. (2006). Landelijk Kader Instrumentarium Jeugdstrafrecht Deel 
1: informatie en samenwerking in de keten. Woerden/Den Haag: Adviesbureau Van Montfoort / 
Ministerie van Justitie — Directoraat-generaal Preventie Jeugd en Sancties / Jeugd Utrecht. 

H4: Handleiding Ritax A en Ritax B, december 2020 	 25 



X 
X 

X 
X 

X 
X 

History of school suspensions/expulsions 
Early school leaving X 

X 

Antisocial attitudes, values, beliefs, family 
Criminality in family 

Robert Hoge is mede-ontwikkelaar van de Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI; 
Hoge & Andrews, 2001; Nederlandse bewerking: C. de Ruiter & M. Hildebrand). 

Appendix: Risicofactoren in assessmentinstrumenten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de risicofactoren die opgenomen zijn in verschillende 
risicotaxatie-instrumenten die in Nederland beschikbaar zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van een 
overzicht van Hoge et al. (2011/IP) voor instrumenten die in Noord Amerika worden gebruikt.' In 
tabel 1 is dit overzicht aangepast en aangevuld voor instrumenten die in het Nederlands beschikbaar 
zijn (Spanjaard et al., 2011/IP). 
De vermelding van factoren in het overzicht is soms wat arbitrair, aangezien de gebruikte 
omschrijvingen van factoren en items in de instrumenten varieert. 

Table: Empirically-based risk factors included in some risk assessment tools (factors based on Hoge 
et al., 2010/IP) 

YOUTH TOOLS ADULT TOOLS 

FACTORS WSJCA YLS/CMI LIJ SAVRY RISc HCR-20 
Personal Risk Factors — Static 

X X X X X History of joblessness 
X 

X X History of homelessness 
X X X Early conduct problems 

X X X X Early age of onset for offending 
X X X Early violence/aggression 

X X X X X Prior probation/custody 
X X X X X X Exposure to violence (early) 
X X X X X Early caregiver disruption 
X X X X History of violence 
X X X X X History of non violent delinquency/offending 
X X X X X History of abuse/maltreatment 

Contextual Risk Factors - Static 
X X X 
X X X X X 
X X X Mental illness in family 
X X X Marital conflicts in family 
X X X Joblessness in family 
X X X X Low family income 

X Inadequate family housing 
Dysfunctional neighborhood/cbmmunity 
disorganization  X X 

X X X High crime neighborhood 

Personal Risk Factors - Dynamic 
X X X X X X Antisocial attitudes, values, beliefs 
X X X X Attentional disorder 

X Psychopathy (adult tools) 
X X X X Low empathy/remorse 

X X X X Inflated self worth 
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SAVRY R1Sc HCR-20 FACTORS WSJCA YLS/CMI LIJ 
X X X Sensation seeking 

X X X X X X Impulsivity 
Chronic lying 

X X X X X Hostile, aggressive, violent 
X X X X X Anger management issues 

X X X X Lack of motivation 
X X X X X X Drug abuse 

X X X X X X Alcohol abuse 
X X X X X Poor school adjustment 
X X X X X Poor school performance 

X X X X X X Poor coping ability 
X X X X Mental illness/health 

Contextual Risk Factors- Dynamic 
X X X X X Dysfunctional family environment 

X X X X Ineffective parenting 
X X X X Parent-youth conflicts/attachment problem 

X X X X Lack of Family supports 
X Maternal/paternal poor coping 

X X X X X X Negative peer associations 

Personal Factors (Positive/Strengths) 
X Emotional maturity 

X X X X X Positive, prosocial attitude 
X X X Good problem solving skills 

X X X Good social skills 
Motivation to address personal 
issues/Readiness X X X 

X X X X X Job stability 
X X X X X Educational commitment/achievement 

X X X X Positive hobby/sport involvement 
X Intelligence 

X X X X Positive attitude toward authority/treatment 
X X Resilient Personality traits 

Contextual Factors (PositivelStrengths) 
X X X Stable & cohesive family unit 

X X X X Supportive parent 
X X X Supportive other adult 
X X X Stable marital/partner relationship 

X X X X X Positive peer associations 
X X X Strong attachment and bonds 
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[instructie t. a. v. wanneer wel/niet] 
Itemformulering open item  

Leeswijzer 

Leeswijzer 

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide weergave van de risicotaxatie-instrumenten, Ritax A en Ritax B. 
Alle items van de Ritax A komen ook voor in de Ritax B. Bij items die alleen voorkomen in de Ritax 
B wordt dit aangegeven. Enkele Ritax A-items hoeven bij een Ritax A-IVS niet gescoord of ingevuld 
te worden. Ook dit staat aangegeven. Ter informatie staat bij alle domeinen en bij sommige items de 
relatie tot recidive vermeld. 
Naast de items bevat dit hoofdstuk ook de interviewvragen. Deze worden gebruiken in de gesprekken 
met de jeugdige en de ouder(s)/verzorger(s) om de informatie te achterhalen die nodig is om de items 
te kunnen scoren en in te vullen. 

De interviewvragen voor de jongere en ouders zijn in september 2015 (meer) oplossingsgericht 
gemaakt. Deze interviewvragen staan samen met de scoringslijsten opgenomen in de bijlagen. 

Na het invullen van alle items is feitelijk ook het 2A- of 2B-rapport gereed. In dit hoofdstuk zijn 
richtlijnen opgenomen voor het invullen van de open items met het oog op het rapport dat daarna 
verzonden kan worden naar jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en betrokken ketenpartners. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een paragraaf met een algemene toelichting op het rapportageformat en de 
weergave van het format van de rapporten. 

Er wordt met verschillende lettertypes en layouts gewerkt. Tekst in het lettertype Arial betreft tekst die 
letterlijk in de computerapplicatie voorkomt, tekst in het lettertype Times New Roman betreft een 
toelichting. 

Relatie tot recidive 
[TEKST] 

Inhoudelijke passages over de relatie van een domein c.q. een item met de kans op recidive zijn cursief 
gedrukt. Hier wordt nadere toelichting gegeven over het belang en de betekenis van een domein of 
item. 

De open items worden weergegeven in Arial, met daaronder een leeg kader. Bij open items kan de 
gebruiker zelf tekst invullen. De meeste items zijn verplicht (te zien aan het sterretje dat in de 
applicatie achter het item staat). Daar moet in de applicatie dan minimaal één teken ingevuld worden. 
Boven het item staat cursief tussen rechte haken — indien van toepassing — een aanduiding in welke 
gevallen dit item wel of niet ingevuld/gescoord moet worden. Dit gebeurt in de applicatie automatisch, 
aangezien deze items 'geconditioneerd' zijn. Dat wil zeggen dat de vraag verschijnt afhankelijk van 
welk instrument wordt afgenomen (Ritax A-IVS, Ritax A, Ritax B) of afhankelijk van een antwoord 
op een vorige vraag. 
Na een open tekstveld volgen waar nodig richtlijnen voor hoe dit veld - vanuit het oogpunt van 
rapportage - ingevuld moet worden. 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 2 



1.1 Itemformulering gesloten 
item 
[ij Toelichting op het item 

O Antwoordmogelijkheid 1 
O Antwoordmogelijkheid 1 

12-13 jr 
P = 2 

4 

M> 14 jr 
P = 1 

2 

J > 14jr 
P = 1 

2 
O Onbekend 

Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: [Laag / Midden / Hoog] 

(Indien van toepassing) 
Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' # keer aangekruist. De score op het domein is 
hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Leeswijzer 

[instructie t. a. v. wanneer wel/niet] 

Ook de gesloten items, in dit hoofdstuk weergegeven in Arial, zijn in de computerapplicatie terug te 
vinden. Het item en de eventuele toelichting staan in de eerste kolom, de antwoordmogelijkheden in 
de tweede kolom. In de volgende kolommen staan de wegingen bij de verschillende antwoorden. Deze 
kunnen verschillen voor verschillende leeftijden en voor meisjes en jongens. 'M > 14 jr' betekent 
bijvoorbeeld meisjes van 14 jaar en ouder. P = # betekent dat voor het betreffende antwoord # punten 
worden opgeteld bij de domeinscore beschermende factoren. Een cijfer zonder 'P =' is een 
risicoweging: het aantal punten wordt opgeteld bij de domeinscore beschermende factoren én bij de 
totaalscore DRP. 
In de applicatie zijn het item en de antwoordmogelijkheden zichtbaar op het scherm, het optellen van 
beschermende en risicopunten gebeurt automatisch. 

Vragen voor jeugdige: 	 Vragen voor ouder(s)/verzorger(s): 
- Vraag 1 	 - Vraag 1 
- Vraag 2 	 - Vraag 2 

Voor de mentor/leerkracht: 
- Vraag 1 
- 	Vraag 2 

Onder een item staan mogelijke interviewvragen weergegeven in het lettertype Times New Roman. 

Toelichting 
[TEKST] 

Bij sommige items staat onder de interviewvragen nog een nadere toelichting over de afname, scoring 
en/of invulling van het item. 

Bij scoring en invulling van de Ritax A en de Ritax B verschijnen tussentijds overzichten en 
uitkomsten. Deze zijn in dit hoofdstuk opgenomen, wederom in het lettertype Arial. 

Voor de afname van de interviews zijn interviewlijsten beschikbaar met daarin opgenomen de 
scorelij sten: 
- IVS 2A voor jeugdigen (bijlage 3) 
- 	IVS 2A voor ouders (bijlage 4) 
- 2A voor jeugdigen (bijlage 5); 
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Leeswijzer 

2A voor ouder(s)/verzorger(s) (bijlage 6); 
2A voor mentoren/leerkrachten (bijlage 7); 
(Raadkamer) 2B voor jeugdigen (bijlage 8); 
(Raadkamer) 2B voor ouder(s)/verzorger(s) (bijlage 9). 

In deze interviewlijsten worden oplossingsgerichte vragen gesteld met daaronder de LIJ items waarin 
de scores kunnen worden opgenomen. Hierop kan de gebruiker tijdens het interview aantekeningen 
maken. De items die makkelijk te scoren zijn, zoals bijvoorbeeld het aantal dagen school per week, 
kunnen direct gescoord worden. Bij andere items scoort de gebruiker later en maakt hij/zij alleen 
aantekeningen. Hiervoor kan de ruimte onder de items en naast de interviewvragen gebruikt worden. 
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Gegevens van de jeugdige 
Achternaam 
Roepnaam 
Voorna(a)m(en) 
Voorletter(s) 
Voorvoegsel(s) 
Geslacht 
Geboortedatum 
SKN 
Geslacht 
Geboorteland 
Telefoonnummer vast 
Telefoonnummer mobiel 

0 Ja 
0 Nee 

Geheim adres 0 Ja 
0 Nee 

Verblijfadres 
0 Woonadres jeugdige 
0 Nieuw adres 

Woonadres volgens GBA 
Gelijk aan: 

[indien geen geheim adres] 
Straatnaam 

[indien geen geheim adres] 

Huisnummer 
Huisnummertoevoeging 
Postcode 
Plaats 
Land 

In geval van rapportage IVS 2A 
Gebruikt de jongere op dit 
moment medicijnen? 

O Ja 
O Nee 
O Onbekend 

Is er een tolk nodig als er een 
zitting plaatsvindt 

O Ja 
O Nee 

Vermelding 
ouder(s)/verzorger(s) in het 
rapport 
[i] Maak een keuze voor de formulering in 
het rapport 

O Ouder 
O Ouders 
O Ouder/verzorger 
O Ouder/verzorgers 
O Ouders/verzorger 
O Ouders/verzorgers 
O Verzorger 
O Verzorgers 

Persoons- en casusgegevens 

Persoons- en casusgegevens 

De persoons- en casusgegevens worden vanuit KBPS ingelezen in het LIJ-Raadsrapport. 

[Indien `Ja' op vorige vraag] 
Soort medicijnen en reden 

Persoonsgegevens [Ouder(s)/verzorger(s)] 

[Indien 'Ja' op vorige vraag] 
Gewenste taal: 
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H H In rapport opnemen 
Gezagsdrager 

0 Ja 
0 Nee 

Persoon overleden? 0 Ja 
0 Nee 

Ouderschap ❑ biologisch 
❑ juridisch 

0 Vader 
0 Moeder 
0 Pleegvader 
0 Pleegmoeder 
0 Stiefvader 
0 Stiefmoeder 
0 Verzorger, namelijk......... ....... 

0 Vader 
0 Moeder 
0 Pleegvader 
0 Pleegmoeder 
0 Stiefvader 
0 Stiefmoeder 
0 Verzorger, namelijk 	 

Achternaam 
Voorna(a)m(en) 
Voorletter(s) 
Voorvoegsel(s) 
Geboortedatum 
Geboorteland 

[indien persoon overleden is] 
Datum overlijden  

[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 

Telefoonnummer vast 
Telefoonnummer mobiel 

[rubriek alleen tonen indien ingevuld] 

❑ biologisch 
❑ juridisch 

Woonadres Woonadres 
Adressen ouder(s)/verzorger(s) 

0 Nieuw adres 
0 Woonadres jeugdige 
0 Verblijfadres jeugdige 
[indien nieuw adres] 
0 Ja 
0 Nee 

0 Nieuw adres 
0 Woonadres jeugdige 
0 Verblijfadres jeugdige 
[indien nieuw adres] 
0 Ja 
0 Nee 

[indien geen geheim adres] [indien geen geheim adres] 
Straatnaam 
Huisnummer 
Huisnummertoevoeging 
Postcode 
Plaats 
Land 

Gelijk aan: 

Geheim adres 

Persoons- en casusgegevens 

[Als meer dan 2 vinkjes aangekruist zijn mbt gezagsdrager] 
Er kunnen maximaal twee gezagsdragers worden gekozen. 

[als meer dan 4 vinkjes aangekruist zijn mbt opnemen in rapport] 
Er kunnen maximaal 4 ouders/verzorgers in de rapportage opgenomen worden. In de bovenstaande tabel mogen 
maximaal 4 vinkjes in de kolom "in rapport opnemen" staan. 

Er kunnen onbeperkt extra personen worden toegevoegd] 
Verzorger toevoegen  

[De ouders/verzorgers die handmatig zijn opgevoerd (dus niet ingelezen via een bronsysteem) kunnen ook 
verwijderd worden] 
Verzorger verwijderen 

Uitvoering onderzoek 
Organisatie 
Locatie (telefoonnummer) 
Opgesteld door 
Functie 
Naam leidinggevende 
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Persoons- en casusgegevens 

Functie leidinggevend 
Startdatum invullen 
Laatste wijzigingsdatum 
[Alleen indien 28 raadkamer] 
Betreft vervolg op rapport d.d. 
Naar aanleiding van 

[wordt automatisch gevuld met datum creatie formulier] 
[wordt automatisch gevuld met datum laatste wijziging formulier] 

[Alleen weergeven en vermelden indien hier iets ingevuld is] 
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Aanleiding raadsonderzoek 

Aanleiding raadsonderzoek 

Waar wordt de jeugdige van verdacht? 

Toelichting 
Geef hier een korte beschrijving van het delict waarvan de jeugdige wordt verdacht, zoals 
weergegeven in het Procesverbaal Minderjarigen (PVM). Vermeld daarbij ook het artikelnummer uit 
het wetboek van strafrecht. 

Voorbeeld: 
C wordt ervan verdacht een jongen mishandeld te hebben door hem te stompen en een schop te geven. 
(artikel 300 Sr). Vervolgens heeft C volgens het PVM een bedreiging geuit: "Als je nog een keer terug 
komt, maak ik je af" (artikel 285 Sr) 
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Introductie interview 

Introductie interview 

INTRODUCTIE INTERVIEW MET DE JEUGDIGE 

Voorstellen: naam en functie noemen. 
- Weet je waarom je hier bent? 

Weet je waarom dit gesprek gaat plaatsvinden? 
Toelichting: doel van dit interview (advies, evaluatie, ...) 

In het geval van een inverzekeringstelling (IVS) van de jeugdige: 
- Hoe gaat het met je nu je vastzit? 

Heb je contact gehad met je ouders/verzorgers en/of (gezins)voogd? 
Heb je contact met een advocaat gehad? 

- Is er iets dat voor je geregeld moet worden? 

Uitleg doel van het gesprek bij afname raadsrapportage 2A: 
- Ik wil met jou bespreken hoe het gekomen is dat je hier bent. Dat gaat over waarvoor je bent 

opgepakt door de politie. Maar ik wil ook met je praten over hoe het op school gaat, hoe het thuis 
gaat, je vrienden, je gezondheid, enzovoorts. Ik zal ook met je vader/moeder spreken en jouw 
mentor van je school bellen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. 

- Ik gebruik de informatie om vanuit de Raad voor de Kinderbescherming een advies te geven aan 
de officier van justitie of aan de kinderrechter. Deze kijkt naar wat je gedaan hebt en wat voor 
straf daarbij hoort. Maar deze kijkt ook naar hoe het thuis, op school en in je vrije tijd met je gaat 
en of hier zorgen over zijn. 

- Het advies van de Raad gaat niet over de vraag of je wel of niet schuldig bent. De officier van 
justitie/kinderrechter bepalen of je straf krijgt of niet, en zij gebruiken het advies van de Raad 
alleen om te kijken naar het soort straf. Aan wat voor soort straffen kun je denken? (...) (...) 
Straffen zijn bijvoorbeeld geldboete, een werkstraf, een leerstraf, verplicht contact met de 
reclassering, detentie. 

- Ik ga je zo een heleboel vragen stellen die we aan iedereen stellen. Misschien gelden sommige 
vragen niet helemaal voor jouw situatie, andere vragen juist wel. Ik moet me aan de vragenlijst 
houden om niets te vergeten wat belangrijk kan zijn. 
Je bent niet verplicht om de vragen te beantwoorden. Wel is het zo: hoe meer jij vertelt, des te 
beter wij een advies kunnen maken dat rekening houdt met jou. 
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen het rapport te zien. Alles wat we bespreken, kan, in het 
rapport meegenomen worden. Als je het met bepaalde zaken (dingen) in het rapport niet eens bent, 
kun je dat laten weten. Wij zullen jouw wordt in het rapport opnemen, waarna het rapport 
definitief wordt gemaakt en naar de kinderrechter wordt verzonden. Het kan zijn dat we je na dit 
gesprek nog een tweede keer willen spreken als we nog extra informatie nodig hebben. 

De raadsonderzoeker geeft duidelijk aan wat de bevoegdheden van de raadsonderzoeker zijn, wie het 
rapport te zien krijgen en wat de rechten van de jeugdige en ouders/verzorgers zijn. 

Uitleg doel van het gesprek bij afname rapportage 2B: 
Op ... heb ik een uitgebreid gesprek met jou gevoerd. Dit gesprek ging onder ander over het 
delict, school, gezin, vrienden, vrije tijd, alcohol en drugsgebruik. Kun jij je dit nog herinneren? 
Op basis van dit gesprek heb ik een rapport gemaakt. Heb je opmerkingen of vragen over dit 
rapport? 

- Laten we even naar [de pagina met het Dynamisch Risico Profiel] gaan. Je kunt zien naar welke 
punten we gekeken hebben. De balkjes geven aan of er risicofactoren zijn. Dat zijn kenmerken van 
jou of jouw omgeving die de kans groter maken dat je nog eens met politie en justitie in aanraking 
komt. Hoe langer het balkje, hoe meer risico. Snap je dit plaatje? Wat vind je van de uitslag? 
Omdat er risico is op ... wil ik vandaag wat extra vragen stellen. 
Ik zal ook op basis van dit gesprek een rapport opstellen. De informatie uit het eerste gesprek 
wordt daarin meegenomen. Jij en je ouders/verzorgers krijgen het rapport te zien. Alles wat we 
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Introductie interview 

bespreken, kan in het rapport meegenomen worden. Als je het met bepaalde zaken (dingen) in het 
rapport niet eens bent, kun je dat laten weten. Wij zullen jouw reactie in het rapport opnemen, 
waarna het rapport definitief wordt gemaakt en naar de kinderrechter wordt verzonden. 

INTRODUCTIE INTERVIEW MET DE OUDER(S)NERZORGER(S) 
(Voor ouder(s) kan ook verzorger(s) gelezen worden.) 

- Voorstellen: naam en functie noemen. 
Weet u wat de bedoeling van dit gesprek is? 

- Toelichting: doel van dit interview (advies, evaluatie, ...) 

In het geval van een inverzekeringstelling (IVS) van de jeugdige: 
Hoe is het voor u dat x vast zit? Heeft u x gezien/gesproken? Hoe gaat het met x? 
Zijn er dingen waar u over in zit? 

- Hoe is uw contact met de politie? 
- Heeft u de advocaat gesproken? 

Uitleg doel van het gesprek bij afname raadrapportage 2A: 
Weet u waarom x opgepakt is? 

- U weet dat x verdacht wordt van [omschrijving delict]. Wat vindt u ervan dat uw zoon/dochter 
hiervan verdacht wordt? Wat heeft de politie u gezegd? Wat heeft x u verteld? 
Ik heb met x gesproken over hoe het gekomen is dat x opgepakt is door de politie. Ik heb ook 
gesproken over hoe het op school gaat, hoe het thuis gaat, vrienden, gezondheid, enzovoorts. Een 
aantal van deze onderwerpen wil ik ook graag met u bespreken. 
Ik gebruik alle informatie om een advies over eventuele straf en hulpverlening. Dat advies geven 
we aan de officier van justitie of aan de kinderrechter. Deze kijkt naar wat x gedaan heeft en wat 
voor straf daarbij zou horen. Maar deze kijkt ook naar de achtergronden van x, hoe het thuis en op 
school gaat en of hier zorgen over zijn. 
Het advies gaat niet over de vraag of x wel of niet schuldig is. De officier van 
justitie/kinderrechter gebruikt het advies om te kijken naar het soort straf. Straffen zijn 
bijvoorbeeld geldboete, een werkstraf, een leerstraf, verplicht contact met de reclassering, 
detentie. 

- Ik ga u een heleboel vragen stellen die we aan alle ouders stellen. Misschien gelden sommige 
vraag niet helemaal voor uw situatie, andere vragen juist wel. Ik moet me aan de vragenlijst 
houden om niets te vergeten wat belangrijk kan zijn. 
U bent niet verplicht om de vragen te beantwoorden. Wel is het zo: hoe meer wij over x weten, des 
te beter kunnen wij een advies maken dat rekening houdt met x. 
U en uw zoon/dochter krijgen het rapport ook te zien. Alles wat we bespreken, wordt in het 
rapport meegenomen. Als u het met bepaalde zaken in het rapport niet eens bent, kunt u dat laten 
weten. Uw reactie wordt in het rapport opgenomen, waarna het rapport definitief wordt gemaakt 
en naar de kinderrechter wordt verzonden. 
Het kan zijn dat we u na dit gesprek nog een tweede keer willen spreken als we nog extra 
informatie nodig hebben. 

Geef duidelijk aan wat de bevoegdheden van de raadsonderzoeker zijn, wie het rapport te zien krijgen 
en wat de rechten van de jeugdige en ouders zijn. 

Uitleg doel van het gesprek bij afname rapportage 2B: 
Op ... heb ik een uitgebreid gesprek met uw zoon/dochter en met u gevoerd. Dit gesprek ging 
onder ander over het delict, school, gezin, vrienden, vrije tijd, alcohol en drugsgebruik. Op basis 
van dit gesprek heb ik een rapport gemaakt. Heeft u opmerkingen of vragen over dit rapport? 
Laten we even naar [de pagina met het Dynamisch Risico Profiel] gaan. U kunt zien naar welke 
punten we gekeken hebben. De balkjes geven aan of er risicofactoren zijn. Dat zijn kenmerken van 
x of zijn/haar omgeving die de kans groter maken dat hij/zij nog eens met politie en justitie in 
aanraking komt. Hoe langer het balkje, hoe meer risico. Herkent u dit plaatje? Wat is er volgens 
verwachting, wat is voor u verrassend? 
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Introductie interview 

- Omdat er risico is op ... wil ik vandaag wat extra vragen stellen. 
Ik zal ook op basis van dit gesprek een rapport opstellen. De informatie uit het eerste gesprek 
wordt daarin meegenomen. X en u als ouders krijgen het rapport te zien. Alles wat we bespreken, 
kan in het rapport meegenomen worden. Als u het met bepaalde zaken (dingen) in het rapport niet 
eens bent, kunt u dat laten weten. Uw reactie wordt in het rapport opgenomen, waarna het rapport 
definitief wordt gemaakt en naar de kinderrechter wordt verzonden 

- Zie ook bijlage 2 gebruiksaanwijzing LIJ interviewvragenlijsten en de Methode 
Raadsonderzoeken in strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming. 
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Contacten met instanties 

Verloop van contacten en onderzoek 

Geef aan welke contacten er hebben plaatsgevonden. Geef bij de vraag 'Waar en hoe...' aan op welke 
locatie (kantoor, thuis) het contact heeft plaatsgevonden en op welke wijze (persoonlijk gesprek, 
telefonisch, per mail). 

Informatie verkregen door Datum 	 Waar en hoe heeft het 
gesprekken met 	 contact plaatsgevonden? 
[naam] 
	

[datumveld] 
	

[aanvullende gegevens] 
[Voeg zo veel vakjes toe als nodig] 

Toelichting 
Bij aanvullende gegevens kan vermeld worden om welk soort contact het gaat (schriftelijk, telefonisch 
contact of persoonlijk gesprek). 

r 
 [Er kunnen onbeperkt extra contacten worden toegevoegd] 
oevoegen  

Verloop van de contacten en onderzoek 

Toelichting 
Bij 'verloop van de contacten en onderzoek' gaat het om het verloop van het contact tijdens de 
gesprekken (medewerking aan het onderzoek) en bijzondere gebeurtenissen tijdens het onderzoek. 
Vermeld hier concrete bijzonderheden, dus geen inhoudelijke gespreksverslagen. Het gaat om 
bijzonderheden die het verloop van het onderzoek beïnvloed hebben, bijvoorbeeld het ontkennen van 
het delict, agressie tegenover de raadsonderzoeker, nauwelijks iets zeggen, te laat komen, maar ook 
om gegevens als de inzet van een tolk, enzovoorts. 

Voorbeeld 
Verloop van de contacten en onderzoek 
De Raad heeft in eerste instantie geen contact kunnen krijgen met H en zijn broer waarmee hij 
samenwoont. Er zijn meerdere brieven gestuurd naar zijn huisadres. Ook zijn diverse telefoon-
nummers gebeld. Allen stonden uitgeschakeld. De Raad heeft vervolgens de buurtagent langs laten 
gaan. Hier zou H beloofd hebben zijn telefoon op te nemen. De Raad belt vervolgens opnieuw, maar 
krijgt de voicemail. 
Op 26 januari 2012 krijgt de Raad voor het eerst contact met H. Er is direct een afspraak gemaakt met 
H op 27 januari 2012. H is, bijna een half uur te laat, op gesprek gekomen. Tijdens het gesprek stelt H 
zich cooperatief op. De broer van H is niet bij het gesprek aanwezig. 

Als iets opvalt in de houding van de jongere of iemand anders waarmee gesproken is, bespreekt de 
raadsonderzoeker dit alvorens deze indruk in het rapport op te nemen. Eigen indrukken die niet met de 
betrokkenen besproken zijn, worden niet opgenomen. Uitgangspunt is transparantie: betrokkenen 
worden niet 'verrast' met indrukken die zij in de gesprekken niet gehoord hebben en waar zij zelf geen 
reactie op hebben kunnen geven. 

Geef aan of het raadsrapport mede tot stand is gekomen door informatie uit een 
deskundigenrapportage. 

Is deze rapportage mede tot stand gekomen door informatie uit een deskundigenrapportage? 
0 Ja 
0 Nee 
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[naam] [naam] [naam 
functie] 

[datumveld] [naam] [bijv. 
strafzitting] 

Naam 
instelling 

Naam 
rapporteur 

Functie Opdrachtgever Onderzoek ten 
behoeve van 

Datum van 
onderzoek 

Is de verwachting dat de jeugdige gedagvaard 
zal worden? 

O Ja 
O Nee 
O Onbekend 

O Ja 
O Nee 

Indien Va' op de vraag of de jeugdige ter zitting moetverschijnen1 
(  Zijn er verdere bijzonderheden te melden met 
betrekking tot de zitting? 

Contacten met instanties 

Toelichting 
Indien `Ja', geef de naam van de instelling, naam van de rapporteur, functie rapporteur, opdrachtgever, 
reden van het onderzoek en de datum van het onderzoek. Indien 'Nee', dan komt de vraag niet terug in 
de rapportage. 
Een deskundigenrapportage, bijvoorbeeld van het NIFP, moet worden gezien als een informant van de 
raadsonderzoeker ten behoeve van zijn/haar raadsonderzoek. Het gaat hierbij om externe en interne 
deskundigenrapportages. Het veld 'opdrachtgever' is als enige veld niet verplicht om in te vullen. 

Voorbeeld 
Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door informatie uit een deskundigenrapportage 
betreffende 
NIFP onderzoek verricht door mevr. D Baas (Psycholoog) op 01-05-2016 t. b.v. strafzitting  

_ [Er kunnen  onbeperkt extra deskundigenrapportages worden toegevoegd] 
oevoegen  

[Onderstaande item over de dagvaarding niet bij rapportage IVS 2A1 

[Onderstaande items niet bij rapportage IVS 2A en Raadkamer 2B] 
[Indien op vorige vraag `Ja' of 'Onbekend'l  
Zijn de gezagdragende ouder(s)/verzorger(s) 

	
O Ja 

geïnformeerd over hun verschijningsplicht ter O Nee 
zitting? 

[Indien op vorige vraag Va'.] 
Wat was de reactie van de gezagdragende ouder(s)/verzorger(s)? 

Toelichting 
Vermeld hier eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld het advies om ouders apart op te roepen, 
het feit dat vader een tijdelijk huisverbod heeft, noodzaak van iemand die kan tolken, enzovoorts. De 
`noodzaak tot tolk' is voor het OM van groot belang om te weten. Overigens: ouders kunnen ook zelf 
vragen om een tolk. Dit wordt in de oproepbrief van het OM vermeld. 

[Indien op vorige vraag 'Nee':] 
Wat is hiervoor de reden? 

[Indien op vorige vraag Va':] 
Namelijk: 
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Contacten met instanties 

Contacten met instanties 

Contacten met politie, justitie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering 
[ij Beschrijf in het geval van eerdere strafafdoeningen de inhoud van het advies/de afdoening en het vervolg. Vermeld ook 
aanwezige dossiers. 

Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een kinderbeschermingsmaatregel? 
O Nee 
O Ja 
O Onbekend 

[Indien 'Ja' op vorige vraag:] 
Er is sprake van een kinderbeschermingsmaatregel, namelijk: (vermeld de vorm van de maatregel en indien 
bekend de looptijd)  

[Indien Va' op de vraag 'Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een kinderbeschermingsmaatregel?':] 
De einddatum van deze kinderbeschermingsmaatregel is piatumveld]. 

Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of een 
gedragsbeïnvloedende maatregel 

O Nee 
O Ja 
O Onbekend 

[Indien 'Ja' op vorige vraag.] 
Er is sprake van een vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel, 
namelijk: (vermeld de vorm van de maatregel en indien bekend de looptijd) 

Is de einddatum bekend? 

O Nee 
O Ja 

[Indien 'Ja' op vorige vraag3 
De einddatum van deze vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende 
maatregel is (datum veld]. 

[Indien Va' op de vraag 'Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een strafrechtelijke maatregel?'1 
Wat is er gebeurd of veranderd na de vorige rapportage?  

Contacten met hulpverlening 
Beschrijf of er wel of geen hulpverlening is geweest. 

Indien er wel hulp is (geweest) beschrijf dan in een tijdlijn: 
Of het contact nog loopt of is afgerond 
Voor wie de hulp ingezet wordt / is geweest (jeugdige, ouder(s)/verzorger(s), andere kinderen) 
Soort hulp (bijvoorbeeld ambulant, dagbehandeling, residentieel, (jeugd-)ggz, ...) 

- De naam van de instelling en de contactpersoon 
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Contacten met instanties 

Toelichting 
Informatie uit de Ritax A en Ritax B over hulpverlening is in te zien door te klikken op de knop 
`Inzien gekoppeld instrument'. Hierdoor krijgt men een doorkijk te zien van wat er al bij het onderdeel 
Hulpverlening in de Ritax B is ingevuld, Dit is alleen mogelijk als het LIJ-instrument is gekoppeld. 
Als dit niet het geval is, blijft de knop licht grijs. 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 15 



Wetsartikel 

O Jeugdige is niet eerder met justitie in aanraking geweest wegens het 
plegen van een delict of 

O Jeugdige is eerder met justitie in aanraking geweest wegens het 
plegen van eenzelfde type delict of 

O Jeugdige is eerder met justitie in aanraking geweest wegens het 
plegen van een ander type delict of 

O Jeugdige is eerder met justitie in aanraking geweest wegens het 
plegen van eenzelfde en ander type delict 

O Onbekend 

Delict 
[i] Vernield hier de omschrijving van het 
delict uit het PV of uit de melding 
inverzekeringstelling  
Pleegdatum 
Eerdere justitiecontacten 
[ij Is jeugdige eerder met justitie in 
aanraking geweest wegens het plegen 
van een delict? 

[Niet bij rapportage IVS 2A:] 
Zwaarte van het delict waarvan de 
jeugdige wordt verdacht 
[i] Invullen op basis van tabel 

O Licht 
O Middelzwaar 
O Zwaar 
O Onbekend 

PV nummer 
Parketnummer 
Kindzaaknummer 

Domein 1: Gezin 

Bespreking van het delict 

Toelichting 
Er kunnen meerdere delicten in één onderzoek worden meegenomen. Voor elk delict worden de 
delictgegevens overgenomen uit KBPS. Als er sprake is van meerdere delicten in één procesverbaal, 
wordt de pleegperiode ingevoerd. Eventueel kunnen nieuwe delicten tijdens het onderzoek worden 
toegevoegd. 

Delict 

De delictbespreking vindt plaats bij een afname rapportage 2A. Bij een afname rapportage 2B kan de 
delictbespreking voortgezet worden als het beeld nog niet compleet is of als er gedurende het 
onderzoek nieuwe delicten zijn gepleegd. 

Introductie JONGERE 
Ik wil eerst met jou praten over waarvoor je bent opgepakt. Ik heb daar al enige informatie over 
gekregen van de politie, dus daar ga ik het niet opnieuw over hebben. De politie heeft vooral gekeken 
wat je gedaan hebt. Ik wil vooral met jou kijken hoe dit gekomen is. 

Waar was jij toen je werd opgepakt? Wie waren erbij? Hoe werd je opgepakt? 
Wat dacht/voelde je toen? (Voelde jij je blij, boos, bang of verdrietig?) Wat heb je gezegd/gedaan? 
Wat gebeurde er nog meer op het politiebureau? 

- Wat ik gelezen/gehoord heb van de politie, is dat je verdacht wordt van [korte omschrijving delict] . 
Heeft de politie dit ook tegen jou gezegd? Wat vind je daarvan? 

Introductie OUDER(S)/VERZORGER(S) 
- Wat ik gelezen/gehoord heb van de politie, is dat x verdacht wordt van [korte omschrijving delict]. 
- Wat vindt u daarvan? 
- Is x vaker bij dit soort dingen betrokken geweest? Heeft x al eerder contact met de politie gehad? 
Zo ja: 
- Hoe vaak? Waarvoor? Hoe oud was x bij de eerste keer? 
- 	Hoe is het eerdere contact met de officier van justitie/de kinderrechter afgelopen? 
- Heeft x nog Halt-verplichtingen, een voorwaardelijke straf of proeftijd lopen? 
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Ouder(s)/verzorger(s) Jeugdige 

Hoe ben je aangehouden, wat gebeurde er? 
[Daar zit vaak de emotie] 
Waar word je van verdacht en wat is jouw verhaal 
daarbij? 
Vraag door op concrete aanleidingen: 

• Wat gebeurde er? 
• Wat zag je, dacht je en voelde je? Wat 

deed jij toen? 
• Met wie was je daar? 
• Wie kwam er op het idee? Wie deden 

er niet mee? 
• Wat zou je van hen willen of kunnen 

leren? 
• Wat gebeurde er in de uren vooraf? 
• Heb je alcohol en/of drugs gebruikt? 

Waren er momenten dat je hebt gedacht: 'Ik stop 
ermee' of 'ik loop weg'. Had je dat kunnen 
doen? Heb je dat wel eens gedaan? Wat 
maakte dat je er (dit keer) toch mee doorging? 

Wat dacht en voelde je na afloop? 

Uit ervaring weet ik dat de wereld van veel 
ouders tijdelijk kan instorten als hun kind met de 
politie en de Raad in aanraking komt. Hoe is het 
nu met u? Wat raakt u het meest? 

Van de politie heb ik gehoord dat x wordt 
verdacht van [korte omschrijving van het delict]. 
Wat vindt u daarvan? 

Heeft u met x gesproken over [de verdenking]? 
Wat is zijn verhaal daarbij? 

Wat vindt u van het verhaal van x? In hoeverre 
past [het delictgedrag] bij het gedrag en de 
ontwikkeling van x in de laatste maanden? 

Domein 1: Gezin 

Moedig een open discussie met de jeugdige aan door hem/haar te vragen hoe hij/zij zich voelde, wat 
hij/zij dacht en wat hij/zij deed voorafgaand, tijdens en direct na het plegen van het delict. 
De interviewer ontwijkt eventuele discussie over wat wel en niet waar is. Daarentegen stelt de 
interviewer enkele vragen over de situatie nadat de jeugdige opgepakt is. Dit levert relevante 
informatie op over hoe een jeugdige over zijn delict denkt (attitude), maar biedt ook kans voor de 
interviewer enige reflecties van gevoel te geven. Hierdoor ervaart de jeugdige dat dit gesprek anders 
is dan een verhoor. Hetgeen de jeugdige vertelt is ook van belang voor het scoren van sommige items, 
met name uit domein 8 (attitude), 9 (agressie) en 10 (sociale vaardigheden). 

Toelichting 
Geef met behulp van onderstaande vragen in de applicatie kort en bondig weer wat de jongere of 
ouder(s) zelf verteld heeft/hebben in een gesprek over het delict. Het gaat hier dus om hán beleving en 
niet om de interpretatie van de raadsonderzoeker. 
Het gaat om hoe de jongere benoemt wat hij/zij gedaan heeft en om de mate van bekennen, ontkenning 
of bagatellisering. Geen interpretatie, maar: hoe vertelt de jongere het? De uitdaging is om er geen 
gespreksverslag van te maken. Het helpt om in het gesprek samen te vatten en de jeugdige/ouder te 
vragen of dit zo klopt. Zo ontstaan kernachtige zinnen die de beleving goed weergeven. 

1. Hoe ziet de jeugdige zijn/haar aandeel in het delict? 
2. Wat was volgens de jeugdige de aanleiding? (situatie, gebeurtenissen, omstandigheden)? 
3. Wat waren gedachten en gevoelens van de jeugdige? 
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4. In hoeverre heeft de jeugdige spijt van wat hij/zij gedaan heeft? 
■ Hoe vind je dat je met (situatie van delict) bent 

omgegaan? Wat had je liever willen doen? Wat 
zou er dan anders zijn geweest? 

■ Als je nu terugkijkt, waar heb je het meeste 
spijt van? En waar het minste? 

■ Wist je dat dit strafbaar was? 
■ Hoe denk je dat het slachtoffer met zijn ouders 

/ buurman / etc. praat over wat hem overkomen 
is? Wat zou hij zeggen? 

■ Wat heb je gedaan om het goed te maken 
(slachtoffer, thuis)? En wat zou je willen doen? 
Wie of wat kan je daarmee helpen? 

■ Waaraan hebt u gemerkt dat x wel of niet 
spijt heeft van zijn gedrag? 

■ Waaraan kunt u normaal gesproken merken 
dat x ergens spijt van heeft? 

5. Hoe wil de jeugdige herhaling voorkomen? 
■ Waar sta je op een schaal van 0 — 10 dat je op 

het rechte pad blijft? Waarbij de 0 is dat je na 
dit gesprek naar buiten loopt en wat steelt / 
klappen uitdeelt en een 10 is dat je nooit meer 
iets doet wat strafbaar is. 

■ Wat kun je anders doen om te voorkomen dat 
je nog een keer in zo'n situatie terecht komt? Is 
dat al een keer gelukt? Hoe is je dat gelukt? 
Wat was er toen anders? Hoe kun je dat in de 
toekomst herhalen? Wat ga je doen om dit nu 
weer te kunnen doen? 

■ Wat is er tussen de datum dat je bent opgepakt 
en vandaag al verbeterd? 

o Hoe is deze verandering tot stand 
gekomen? 

o Waar ben je tevreden over en wil je 
mee doorgaan? 

o Of: Welke verbeteringen zijn je 
opgevallen in de tijd tussen dat je bent 
opgepakt en vandaag' 

o Of: Welke verbeteringen zijn (voor de 
jongere belangrijke personen) 
opgevallen? 

■ Welke tip zou je geven aan een jongen zoals jij 
om op het rechte pad te blijven? 

■ Stel dat je volgend jaar (om dezelfde tijd) 
terugkijkt en je bent op het rechte pad 
gebleven, en je bent dan tevreden/trots over je 
leven, wat heb je dan gedaan? 

■ Hoe belangrijk is het voor x dat dit niet nog 
een keer gebeurt? Waar merkt u dit aan? 

■ Waar staat x op een schaal van 0 — 10 dat x 
op het rechte pad blijft? Waarbij de 0 is dat 
x na dit gesprek naar buiten loopt en wat 
steelt / klappen uitdeelt en een 10 is dat x 
nooit meer iets doet wat strafbaar is. 

■ Wat kan x anders doen om te voorkomen 
dat x nog een keer in zo'n situatie terecht 
komt? Is dat al een keer gelukt? Hoe is dat x 
gelukt? Wat was er toen anders? Hoe kan x 
dat in de toekomst herhalen? Wat gaat x 
doen om dit nu weer te kunnen doen? 

■ Wat is er tussen de datum dat x is opgepakt 
en vandaag al verbeterd? 

o Hoe is deze verandering tot stand 
gekomen? 

o Waar bent u tevreden over en wilt u 
mee doorgaan? 

o Of: Welke verbeteringen zijn u 
opgevallen in de tijd tussen dat x is 
opgepakt en vandaag' 

Domein 1: Gezin 

6. Hoe komt het volgens de jeugdige dat hij opnieuw met politie in aanraking is gekomen? 
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• Wat of wie had je de afgelopen maanden / 
weken kunnen helpen om niet opnieuw met de 
politie in aanraking te komen? 

• Als je de tijd een half jaar terug zou kunnen 
zetten, wat was dan het eerste dat je zou doen 
om niet opnieuw met de politie in aanraking te 
komen? Is je dat al eens gelukt of bijna gelukt? 

• X is eerder met de politie in aanraking 
geweest. Wat of wie had x de afgelopen 
maanden / weken kunnen helpen om niet 
opnieuw met de politie in aanraking te 
komen? 

• Als u de tijd een half jaar terug zou kunnen 
zetten, wat is dan het eerste dat u zou doen 
zodat x niet opnieuw met de politie in 
aanraking zou komen? Is dat al eens gelukt 
of bijna gelukt? 

7. Wat vinden ouders van hetgeen de jeugdige heeft gedaan? 
8. Hoe kunnen ouders / verzorgers jeugdige ondersteunen bij het voorkomen van herhaling? 
9. Wat hebben ouders / derden ondernomen na aanhouding van de jeugdige door de politie? 
• Wat vinden je ouders / verzorgers van wat je 

gedaan hebt? 
• Wat hebben je ouders tegen je gezegd toen je 

weer thuiskwam? Had je dat verwacht? 
• Hoe hebben ze dat tegen je gezegd? 
• Wat hebben ze gedaan? Heb je straf gekregen? 
• Hoe werkte dat? Waar heb je het meeste aan 

gehad in het contact met je ouders nadat je bent 
opgepakt? 

• Wie hebben er nog meer met je gepraat over 
wat je gedaan hebt? 

• Wie zijn er langs geweest om je te helpen? 
• Wat zouden je ouders — of de anderen die je net 

noemde - kunnen doen of zeggen om ervoor te 
zorgen dat jij op het rechte pad blijft? 

• Wat vindt u van wat x mogelijk gedaan 
heeft? 

• Hoe vindt u dat x met [de situatie van het 
delict] is omgegaan? Wat had u liever 
gewild? Heeft x dat al eens gedaan? 

• Wat hebt u tegen x gezegd? 
• Hoe kwam dat op x over? 
• Hebben er nog anderen met x gepraat? Hoe 

kwam dat op x over? 
• Wat wilt u verder doen om ervoor te zorgen 

dat x op het recht pad blijft, bijvoorbeeld als 
x thuiskomt? En over twee weken? 

• Wie kunnen er verder wat doen voor x of 
voor u, om x of u te een beetje te helpen om 
x op het rechte pad te houden? Wat kunnen 
zij doen? En wat maakt dat dit belangrijk is 
voor x? 

• In hoeverre gaat u x straf geven? Op welke 
manier helpt straf bij x? 

Domein 1: Gezin 

[Indien 1 delict] 
	

[#] jaar en [#] maanden 
Leeftijd op pleegdatum 
[Indien meer dan 1 delict] 
Leeftijd op eerste pleegdatum 
Pleegperiode van 
Pleegperiode tot 
Datum inverzekeringstelling 
Zittingsdatum 

Betreft het delict / één van de delicten waarvan de 	O Ja 
jeugdige verdacht wordt een zedendelict of een ander O Nee 
type delict waarbij seksueel grensoverschrijdend 	O Onbekend 
gedrag een belangrijke rol heeft gespeeld?" 

Indien ja', dan moet de Ritax B en de J-SOAP D afgenomen 
en ingevuld worden.  
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10. Hoe staan jeugdige en ouders tegenover excuus aanbieden en/of het herstellen van de relatie 
met het slachtoffer? 
[ij. Een slachtoffer-dadergesprek is een contact tussen slachtoffer en dader, dat beiden de kans geeft tot herstel. Zo'n gesprek 
biedt de dader de gelegenheid om excuses aan te bieden en kan het slachtoffer helpen het delict te verwerken. Als bemiddeling 
tusen dader en slachtoffer tot (im)materieel herstel leidt, houden OM en rechter daarmee rekening. Raadsmedewerkers vinden 
hierover meer informatie op intranet. 

Staan jeugdige en/of ouders open voor: 
0 Mediation in het Strafrecht (MiS) 
0 Perspectief Herstelbemiddeling (PH) 
0 Geen van beide 
0 Niet van toepassing 

• Er komt een i-tje bij de vraag 'Staan jeugdige en/of ouders open voor'. 
Inzet van herstel is belangrijk en heeft een pedagogische meerwaarde. De RvdK moet in iedere 
jeugdstrafzaak nagaan of een vorm van herstel mogelijk is en de jeugdige dan daarvoor (laten) 
aanmelden. Mediation in het Strafrecht (MiS) is de voorliggende voorziening geworden (nieuw 
Beleidskader) en wordt dus bij voorkeur ingezet. Dit vanwege het feit dat het meeweegt in de 
strafafdoening. 

• Er komt een i-tje bij Mediaton in het Strafrecht. 
Mediation vindt plaats tijdens het strafproces via het Mediationbureau van de Rechtbank. De rechter is 
verplicht om de uitkomsten van de overeenkomst mee te wegen. Overleg met de (zaaks)OvJ over het 
inzetten van Mediation. Indien de OvJ akkoord is, dan is het OM verantwoordelijk voor de 
aanmelding. 

• Er komt een i-tje bij Perspectief Herstelbemiddeling 
Een slachtoffer-dadergesprek buiten het strafrecht om (bijvoorbeeld ná de zitting), gaat via 
Perspectief Herstelbemiddeling (PH). De rechter hoeft de uitkomsten hiervan niet mee te wegen 
tijdens de zitting. De RvdK moet hiervoor de aanmelding doen (kan onder andere via de website van 
Perspectief Herstelbemiddeling). 

Er kan overigens ook worden gekozen voor een slachtoffer-dadergesprek in plaats van MiS, als de 
zitting al op korte termijn gaat plaatsvinden en verplaatsen of aanhouden van de zitting na overleg met 
de OvJ niet mogelijk blijkt. 

Indien gekozen wordt voor de optie 'Niet van toepassing': dan volgt er geen Toelichting. 

Indien gekozen wordt voor `Mediation in het Strafrecht', 'Perspectief Herstelbemiddeling' of 'Geen 
van beide' dan volgt de volgende nieuwe vraag: 

Toelichting: (vetgedrukt, verplichte vraag) 
I-tje: Wie staat hiervoor open? Is er een aanmelding gedaan? Indien bekend, wat is het verloop 
geweest van de Mediation in het Strafrecht of Perspectief Herstelbemiddeling. 

11. Hoe staan jeugdige en ouders tegenover schadeherstel? 

Stel dat je nu met het slachtoffer zou praten, wat zou je 
dan tegen hem zeggen? 
■ Wat zou het slachtoffer van jou willen horen? 
■ Hoe zou je de schade willen herstellen? 
■ Hoe zou je het goed willen maken? 

• Vindt u dat x iets moet goedmaken? 
Hoe? Welke rol kunt u daarin 
spelen? 

■ Wat voor het slachtoffer en een 
dader vaak nuttig kan zijn, is om een 
keer met elkaar te praten. Dat heet 
een slachtoffer-dadergesprek. Het 

Domein 1: Gezin 

Herstel en vervolg 
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• Afhankelijk van de uitkomst van de vorige vragen 
uitleg over schadeherstel en de vraag hoe een jongere 
daarover denkt. Zo nodig afspreken dat de jongere 
door jou wordt aangemeld. 

slachtoffer kan dan aan x vertellen 
hoe hij zich voelt en vragen stellen. 
En x kan uitleggen hoe het zo 
gekomen is en bijvoorbeeld excuses 
aanbieden. Zo'n gesprek wordt 
begeleid. Wilt u daaraan 
meewerken? 

12. Wat verwachten jeugdige en ouders van het strafrechtelijk vervolg? 
• Als jij de rechter zou zijn, welke straf zou jij je dan 	• Wat weet u over het strafrechtelijk 

kunnen geven waar jij iets aan hebt? En hoe zou die 	vervolg? Wat verwacht u? Wat weet 
straf jou helpen / bijdragen? 	 x erover? 

• Op een schaal van 0 — 10 hoe zinvol is een 
(interventie: werkstraf, boete, JR, etc.) voor jou? Wat 
zit er allemaal in die 7? Wanneer zou het een 8 zijn? 

Domein 1: Gezin 

Toelichting bij het invullen van de tekstvelden `delictbespreking' 
Geef kort en bondig weer wat de jeugdige of ouder(s) zelf verteld heeft/hebben. Het gaat hier dus om 
hán beleving en niet om de interpretatie van de raadsonderzoeker of jeugdreclasseerder. 
Bij de vraag hoe de jeugdige zijn aandeel ziet, gaat het om hoe de jongere benoemt wat hij/zij gedaan 
heeft en om de mate van bekennen, ontkennen of bagatelliseren. Geef geen interpretatie, maar 
beschrijf hoe de jongere het vertelt. De uitdaging is om dit kort en bondig te doen. Het helpt om 
tijdens het gesprek samen te vatten en te vragen of dit klopt. Daardoor ontstaan kernachtige zinnen die 
de beleving goed weergeven. 

Domein 1: Gezin 

Relatie tot recidive: 
Het gezin waarin de jeugdige opgroeit, is van grote invloed op de ontwikkeling van het gedrag en de 
attitude van de jeugdige. Een aantal kenmerken van de thuissituatie is gerelateerd aan delinquent 
gedrag bij jeugdigen, zoals crimineel gedrag, verslavingsproblematiek en geestelijke 
gezondheidsproblemen van overige gezinsleden. 
Opvoedingsvaardigheden zijn van grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Verschillende 
onderzoekers noemen vier aspecten met betrekking tot opvoedingsvaardigheden die een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van problematisch gedrag: 
1. Minimaal of gebrek aan toezicht op het kind: ouder(s)/verzorger(s) is/zijn niet op de hoogte van 

waar het kind zich buitenshuis ophoudt, van de activiteiten die het kind uitvoert en van diens 
vrienden. Een minimaal of gebrek aan toezicht verhoogt de kans op de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag. 

2. Weinig ondersteuning, aanmoediging en affectie. Deze kinderen hebben een grotere kans om 
gedurende de adolescentie problemen te krijgen. 

3. Het ontbreken van duidelijke regels en een heldere communicatie over de geldende regels. De 
kans op de ontwikkeling van problemen is groter wanneer het voor een kind onduidelijk is welk 
gedrag de opvoeder verwacht en wanneer ongewenst gedrag bestraft wordt door middel van 
inconsistente of extreme sancties. 

4. Geweld en misbruik: jeugdigen die getuige of slachtoffer zijn van geweld of seksueel misbruik, 
hebben een groter risico om emotionele problemen en gedragsproblemen te ontwikkelen. 

Naast de invloed van de gezinssituatie waarin de jeugdige is opgegroeid, is ook de huidige 
woonsituatie van de jeugdige van invloed op de kans op recidive. 
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Domein 1: Gezin 

Het is belangrijk om te, inventariseren welke personen er in de omgeving van de jeugdige aanwezig 
zijn die steun en aanmoediging kunnen geven en die tegenwicht kunnen bieden aan antisociaal 
gedrag. Een inventarisatie van de manier waarop er door opvoeders toezicht wordt gehouden, 
bekrachtigd wordt en grenzen worden gesteld is van groot belang. Onderzoek indiceert dat, in het 
geval een jeugdige na een residentiële opname terugkeert naar een disfunctioneel gezinsklimaat, 
gezinsgerichte interventies effectief kunnen zijn om de kans op recidive te verminderen. 

Jeugdigen met gedragsproblemen én een LVB zijn relatief vaak als kind verwaarloosd en mishandeld 
Het hebben van een kind met een LVB is al een risicosituatie op zich en wordt ook wel 'verzwaarde 
opvoeding' genoemd Een kind met een LVB doet een groter beroep op de opvoedingsvaardigheden 
van de ouder(s)/verzorger(s). Doordat jeugdigen met een LVB meer beïnvloedbaar zijn, moet/moeten 
ouder(s)/verzorger(s) bijvoorbeeld meer toezicht houden: met wie gaat hun kind om, wat doet hij of 
zij? Over het algemeen ervaren ouders)/verzorgers) van kinderen met een LVB meer stress en minder 
sociale steun bij de opvoeding van hun kind. In een gezin met een jeugdige met LVB moet er specifieke 
aandacht zijn voor de verwachtingen die ouder(s)/verzorger(s) heeft/hebben van hun kind. De kans 
bestaat dat ouder(s)/verzorger(s) te hoge verwachtingen heeft/hebben van hun kind en het kind 
overvragen. 

Er zijn schattingen dat 30% van de jeugdigen met een LVB opgroeit in een gezin waar de 
ouder(s)/verzorger(s) ook een LVB heeft/hebben. De dynamiek en omgangsvormen kunnen in een 
gezin waar ouder(s)/verzorger(s) en/of kind een LVB heeft/hebben, anders zijn dan bij gezinnen waar 
dit niet speelt. Het uitvoeren van de benodigde opvoedingsvaardigheden is voor deze groep 
ouder(s)/verzorger(s) nog moeilijker. Daarnaast is in deze gezinnen regelmatig sprake van verslaving, 
psychiatrische stoornissen, verwaarlozing, mishandeling en misbruik en financiële problemen. 
Jeugdigen met een LVB hebben minder vaak een hechte band met ouder(s)/verzorger(s). Jeugdigen 
met een LVB beschikken in mindere mate over vaardigheden om zo'n band te kunnen aangaan. 
Bovendien hebben veel van hen ook ouder(s)/verzorger(s) met een LVB, die eveneens minder over dit 
vermogen beschikken. 

Algemene instructies: 
• In dit gedeelte is het belangrijk om de beschermende en risicofactoren in de huidige gezinssituatie 

te bepalen. 
• Bij een eerste afname wordt met 'de huidige situatie' de situatie bedoeld in de afgelopen zes 

maanden. Bij een latere afname wordt met 'de huidige situatie' bedoeld de situatie in de laatste 
vier weken. Maak een visualisering van het gezin en het sociale netwerk op papier als de jongere 
het moeilijk vindt om de vragen te beantwoorden: wie woont er in je huis (teken ze in het huis), 
wie woont er niet in je huis (teken die ernaast). Dit kan handig zijn als er sprake is van 
ingewikkelde familiestructuren en/of als de jongere het moeilijk vindt om duidelijk te maken wie 
er in zijn/haar netwerk zit. 

LIJ vraagsuggesties I domein Gezin I Ritax A en Ritax B  

Jeugdige 	 Ouder(s)/verzorger(s) 

Woonsituatie 
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■ Waar woon je op dit moment? En met wie? 
■ Heb je weleens ergens anders gewoond dan 

bij je ouders? Zo ja: 
a. Bij wie dan? Waar? 
b. Wanneer was dat? 
c. Wat is er gebeurd dat je daar hebt 

gewoond? 
d. Hoe heb je dat beleefd? 

■ Waar woont X op dit moment? En met wie? 
■ Wie woont er op dit moment in Uw gezin? 
■ Heeft X weleens ergens anders gewoond dan 

bij u als ouders? Zo ja: 
e. Bij wie dan? Waar? 
f. Wanneer was dat? 
g. Wat is er gebeurd dat X daar heeft 

gewoond? 
h. Hoe heeft X dat beleefd? 

Onderlinge band en conflicten 
■ Wat doen jullie samen thuis? Wie doen er dan 

mee? 
■ Hoe is je contact met je broers / zussen? Wat 

vind je leuk? 
■ Hoe is je contact met je ouders? 
■ Wat zou je broer / zus wat jou betreft kunnen 

verbeteren? 
■ Wat zou je vader/moeder kunnen doen om het 

contact tussen jou en je vader/moeder te 
verbeteren? Als ze dat doen, wat doe jij dan 
anders? En wat zou jij daarvoor kunnen doen? 

■ Waar zijn je ouders tevreden over voor wat 
betreft het gezinsfunctioneren? 

■ Waar zijn jullie als gezin sterk / goed in? Wat 
moet zo blijven? 

■ In elk gezin is weleens wat, bijvoorbeeld een 
ruzie of een conflict. Hoe zien die er bij jullie 
uit? 

■ Wat gebeurt er daarna? Wat doe jij en wat 
doen je ouders dan? 

■ Als je één ding mocht veranderen in jullie 
gezin, wat zou dat zijn? 

■ Wat vinden jouw ouders dat jij beter/sterker in 
kan worden? Wat zouden je ouders zeggen dat 
jij in ieder geval zou moeten veranderen? 
Wanneer was de laatste keer dat jij dat al hebt 
gedaan? Wat was er toen anders? Hoe is het 
je toen gelukt? 

■ Als morgen een goede dag voor jouw gezin 
zou zijn, waaraan zou je dat dan het eerste 
merken? 

■ Wil je met je ouders praten over zaken die je 
bezig houden? En hoe (in welke mate?) 
gebeurt dat? 

■ Als je zaken niet met je ouders wilt 
bespreken, met wie bespreek je ze dan? 

■ Hoe praten jouw ouder(s)/verzorger(s) met 

■ Wat doen jullie samen thuis? Wie doen er dan 
mee? 

■ Hoe is het contact tussen de broers en zussen? 
■ Op welke momenten is de sfeer goed in huis? 
■ Wat zou X kunnen doen om het contact met 

U te verbeteren? Als X dat doet, wat doet U 
dan anders? 

■ Waar bent U tevreden over voor wat betreft 
het gezinsfunctioneren? 

■ Waar zijn jullie als gezin sterk / goed in? Wat 
moet zo blijven? 

■ In elk gezin is weleens wat, bijvoorbeeld een 
ruzie of een conflict. Hoe zien die er bij jullie 
uit? Hoe lossen jullie die problemen op en 
wie zijn er dan bij betrokken? 

■ Als U één ding mocht veranderen in jullie 
gezin, wat zou dat zijn? 

■ Wat vindt U waar X beter/sterker in kan 
worden? Wanneer was de laatste keer dat X 
daarin al iets heeft laten zien? Wat was er 
toen anders? Hoe is het X toen gelukt? 

■ Als morgen een goede dag voor Uw gezin 
zou zijn, waaraan zou U dat dan het eerste 
merken? 

■ Bespreekt X zaken die hem bezighouden met 
U? En hoe (in welke mate?) gebeurt dat? 

■ Als X zaken niet met je U wil bespreken, met 
wie denkt U dat X ze dan bespreekt? 

■ Door wie laat X zich troosten als hij/zij zich 
bijvoorbeeld bang, verdrietig of rot voelt? \ 

■ We hebben het aan het begin van dit gesprek 
erover gehad dat X is aangehouden door de 
politie. Is dat ook wel eens gebeurd met 
iemand anders uit Uw gezin of familie? Zo ja: 
wie? Heeft er weleens iemand in de 
gevangenis gezeten? Zo ja: wie? 

Domein 1: Gezin 
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jou over wat jij op internet en sociale media 
doet? En met wie je daar contact hebt? Wat 
weten ze daarvan? En wat vinden ze daarvan? 
Hoe praten ze met jou over risico's online? 

■ Door wie laat je je troosten als je je 
bijvoorbeeld bang of verdrietig voelt? Je rot 
voelt? 

■ We hebben het aan het begin van dit gesprek 
erover gehad dat je bent aangehouden door 
de politie. Is dat ook wel eens gebeurd met 
iemand anders uit je gezin? Zo ja: wie? Heeft 
er weleens iemand in de gevangenis gezeten? 
Zo ja: wie? 

Welke apparaten gebruikt X voor contact 
met /toegang tot de digitale wereld? 
Op welke plekken, binnen en buiten huis, 
maakt X gebruik van internet en sociale 
media? 
Wat weet u van wat X online en op sociale 
media doet? En met wie X online contact 
heeft? 
Wat vindt U hiervan? 
Hoe praat u met X over risico's online? 

Regels (hanteren) 
■ In elk gezin zijn wel regels. Wat mag jij niet 

van je ouders thuis? Waar ligt hun grens? En 
wat mag of moet je wel? 

■ Welke regel vind je het moeilijkste om aan te 
gehoorzamen? 

■ Wat doen je ouders als jij je niet aan de 
afspraken houdt? Wanneer is dat voor het 
laatst gebeurd? 

■ Wat is de ergste straf die je ooit hebt gehad? 
Wat had je toen gedaan? Hoe hielp die straf 
jou? 

■ Als je ouders zeggen dat je een straf krijgt, 
gebeurt dit dan ook? 

■ Welke regels of afspraken hebben jouw 
ouder(s)/verzorger(s) voor hoeveel tijd je per 
dag op de (game)computer/tablet/smartphone 
mag? 
- En wat voor regels over wat je 
daarop mag doen? Op welke sites en 
fora mag je van hen wel en niet 
komen? 
- Wat vind je van die regels? 
- Hoe ga je met de regels om? 

■ In elk gezin zijn wel regels. In hoeverre houdt 
X zich aan de afspraken en regels? 

■ Wat mag en moet X wel en niet thuis? Waar 
ligt Uw grens? 

■ Welke regel vindt U het moeilijkste om X aan 
te laten gehoorzamen? Welke lukt het beste? 

■ Wat doet U als X zich niet aan de afspraken 
houdt? Wanneer is dat voor het laatst 
gebeurd? 

■ Hoe reageert U als X zich wel aan afspraken 
houdt? 

■ Wat is de ergste straf die U ooit hebt 
gegeven? Wat had X toen gedaan? Hoe hielp 
die straf? 

■ Als U zegt dat X een straf krijgt, gebeurt dit 
dan ook? 

■ Welke regels of afspraken hebben jullie over 
hoeveel tijd X per dag op de 
(game)computer/tablet/smart-phone mag? 

■ En wat voor regels over wat X daarop mag 
doen? 

■ Op welke sites en fora mag X wel en niet 
komen? 

■ Wie is er thuis als je van school komt? 
■ Als je alleen thuis bent, hoe houd je dan 

contact met je oude.rs? 
■ Hoe blijven je ouders op de hoogte van waar 

je bent, met wie je bent, en wat je doet? 
■ Hoe weten je ouders waar jij je geld aan 

uitgeeft? 

Vragen alleen indien de jeugdige verdacht wordt 

■ Wie is er thuis als X van school komt? 
■ Als X alleen thuis is, hoe houdt X dan contact 

met U? 
■ Hoe blijft U op de hoogte van waar X is, met 

wie hij/zij is en wat X doet?Hoe weet U waar 
X zijn/haar geld aan uitgeeft? 

Vragen alleen indien de jeugdige verdacht wordt 
van een online delict en/of de jeugdige zich 

Domein 1: Gezin 

Toezicht 
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van een online delict en/of wanneer de 
jeugdige zich meestal niet aan de online regels 
houdt: 

- Hoe weten jouw ouder(s)/verzorger(s) of 
je je aan de regels over online gedrag 
houdt? 

- Hoe vaak hebben jouw 
ouder(s)/verzorger(s) jou straf gegeven 
vanwege je online gedrag? 

meestal niet aan de online regels houdt. 
■ Hoe controleren jullie of X zich aan deze 

regels houdt? 
■ Hoe vaak hebben jullie X straf gegeven 

vanwege zijn online gedrag? 

Afrondend: 
■ Hoe kunnen jullie de problemen bij jullie 

thuis oplossen? [Hier kan een schaalvraag 
helpen om de kracht of onmacht concreet te 
krijgen]. Wat zou jij hieraan kunnen doen? 
Waaraan zouden anderen het eerst merken dat 
er iets veranderd is? 

■ Indien hier sprake van is: Hoe kunnen jullie 
de problemen bij jullie thuis oplossen? [Hier 
kan een schaalvraag helpen om de kracht of 
onmacht concreet te krijgen]. Wat zou U 
hieraan nog meer kunnen doen? Waaraan 
zouden anderen het eerst merken dat er iets 
veranderd is? 

Over de leefgroep: 
■ Wat gaat er goed op de leefgroep? Met wie 

heeft X een goede band, met wie minder? 
■ Hoe veilig denkt U dat X zich voelt op een 

schaal van 0 tot 10 op je leefgroep (etc), 
waarbij de 0 staat voor dat het zo onveilig 
voelt dat we X direct weg moeten halen, en 
de 10 is dat je blij bent dat X hier woont. 

■ Op elke leefgroep zijn ook weleens 
problemen. Wat is de ergste ruzie die X heeft 
meegemaakt waar U over gehoord hebt? Hoe 
hebt U X daarin gesteund? 

LIJ Items met score domein Gezin I Ritax A 
12-13 jr M> 14 jr J>14 jr 

1.1a Huidige woonsituatie O Woont in een gezin 0 0 0 

    

    

O Woont in een leefgroep/tehuis 	 0 0 0 

    

    

O Woont alleen 0 0 0 
O Heeft geen vaste woon- of verblijfplaats 	12 

O Overig, nl  
	 0 

12 12 
0 0 

Domein 1: Gezin 

Vragen voor mentor/leerkracht: 
- Heeft/hebben ouder(s)/verzorger(s) zicht op wat x doet op school? Zijn zij bijvoorbeeld op de 

hoogte van schoolresultaten, gedrag x op school en komen zij op ouderavonden? 
- Is/zijn ouder(s)/verzorger(s) goed bereikbaar voor school? 
- En heeft/hebben ouder(s)/verzorger(s) zicht op wat x doet na school en met vrienden? 

We hebben het over je gezin gehad. Ik kijk even of we alle onderwerpen - die we altijd alle jongeren 
bespreken - besproken hebben. [Check of je de LIJ-items kunt scoren en stel eventueel aanvullende 
vragen]. 
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[Niet bij IVS 2A:] 
12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 

1.2 Pleeggezin- en/of 
tehuisverleden 
[i] Heeft de jeugdige in een 
pleeggezin en/of tehuis gewoond? 

O Nee 
O Ja, in een pleeggezin 
O Ja, in een leefgroep/tehuis 
O Ja, in een pleeggezin en in een 

leefgroep/tehuis  
O Onbekend 

0 0 0 
2 2 2 
3 3 3 
5 5 5 

Domein 1: Gezin 

1.1 b Personen met wie de 
jeugdige op dit moment woont 
[i] Onder 'niet-biologische ouder' 
wordt verstaan de stief-, pleeg- of 
adoptieouder. 

Biologische moeder 
1 Biologische vader 
7 Niet-biologische moeder 

Niet-biologische vader 
Broer(s) en/of zus(sen) 
[1] Met broer(s) en zus(sen) worden ook half- en stiefbroer(s) en -zus(sen) bedoeld 

[Indien broer(s) en/of zus(sen).] 
Aantal broers 

Aantal zussen 

Onderstaande vragen van domein gezin worden NIET getoond indien er op vraag 3.1 'Woont alleen' of 'overig' 
geantwoord is.] 

Toelichting 
Jeugdigen bij wie toezicht en begeleiding door een volwassene ontbreekt, hebben een grotere kans om 
in de problemen te komen. 
In onderstaande vragen wordt met 'gezin' ook een adoptie- of pleeggezin bedoeld. Lees voor 'ouder(s)', van de 
jeugdige de verzorger(s) die juridisch verantwoordelijk is/zijn voor de opvoeding van de jeugdige.  

[Alleen indien jeugdige in gezin:] 
12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 

O Meestal wel P = 5 P = 5 P = 5 1.3 Aanwezigheid van 
ouderlijk toezicht, passend bij O Soms 
de leeftijd 
[i] Ouder(s)/verzorger(s) weten waar 
en met wie de jeugdige is, wat hij/zij 
doet, hoe laat hij/zij thuiskomt en 
waar hij/zij geld aan uitgeeft.  

7 3 3 

9 9 9 O Meestal niet 
O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
Gebrekkig of inadequaat ouderlijk toezicht is een belangrijke factor in het voorspellen van antisociaal 
gedrag. Jeugdigen zonder ouderlijk toezicht kunnen hun vrije tijd invullen met antisociaal gedrag 
samen met andere antisociale jeugdigen. 

Toelichting: 
• Goed toezicht door ouder(s)/verzorger(s) houdt onder andere in dat ouder(s)/verzorger(s) de 

jeugdige aanmoedigt/aanmoedigen en begeleidt/begeleiden naar prosociale activiteiten en 
invloeden. 

• Er is sprake van ouderlijk toezicht wanneer ouder(s)/verzorger(s) weet/weten en 
goedkeurt/goedkeuren met wie de jeugdige omgaat, wanneer hij/zij thuis zal zijn, waar hij/zij 
heengaat en wat hij/zij doet. Met het ouder worden van de jeugdige verandert de mate van toezicht 
die als adequaat kan worden bestempeld. 
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1.3b Ouder(s)/verzorger(s) 
praten met jeugdige over het 
online gedrag van de jeugdige 
[i] Ouder(s)/verzorger(s) praten 
over wat de jeugdige online 
doet, met wie hij/zij online 
contact heeft, op welke 
sites/fora hij/zij actief is en of 
hij/zij online wel eens grenzen 
overschrijdt. 

O Meestal wel 
	 B 

O Soms 
O Meestal niet 
	

R 
O Onbekend 

[Alleen indien jeugdige in gezin:  
12-13 jr M > 14 jr J> 14 jr 

1.4a Ouder(s)/verzorger(s) 
stelt/stellen regels op 

O Meestal wel 
O Soms 
O Meestal niet 

P = 2 
1 
4 

P = 2 P = 2 
1 1 
4 4 

O Onbekend 

[Alleen bij antwoord 'Meestal wel' of 'Soms' bij vorige vraag:] 

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

O Meestal wel 
O Soms 
O Meestal niet 

12-13 jr 
P = 2 

1 
4 

M > 14 jr 
P = 2 

1 
4 

J > 14jr 
P = 2 

1 
4 

O Onbekend 

Domein 1: Gezin 

• Alleen op de hoogte zijn van waar de jeugdige is, met wie hij/zij is en wat hij/zij doet, is niet 
voldoende. Zo is bijvoorbeeld alleen weten dat de jeugdige omgaat met antisociale vrienden nog 
geen toezicht. Toezicht is inadequaat wanneer de ouder(s)/verzorger(s) hier toch hun goedkeuring 
aan geven of er niets over zegt/zeggen of te zeggen heeft/hebben. 

• Zoek naar pogingen van ouder(s)/verzorger(s) om de jeugdige te begeleiden en beïnvloeden wat 
betreft activiteiten die hij/zij doet en vrienden waarmee hij/zij omgaat. Bijvoorbeeld: 

Kan de jeugdige de ouder(s)/verzorger(s) altijd bereiken of weet hij/zij een manier waarop dit 
kan? 

- Weet/weten ouder(s)/verzorger(s) altijd waar de jeugdige is, ook al zijn de 
ouder(s)/verzorger(s) niet thuis? 
Als ouder(s)/verzorger(s) werkt/werken wanneer de jeugdige van school komt, doen de 
ouder(s)/verzorger(s) pogingen om toezicht op de jeugdige te organiseren? 

Relatie tot recidive: 
Gebrekkig contact met de jeugdige over wat hij/zij online doet hangt samen met een grotere kans op 
het dader worden van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. 

Toelichting: 
• De focus bij dit item ligt op de mate van controle die ouder(s)/verzorger(s) over hun kind 

heeft/hebben en de mate waarin zij structuur en houvast aanbrengt/aanbrengen in het leven van de 
jeugdige. 

• Onderzoek dit thema zorgvuldig wanneer de jeugdige noemt dat er geen regels of verwachtingen 
zijn. Meestal ervaart de jeugdige toch wel in enige mate een beperking op zijn gedrag. 

• Wat ouder(s)/verzorger(s) noemt/noemen met betrekking tot regels en verwachtingen, kan een 
bevestiging zijn van hetgeen de jeugdige noemt. 
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12-13 jr M> 14jr 

(Alleen indien jeugdige in gezin of leefgroep/tehuis:] 

1.5 Gehoorzaamheid van de 
jeugdige aan 
ouders/verzorgers (de mate 
waarin de jeugdige zich aan 
afspraken en regels houdt) O Onbekend 

O Meestal wel 
O Soms 
O Meestal niet 

J > 14 jr 
P = 12 

2 
13 

12-13 jr 
P = 12 

2 
14 

M > 14 jr 
P = 12 

2 
13 

(Alleen indien jeugdige in gezin:  

1.6 Bestraffing van ongewenst 
gedrag door 
ouder(s)/verzorger(s) 
[i] Het gaat hier zowel om 
regelovertredingen als andere 
vormen van ongewenst gedrag van 
de jeugdige. 

O Consequente en gepaste bestraffing 
O Consequente maar te lichte bestraffing 
O Consequente maar te zware bestraffing 
O Geen bestraffing 
O Inconsequente bestraffing 

O Onbekend 

P = 5 
4 
4 
5 
5 

J >14 jr 
P = 5 

4 
4 
5 
5 

P = 5 
4 
4 
6 
10 

Domein 1: Gezin 

• Het tijdstip waarop het delict gepleegd is, kan als indicatie gelden voor de mate waarin 
ouder(s)/verzorger(s) controle heeft/hebben over hun kind. Wanneer het delict in het midden van 
de nacht is gepleegd, dan heeft/hebben ouder(s)/verzorger(s) wellicht geen controle over wat hun 
kind 's nachts doet. 

[Altijd indien jongere verdacht wordt van online delict, en/of indien Meestal niet' op item 1.3b: ook 
indien jeugdige niet in een gezin.] 

1.4c Ouder(s)/verzorger(s) O Ouders/verzorgers zien toe op naleving regels over hoe B 
zien toe op naleving van de lang en wat jeugdige daarop mag doen  
regels over het gebruik van O Ouders/verzorgers zien alleen toe op regels over wat 
(game)computer/tablet/sma jeugdige daarop mag doen 
rt-phone 	 O Ouders/verzorgers zien alleen toe op regels over hoe 

lang  
0 Geen regels 	 R 
0 Onbekend 

Toelichting 
Er is sprake van ouderlijk online toezicht wanneer ouder(s)/verzorger(s) tot op zekere hoogte weten, 
en vooral af en toe bespreken wat de jeugdige zoal doet op welke platforms, fora, games, apps en 
websites. Met het ouder worden van de jeugdige verandert de mate van toezicht die als passend kan 
worden bestempeld. Denk aan het waarschuwen voor mensen met negatieve bedoelingen op internet 
(en die zich anders kunnen voordoen en anderen proberen te gebruiken voor criminele doeleinden). 

• Zoek naar pogingen van ouder(s)/verzorger(s) om de jeugdige te begeleiden en te beïnvloeden wat 
betreft online activiteiten. Bijvoorbeeld: 

af en toe meekijken op de telefoon; 
met de jeugdige spreken over gevaren van sociale media; 
waarschuwen voor mensen met negatieve bedoelingen op internet (en die zich anders 
kunnen voordoen en anderen proberen te gebruiken voor criminele doeleinden); 

- jongeren meegeven eigen wachtwoorden goed af te schermen en de grenzen te 
bewaken ten aanzien van accounts, wachtwoorden en privé-informatie van anderen 
(geen accounts en wachtwoorden van anderen gebruiken of proberen te kraken); 

- bepaalde sites, forums of acties op sociale media afraden of verbieden. 
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Domein 1: Gezin 

Relatie tot recidive: 
Onderzoek geeft aan dat er een verband bestaat tussen de manier van straffen en delinquent gedrag. 
Van deze relatie is sprake wanneer ongewenst gedrag weinig of onregelmatig wordt bestraft of 
wanneér de straf licht of juist zwaar is in verhouding tot het ongewenste gedrag. 

Toelichting: 
- Met consequent wordt bedoeld dat men direct reageert (snel na het ongewenste gedrag). 

Adequate bestraffing op ongewenste gedrag betekent dat er op een duidelijke manier wordt 
gecommuniceerd over het ongewenste gedrag en dat de reactie of de consequentie in verhouding 
staat tot het ongewenste gedrag. De bestraffing is niet vernederend of gewelddadig. 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
1.7 Eerdere contacten met justitie van 	 Vader 
de gezinsleden met wie de jeugdige op 
dit moment woont 

Geen contacten 
Justitieverleden (zonder 
detentie) 
Detentieverleden 
N.v.t. 
Onbekend 

Toelichting: 
• Ga na of een lid van het huidige gezin, waaronder ouders, broers of zussen, gedetineerd is 

(geweest). Het gaat hierbij ook om detentie voordat de jeugdige geboren was. 
• Het detentieverleden kan in het Justitieel Documentatiesysteem (zie www.justid.nl) worden 

nagezocht. Dit verschaft hierover de meest betrouwbare informatie. 

[Alleen indien jeugdige in leefgroep/tehuis (niet bij IVS 2A).  

0 
8 

10 
0 

M 

0 
4 

5 
0 

J Moe-
der 

0 
8 

10 
0 

M 

0 
4 

5 
0 

J Andere 
gezins- 
leden 

0 
4 

5 
0 

12-13 jr  M > 14jr  J > 14 jr 
1.8 Verzorgers en/of 
medebewoners waar de 
jeugdige een goede band mee 
heeft 

Mannelijke verzorger(s) 
- Vrouwelijke verzorger(s) 

Medebewoners/groepsgenoten 

P = 4 P = 4 P = 4 
P = 2 P = 2 P = 2 

0 0 0 
5 5 5 - Niemand 

Onbekend 

[Alleen indien jeugdige in leefgroep/tehuis.] 
12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 

1.9 Ernst/heftigheid van 
conflicten tussen verzorgers 
en jeugdige 
[i] Kruis de meest ernstige situatie 
aan. 

O Conflicten worden adequaat opgelost 
O Geen conflicten 
O Conflicten worden vermeden 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 2 O Conflicten gaan gepaard met schreeuwen, 

verhitte discussie en/of verbale intimidatie 
O Onbekend 0 0 0 

[indien Ritax 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: g 

[Indien van toepassing:]  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren:p 
Score: Laag (0-8)/ Midden (9-16)/ Hoog (17 of meer) 
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Domein 1: Gezin 

Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Gezin 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. gezin. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gesprekken met de jeugdige, ouder(s)/ verzorger(s) en informant(en). 

Toelichting bij het invullen van 'Gezin' 
Doel van dit onderdeel is om een korte situatieschets van het gezin van de jeugdige te geven. Voor de 
lezer van het rapport draagt dit bij aan het vormen van een beeld over de jeugdige. Houd de informatie 
kort en bondig. Bij de overige domeinen geldt hetzelfde. Het gaat om een korte beschrijving van het 
functioneren van de jongere ten aanzien van het domein. Beperk je zoveel mogelijk tot feiten. 
Voorkom dubbelingen met hetgeen bij het tekstveld 'belang voor het voorkomen van herhaling' 
vermeld wordt. Maak een keuze waar de informatie het beste tot zijn recht komt. 
Bij 'Gezin' kan vermeld worden dat vader vijf maanden per jaar in Marokko verblijft; bij de 'belang 
voor het voorkomen van herhaling' (bij het domein gezin) kan dan vermeld worden: "Doordat vader 
vijf maanden per jaar in Marokko zit, is er in die periode minder toezicht op wat C doet en niet doet." 

Als er een interpretatie of oordeel uit een bepaalde bron wordt gebruikt, vermeld dan ook de bron. 

Eventuele zorgen over de jongere kunnen worden beschreven in de hoofstukken 'zorgen over de 
opgroei/opvoed-situatie' en 'zorgen zelfdestructief gedrag'. 

Voorbeelden 

Gezin 
Het gezin bestaat uit ouders en vijf kinderen. A heeft een uitwonende broer bij wie schizofrenie is 
gediagnosticeerd. A woont met een oudere zus (18 jaar) en twee broers (12 en 5 jaar) thuis. 

School 
C zit momenteel op M, een particuliere school in X. 
C is de middelbare school periode begonnen op het Lyceum in X. Hier heeft hij tot bijna het einde van 
het derde schooljaar VMBO TL gedaan. C vond dit geen leuke school, had conflicten en haalde 
slechte cijfers. Er is toen voor gekozen om C weer op M te plaatsen, waar hij ook op de basisschool 
gezeten heeft. Momenteel zit C in het examenjaar. Volgend jaar wil C een ROC opleiding tot monteur 
gas, water en warmte gaan volgen. 
C werkt op vrijdag (na schooltijd) en zaterdag bij Y, een kleine bouwmarkt. Dit is voor C een goede 
basis voor de opleiding die hij na het behalen van zijn diploma wil gaan volgen. 

Relaties 
C heeft een vaste vriendengroep. Met vijf tot zeven jongeren uit deze groep gaat C vaker om. Soms 
rijdt de politie langs. De politie vraagt de jongeren soms om een identiteitskaart. Dit zorgt niet voor 
conflicten of aanhoudingen. Iemand uit de groep heeft wel eens een HALT-afdoening gekregen 
wegens het afsteken van vuurwerk. Verder komen zij niet met de politie in aanraking. 

Belang voor het voorkomen van herhaling 

Toelichting bij het invullen van 'Belang voor het voorkomen van herhaling' 
Met een korte tekst kunnen de scores onderbouwd en toegelicht of genuanceerd worden. Het gaat bij 
elk domein om de relatie van de scores uit dit domein met de kans op herhaling. De automatische 
opsomming van beschermende en risicofactoren (komen in de bijlage bij de rapportage) is leidend. 
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Domein 1: Gezin 

Geef in de tekst een samenvatting van de belangrijkste risico- en beschermende factoren die uit het 
instrument naar voren zijn gekomen. Geef daarnaast als dat nodig is een onderbouwing, toelichting en 
nuancering. Informatie over zorgen die niet samenhangen met het voorkomen van herhaling hoort hier 
niet thuis. Deze informatie kan vermeld worden bij 'zorgen over de ontwikkeling' of bij de 
beschrijving van de situatie per domein. 

1. Onderbouwing en toelichting 
Geef in het geval van onderbouwing of toelichting extra informatie over de samenhang van of 
onderlinge beïnvloeding tussen de opgesomde risico- en beschermende factoren. Ook kan een 
bepaalde beschermende of risicofactor extra benadrukt worden als die volgens de gebruiker voor deze 
specifieke jeugdige van extra belang is. 

Voorbeeld (voor het domein Vrije tijd) 
Belang voor het voorkomen van herhaling 
D zat tot 2 maanden geleden op voetbal. Hij is hiermee gestopt vanwege een conflict met zijn coach. 
Doordat hij nu geen andere vrijetijdsbesteding heeft, verveelt hij zich en hangt hij rond op straat. Hij 
heeft wel de wens om weer aan sport te gaan doen. Een vaste activiteit in de vrijetijd kan D helpen uit 
voor hem riskante situaties te blijven. 

2. Nuancering 
Nuancering kan plaatsvinden als 
- er door jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en/of mentor verschillende informatie wordt gegeven en 

het relevant is dit verschil te benoemen. 

Voorbeeld (voor het domein School) 
Belang voor het voorkomen van herhaling 
D vindt school naar eigen zeggen belangrijk, omdat hij later een goede baan wil. De school heeft hier 
echter een andere mening over. De mentor geeft aan dat de cijfers goed zijn, maar D niet echt 
geïnteresseerd lijkt. Zorgelijk is dat D veel verzuimt (ongeoorloofd en geoorloofd) en daardoor elke 
week uren mist. 

Nuancering kan ook plaatsvinden als 
- er ogenschijnlijk tegenstrijdigheid is tussen opgesomde beschermende en risicofactoren, 

bijvoorbeeld als zowel genoemd wordt 'E is de afgelopen zes maanden meer dan één keer 
geschorst van school' als 'E vertoont positief gedrag op school'. Het kan zijn dat er zich in de 
afgelopen zes maanden veranderingen in de situatie hebben voorgedaan die het risico beïnvloeden. 
De nuancering zou dan kunnen zijn: 

Voorbeeld (voor het domein School) 
Belang voor het voorkomen van herhaling 
E is voor de zomer één maal geschorst op zijn vorige school. Sinds de vakantie zit E op een nieuwe 
school. Volgens E en de mentor gaat het goed op school: E haalt goede cijfers, is actief en coiSperatief. 
Doordat E een nieuwe start heeft gemaakt op een onderwijsvorm die beter bij hem past, is het risico op 
spijbelen en schooluitval kleiner en daarmee ook de kans op herhaling. 

De toelichting bij 'belang voor het voorkomen van herhaling' geeft extra informatie over het 
recidiverisico  van deze jeugdige in het algemeen en niet zozeer op verklaring van het huidige 
gepleegde delict. Hier worden factoren genoemd waarvan bewezen is dat ze invloed hebben op de 
kans op herhaling. Voorbeelden: 
- Domein 9 (Agressie): Als er geen risicofactoren naar voren komen in de opsomming, maar het is 

bekend dat de jongere onder bijzondere omstandigheden wel degelijk agressief kan worden, kan 
dit vermeld worden: "F zegt wel agressief te worden als zijn ouders of zusje iets aangedaan zou 
worden." 
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Domein 1: Gezin 

Domein 6 (alcoholgebruik): "G beseft dat hij door de drank mogelijk heftiger heeft gereageerd dan 
hij normaal zou doen." "H zegt dat hij een keer heeft geblowd maar dit niet lekker vond, de 
mentor zegt dat twee keer is vastgesteld H in een pauze geblowd had." 

Bij het noemen van eventuele aanvullende beschermende of risicofactoren die niet opgesomd staan, is 
met de gedragsdeskundige gecheckt of dit inderdaad beschermende of risicofactoren zijn voor 
recidive. 

Soms is bepaalde informatie relevant voor de beschrijving van de situatie per domein én voor 'belang 
voor het voorkomen van herhaling'. Bijvoorbeeld: dat vader van I. meerdere maanden per jaar in het 
buitenland verblijft, kan vermeld worden bij 'Gezin'. Bij belang voor het voorkomen van herhaling, 
bij het domein Gezin zou vermeld kunnen worden: "Doordat vader veel in het buitenland verblijft, is 
er beperkt toezicht op I." 

Als er niets toe te voegen is aan de domeinscores, vul dan niets in. In het rapport wordt er onder de 
beschrijving van de situatie per domein dan niets vermeld. 
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Jeugdige 
Onderlinge band en ondersteuning 

Ouder(s)/Verzorger(s) 

• Bij wie voel jij je thuis het meest op je 
gemak? Aan wie vertel jij het meest? Wat 
doet diegene, waardoor jij dat kunt 
vertellen? 

• Wat maakt jouw vader / moeder een 
goede vader / moeder? Waar ben je het 
meest trots op? 

• Hoe helpen je ouders, je broers en zussen 
je? Geef een voorbeeld toen ze je het 
beste, of de laatste keer, geholpen 
hebben? 

• Wie bij jullie in huis kent jou het best? 
Hoe zou die persoon jou omschrijven? 
Wat betekent die persoon voor jou / wat 
doet diegene voor jou / wat heb je aan 
diegene? 

• Wat maakt het voor jou makkelijk om 
hulp te vragen? Bij wie kost het jou het 
minste moeite om hulp te vragen? 

• Is er familie of vrienden aan wie jullie 
gezin steun heeft? Hoe helpt die persoon 
jullie? Wat doet die persoon precies? 

• Hoe ziet een leuke gezinsdag eruit? 
Wanneer was zo'n dag er voor het laatst? 

• Waar zijn jouw ouders tevreden over 
wanneer het over jou gaat? Hoe laten zij 
dat aan jou of anderen merken? Waar 
krijg je weleens een compliment voor? 

• Hoe kijkt U aan tegen het gedrag van X, 
m.n. tegen het plegen van een strafbaar 
feit? Hoe hebt U daarop gereageerd? 

• Ben je weleens overdag van huis 
weggelopen / gestuurd, of een nacht 
weggebleven / weggestuurd? Wat leverde 
dat op? Hoe heeft je dat toen geholpen? 
Hoe hebben je ouders toen gereageerd? 
Hoe zou je dat nu oplossen? 

• Wat zeggen jullie thuis tegen elkaar over 
politie en justitie? Wat voor ervaringen 
hebben jullie thuis met hen? 

• Zijn er andere mensen waar X mee is 
opgegroeid die contact hebben gehad met 

• Bij wie voelt X zich thuis het meest op 
zijn gemak? Aan wie vertelt X het 
meest? Wat doet diegene, waardoor u 
dat kunt vertellen? 

• Wat maakt X een 'goed' kind? Waar 
bent U het meest trots op? 

• Hoe helpen jullie elkaar in jullie gezin? 
Geef hier een voorbeeld van? 

• Wie bij jullie in huis kent X het best? 
Hoe zou die persoon X omschrijven? 
Wat betekent die persoon voor X / wat 
doet diegene voor X / wat heeft X aan 
diegene? 

• Wat maakt het voor X makkelijk om 
hulp te vragen? Bij wie kost het X het 
minste moeite om hulp te vragen? 

• Is er familie of vrienden aan wie jullie 
gezin steun heeft? Hoe helpt die persoon 
jullie? Wat doet die persoon precies? 

• Hoe ziet een leuke gezinsdag eruit? 
Wanneer was zo'n dag er voor het 
laatst? 

• Waar bent U tevreden over wanneer het 
over X gaat? Hoe laat U dat aan X of 
anderen merken? Waar krijgt X weleens 
een compliment voor? 

• 	Is X weleens overdag van huis 
weggelopen / gestuurd, of een nacht 
weggebleven / weggestuurd? Wat waren 
de gevolgen? Hoe heeft U toen 
gereageerd? Hoe zou u dat nu oplossen? 

• Is er al eerder contact geweest met 
Justitie? Waartoe heeft dat geleid? 

• Wat zeggen jullie thuis tegen elkaar over 
politie en justitie? Wat voor ervaringen 
hebben jullie thuis met hen? 

• Wat was de ergste ruzie tussen U en X? 
En tussen X en broers en zussen? Hoe 
worden die ruzies/discussies bij jullie 
opgelost? Wat werkt er dan goed? Wat 
doet u? Hoe komt het dat dit goed 
werkt? 

Domein 1: Gezin 

LIJ vraagsuggesties I domein Gezin I Ritax B 
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Justitie? 
• Wat was de ergste ruzie tussen je ouders? 

Tussen je ouders en jou? En tussen jou en 
je broers en zussen? Hoe worden die 
ruzies/discussies bij jullie opgelost? Wat 
werkt er dan goed? Wat doe jij? Hoe 
komt het dat dit goed werkt? 

• Hoe denk je dat de mensen buiten jullie 
gezin naar je gezin kijken? 

• Is er iemand over wie er (extra) zorgen 
zijn in het gezin, bijvoorbeeld met hun 
gezondheid, werk, drank en drugs, 
psychische problemen? Hoe zouden die 
zorgen weggenomen kunnen worden? 

• Bij leefgroep: we hebben het er in het 
begin van het gesprek over gehad dat jij 
aangehouden bent. Is dat ook weleens 
gebeurd bij je ouders, broers of zussen? 

• Hoe denk je dat de mensen buiten jullie 
gezin naar uw gezin kijken? 

• Is er iemand over wie er (extra) zorgen 
zijn in het gezin, bijvoorbeeld met hun 
gezondheid, werk, drank en drugs, 
psychische problemen? Hoe zouden die 
zorgen weggenomen kunnen worden? 

• Bij leefgroep: We hebben het er in het 
begin van het gesprek over gehad dat X 
aangehouden is. Is dat ook weleens 
gebeurd bij anderen in gezin of familie? 

Domein 1: Gezin 

Voor ouders: Feitelijke informatie a.d.h.v. 1.17, 1.18 en 1.19 

Ik heb een aantal feitelijke vragen voor u (1.17, 
1.18. 1.19): 

• Wat is het opleidingsniveau van de 
ouders? 

• Wat is het beroepsniveau van de 
ouders? 

• Financiële situatie van het gezin waar 
de jeugdige nu woont? 
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Domein 1: Gezin 

LIJ Items met score I domein Gezin I Ritax B 

[1.10 en 1.12 haal je uit het (raads)dossier en kun je dan scoren] 
12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 

1.10 Is de jeugdige wel eens 
door een GI (gecertificeerde 	O Ja 
instelling) voor JB en JR 
vrijwillig of een kinderrechter 
civielrechtelijk uit huis 
geplaatst? 

Toelichting: 
• Neem voor meer informatie contact op met de Raad voor de Kinderbescherming, rechtbank of GI 

(gecertificeerde instelling) voor JB en JR. 
• Uithuisplaatsingen van minder dan dertig dagen, zoals detentie en crisisopvang, worden niet 

meegeteld. Situaties waarbij een jeugdige bij familie gaat wonen zonder dat dit werd 
geformaliseerd door GI of de kinderrechter, worden ook niet meegeteld. 

O Nee 0 0 0 
4 4 4 

O Onbekend 0 0 0 

M < 13  J < 13  M > 14  J > 14 
1.11 Is de jeugdige wel eens 
van huis weggelopen of uit 
huis gezet? 
[i] Inclusief de keren dat de 
jeugdige niet vrijwillig binnen 24 uur 
terugkeerde. 

O Nee 
O Ja, één of twee keer weggelopen of uit huis 

gezet 
O Ja, vaker dan twee keer weggelopen of uit 

huis gezet 
O Onbekend 

0 0 0 0 
4 2 4 2 

12 6 12 6 

0 0 0 0 

Toelichting: 
• Bepaal het aantal keren dat de jeugdige van huis is weggelopen, uit huis is gezet of niet vrijwillig 

binnen 24 uur is teruggekeerd naar huis. 
• Controleer bij een jongere met een LVB of hij/zij weet wat 'van huis weglopen' betekent. 

[1.10 en 1.12 haal je uit het raadsdossier en kun je dan scoren] 
12-13 jr  M> 14 jr  J> 14 jr 

1.12 Is er sprake (geweest) 
van een kinderbeschermings-
maatregel, bijvoorbeeld een 
(voorlopige) ondertoezicht-
stelling? 

O Nee 
O Wel verzocht, niet toegewezen 
O Ja 
O Onbekend 

0 0 0 
2 2 2 
4 4 4 

Check dit bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

Toelichting: 
Betrek naast alle kinderbeschermingsmaatregelen die zijn toegewezen, ook de verzoeken tot een 
kinderbeschermingsmaatregel die niet zijn toegewezen. 

[Altijd] 
1.13 Eerdere contacten met justitie van 
de gezinsleden met wie de jeugdige is 
opgegroeid 
(indien woonsituatie anders is dan bij 
vraag 1.7) 

Geen contacten 
Justitieverleden (zonder 
detentie) 
Detentieverleden 

N.v.t. 
Onbekend 

Vader M J Moe 
der 

M J Andere 
gezins- 
leden 

0 
8 

10 

0 

0 
4 

5 

0 

0 
8 

1 
0 
0 

0 0 
4 

5 

0 

5 

0 
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Domein 1: Gezin 

Toelichting: 
Ga na of een lid van het gezin waar de jeugdige opgroeide, waaronder ouders, broers of zussen, 
gedetineerd zijn geweest. Het gaat hierbij ook om detentie voordat de jeugdige geboren was. Het 
detentieverleden kan in het Justitieel Documentatiesysteem worden nagezocht. Dit verschaft hierover 
de meest betrouwbare informatie. 

[Altijd:] 
M < 13  J < 13  M > 14  J > 14 
P 7 4 P = 4 P = 4 P = 4 1.14 Gezinslid/leden waar de 

jeugdige een goede band mee 
heeft 
[ij Met broer(s) en zus(sen) worden 
ook half- en stiefbroer(s) en -
zus(sen) bedoeld 

Vader(s)/mannelijke verzorger(s) 
Moeder(s)/vrouwelijke verzorger(s) 
Broer(s) en/of zus(sen) 
Familielid/familieleden buiten het gezin 
Niemand 

P = 2 P = 2 P = 2 P = 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10 5 10 5 

Onbekend 

[Altijd'] 
12-13 jr M > 14 jr J > 14 jr 
P = 3 P = 3 P = 3 1.15 De bereidheid van 

ouders/broers/zussen om de 
jeugdige te ondersteunen  

O Grote bereidheid 
O Enige bereidheid 
O Weinig of geen bereidheid 

0 0 0 
4 4 4 

O Negatieve en afwijzende houding tegenover 
	4 

jeugdige  
O Onbekend 

Toelichting: 
• Als een jeugdige noemt dat hij/zij zich geliefd en ondersteund voelt en hij/zij het gevoel heeft dat 

men voor hem/haar zorgt, vraag de jeugdige dan op welke manier de ouder of verzorger dit doet. 
• Zoek naar gedrag waaruit affectie blijkt, bijvoorbeeld complimenten en ondersteunende uitspraken 

wanneer de jeugdige iets goed heeft gedaan, tijd die de jeugdige met de ouder(s) doorbrengt en 
andere manieren waarop goedkeuring en respect door een ouder of verzorger blijkt. 

[Altijd:] 

4 4 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
1.16 Houding van de ouder(s)/ 
verzorger(s) ten aanzien van 
het antisociale gedrag van de 
jeugdige 

O Keuren het antisociale gedrag van de 
jeugdige af  

O Doen niets, weten niet hoe te reageren 
O Bagatelliseren, ontkennen, excuseren, praten 

het gedrag goed of geven 
anderen/omstandigheden de schuld  

0 

1 

0 

1 

0 

1 
3 3 3 

O Accepteren het antisociale gedrag van de 
jeugdige en vinden het prima  

O Zijn trots op het antisociale gedrag van de 
jeugdige  

O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
Uit onderzoek is gebleken dat ouders die antisociaal gedrag van hun kinderen negeren of oogluikend 
toestaan, dit gedrag in feite belonen en hiermee het criminele gedrag van hun kind versterken. 

Toelichting: 
Bepaal of ouder(s)/verzorger(s) 'samenzweren' met de jeugdige en/of het antisociale gedrag 
bevorderen door de ernst van het delict te ontkennen of door de verantwoordelijkheid van de jeugdige 
met betrekking tot het delict te minimaliseren. 
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Domein 1: Gezin 

Vader 
Basisschool 
	 0 

Speciaal basisonderwijs 	 0 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
1.17 Opleidingsniveau 
ouder(s)/verzorger(s) 

Moeder 
0 
0 

0 0 Speciaal onderwijs 
0 0 Praktijkonderwijs 
0 0 Lbo/vmbo-bl/kl/gl 
0 Vmbo 41/mavo 0 

Aka (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent) 
	

0 
Mbo/roc bol 
	

0 
[1] beroepsopleidende leerweg: school (4 dagen) en stage 
(1 dag) 
Mbo/roc bbl 
	

0 
[i] beroepsbegeleidende leerweg: school (1 dag) en werk 
(4 dagen) 

0 
0 

0 

Havo 0 0 
Vwo 0 0 
Hbo 0 0 
Wo 0 0 
Anders 0 0 
Onbekend 0 0 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
1.18 Beroepsniveau ouder(s)/verzorger(s) 

0 0 Geen beroep 

  

Vader 

 

Moeder 

Hoger beroepsniveau 	 0 

 

0 

 

Middelbaar beroepsniveau 	0 

 

0 

 

Lager beroepsniveau 	 0 

 

0 

 

Overig (eigenaar bedrijf, vrij 
beroep) 

    

     

     

Onbekend 0 0 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
12-13 jr  M > 14jr  J > 14 jr 

1.19 Financiële situatie van 
het gezin waar de jeugdige nu 
woont 

O Voldoende financiële middelen voor reguliere 
uitgaven  

O Beperkte financiële middelen voor reguliere 
uitgaven, maar geen schulden  

O Financiële problemen, schulden 

P = 7 

0 

4 

P = 7 

0 

4 

P = 7 

0 

4 
O Onbekend 0 0 0 

Toelichting: 
Enkele tips die het bespreken van dit onderwerp vergemakkelijken: 
- Stel de vraag op een verontschuldigende manier en noem dat deze informatie nodig is om in te 

schatten of er voldoende middelen zijn voor de opvoeding en ondersteuning van de jeugdige. 
Benadruk dat de informatie niet wordt gebruikt om ouder(s)/verzorger(s) te belasten voor de 
verdere kosten die de juridische afhandeling van het delict met zich meebrengt. Deze informatie 
kan al beschikbaar zijn wanneer er schadevergoeding bepaald is en er onderzocht is in welke mate 
de jeugdige/ouder(s)/verzorger(s) in staat zijn om deze vergoeding te betalen. 
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[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
1.20 Overige problemen van de 	 Vader 
gezinsleden met wie de jeugdige op dit 
moment woont 

Geen problemen 
Lichamelijke 
gezondheidsproblemen 
Psychische 
gezondheidsproblemen 
Alcoholmisbruik 
Werkloosheid 
Drugsmisbruik 
Anders 
N.v.t. 
Onbekend 

M J Moe 
der 

M J Andere 
gezins- 
leden 

0 
0 

4 

4 
6 
6 

0 
0 

2 

2 
3 
3 

0 
0 

4 

4 
6 
6 

0 
0 

2 

2 
3 
3 

0 
0 

3 
2 
4 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
12-13 jr M > 14 jr J> 14 jr 

1.21 Ondersteunend netwerk 
voor het gezin 
[i] Familie of vrienden die extra 
ondersteuning aan het gezin geven. 

O Ondersteunend netwerk 
O Enigszins ondersteunend netwerk 
O Geen ondersteunend netwerk 
O Onbekend 

P = 7 P = 7 P = 7 
0 0 0 
4 4 4 

Domein 1: Gezin 

Toelichting: 
• Betrek alle problemen die de huidige gezinsleden hebben of in het verleden hebben gehad. 
• Andere bronnen van informatie zijn schoolmaatschappelijk werkers en hulpverleners die het gezin 

kennen. 
• Disfunctioneren als gevolg van alcohol- en drugsgebruik omvat problemen op vier gebieden: 

werk, gezin, gezondheid en juridische consequenties: 
o problemen met betrekking tot werk: moeilijkheden op werk, gebrek aan werk, verzuim van 

werk of slechte prestaties op werk; 
o problemen in het gezinsleven: afwezigheid van diegene die alcohol of drugs gebruikt alsook 

conflicten over dat alcohol- en drugsgebruik; 
o problemen met de gezondheid zoals Eerste Hulp-contacten en medische problemen als gevolg 

van alcohol- of drugsgebruik; 
o juridische consequenties door alcohol- of drugsgebruik zoals inname van rijbewijs, alcohol- of 

drugsovertredingen/misdrijven en criminele activiteiten. 

Extra vragen voor ouder(s)/verzorger(s): 
- Heeft u voor uzelf of uw partner wel eens contact (gehad) met een maatschappelijk werker, 

psycholoog, psychiater of andere hulpverlener? 
- Zo ja: met wie, wanneer en waarvoor? 

Toelichting: 
• Jeugdigen met een LVB kunnen meer informatie bij dit item geven, als het gezin en netwerk daar 

omheen op papier gevisualiseerd worden. 
• Gebruik praktische voorbeelden om uit te vragen welke ondersteuning het gezin krijgt vanuit hun 

netwerk. 
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Domein 1: Gezin 

[Alleen indien jeugdige in gezin: 
12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 

1.22 Het gezin betrekt de 
jeugdige bij gezinsactiviteiten 
en gezamenlijke beslissingen  

O Ja 
O Enigszins 
O Nee 

P = 5 P = 5 P = 5 
1 1 1 
4 4 4 

O Onbekend 

Toelichting: 
• Onderzoek of er verschillende mogelijkheden binnen het gezin zijn om activiteiten te ondernemen 

en of die regelmatig plaatsvinden. Biedt het gezin de jeugdige de mogelijkheid om deel te nemen 
aan prosociale gezinsactiviteiten en gebeurtenissen? Voelt de jeugdige zich een onderdeel van het 
gezin? Krijgt de jeugdige de mogelijkheid om zich te hechten aan het gezin? 

[Alleen indien jeugdige in gezin.] 
M< 
13  

J < 13  M > 14  J > 14 

1.23 Ernst/heftigheid van 
conflicten tussen 
gezinsleden 
[1] Het gaat om conflicten tussen 
ouder(s)/verzorger(s) onderling, 
tussen ouders en kind(eren) en/of 
tussen kinderen onderling. Kruis de 
meest ernstige situatie aan. 

O Conflicten worden adequaat opgelost 
O Geen conflicten 
O Conflicten worden vermeden 

O Dreiging met lichamelijk geweld 
O Huiselijk geweld: lichamelijk/seksueel 

misbruik 

P = 7 
0 

P = 7 
0 

P = 7 
0 

P = 7 
0 

1 1 1 1 
4 2 4 2 

10 
10 

7 
7 

10 
10 

7 
7 

O Schreeuwen, verhitte discussies, verbale 
intimidatie 

O Onbekend 0 0 0 0 

Relatie tot recidive: 
De mate waarin de jeugdige de ernst of heftigheid van conflicten binnen het gezin ervaart, staat in 
verband met een verhoogd risico op problematisch gedrag. Jeugdigen die regelmatig getuige zijn van 
geweld of misbruik, hebben een hoger risico om zelf geweld te gebruiken of om ook het slachtoffer te 
worden van geweld of misbruik binnen of buiten de gezinssituatie. 

Toelichting: 
Het kan zijn dat er binnen een gezin verschillende manieren gebruikt worden om met conflicten om te 
gaan. Kies de meest ernstige manier. 

[Alleen indien jeugdige in gezin:] 
12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 

1.24 Beloning van gewenst 
gedrag 
[i] Gepaste beloning is: snelle 
reactie/beloning op het gewenste 
gedrag, die in verhouding staat tot 
het gewenste gedrag. Een beloning 
kan genegenheid, een compliment 
of iets dergelijks inhouden. Voor de 
jeugdige moet het helder zijn voor 
welk gedrag een beloning wordt 
gegeven. 

O Consequente en gepaste beloning 
O Consequente maar te zware (overdreven) 

beloning 
O Consequente maar te lichte beloning 
O Inconsequente beloning 
O Geen beloning 
O Onbekend 

P = 4 P = 4 P = 4 
0 0 0 

5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
0 0 0 

Toelichting: 
Met consequent wordt bedoeld dat men direct reageert (snel na het adequate gedrag). 
Met gepaste beloning wordt bedoeld dat men duidelijk communiceert over het gedrag waarvoor 
beloond wordt. Een gepaste beloning kan bestaan uit affectie, een compliment of een materiële 
bekrachtiger. 

- Voor de jeugdige moet het helder zijn voor welk gedrag een beloning wordt gegeven. 
- Het geven van complimenten is in de ene cultuur meer gebruikelijk dan in een andere. 
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Domein 1: Gezin 

[indien 28] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: 11 
Score: Laag (0-10)/ Midden (11-26)/ Hoog (27 of 
meer)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: ri 
Score: Laag (0-22) / Midden (23-48)/ Hoog (49 of 
meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Gezin 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. gezin. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gesprekken met de jeugdige, ouder(s)/ verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling 
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Domein 2: School 

Domein 2: School 

Relatie tot recidive 
Jeugdigen die naar school gaan of werken, hebben minder kans om met justitie in aanraking te komen 
dan jeugdigen die niet of nauwelijks een vaste dagbesteding (school of werk) hebben. Een jeugdige die 
niet naar school gaat of werkt, mist een belangrijke mogelijkheid om te participeren in prosociale 
activiteiten en de omgang met prosociale leeftijdgenoten. De jeugdige heeft veel vrije tijd en daardoor 
een grotere kans om deel te nemen aan activiteiten die hem/haar in de problemen brengen. 
Jeugdigen met problemen rond gedrag en prestaties op school hebben een grotere kans om crimineel 
gedrag te gaan vertonen dan jeugdigen zonder deze problemen. Er is een aantal gedragingen op 
school te onderscheiden dat samenhangt met delinquent gedrag. De meest in het oog springende 
factoren zijn: spijbelen, voortijdig schoolverlaten, schorsing, een gebrek aan interesse, een gebrek aan 
betrokkenheid, moeilijkheden in de omgang met leraren en moeilijk aansluiting vinden bij 
leeftijdgenoten. Het falen op school is voor sommige jeugdigen een startpunt voor het ontstaan van 
delinquent gedrag. Voor andere jeugdigen hangt falen op school samen met een verergering van het 
delinquente gedrag: de wetsovertredingen worden ernstiger en frequenter dan voorheen. 
Het verbeteren van de prestaties en het gedrag op school, blijkt de kans op recidive te verminderen. 

Relatie criminaliteit en lichte verstandelijke beperking 
Binnen het jeugdstrafrecht zijn jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) 
oververtegenwoordigd. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat van de jeugdigen die geplaatst zijn in een 
JJI 40 procent een IQ tussen de 70 en 85 heeft en 30 procent een IQ lager dan 70. Dit is echter geen 
bewijs dat de LVB een significante bijdrage levert aan het ontstaan of voortduren van crimineel 
gedrag. Mogelijk spelen andere factoren een rol. De relatie die ook wel tussen criminaliteit en een 
lager intelligentieniveau wordt gelegd, is dat criminaliteit vaker voorkomt in situaties van armoede en 
sociale isolatie fomgevingsfactoren) en in situaties waarin sprake is van frustratie over herhaald 
falen. Personen met een lager intelligentieniveáu hebben hiermee relatief vaker te maken en hebben 
zodoende een verhoogd risico om in de criminaliteit terecht te komen. Het is ook mogelijk dat 
jeugdigen met een LVB sneller worden opgepakt omdat ze minder slim zijn of tijdens een verhoor 
sneller bekennen. Tijdens het verhoor en eventueel toezicht door de jeugdreclassering kunnen ze een 
bepaalde indruk wekken (stoer doen, niet mee willen werken) waardoor ze harder worden gestraft dan 
jeugdigen zonder een LVBPersonen met een verstandelijke beperking plegen eerder delicten als 
gevolg van onvoorbereid en impulsief gedrag (brandstichting, inbraak, autodiefstal), 
geweldsmisdrijven (doodslag, bedreiging) en seksuele delicten. Daarnaast neigen personen met een 
LVB ertoe om 'volgers' te zijn, ze zijn makkelijk beïnvloedbaar door anderen. Zij zijn sterk gericht op 
sociale bekrachtiging en zijn geneigd meer op de ander te vertrouwen dan op hun eigen mening. 
Aangezien zij de consequenties van hun daden vaak minder goed overzien, kunnen zij er makkelijker 
toe worden verleid dingen te doen die anderen niet zouden doen. Personen met een LVB worden dan 
ook vaak door andere criminelen ingezet om mee te doen aan criminele activiteiten zonder dat zij 
beseffen zelf iets crimineels te doen en zonder besef van de consequenties van hun handelen. 
Uit onderzoek blijkt dat delinquente jeugdigen met een LVB gemiddeld genomen aan meer 
risicofactoren worden blootgesteld dan jeugdigen zonder LVB. Ook is er bij jongeren met een LVB 
gemiddeld genomen sprake van minder beschermende factoren die hen van (hernieuwd) delinquent 
gedrag weerhouden. 

Algemene instructies 
• De vragen gaan over de huidige schoolsituatie van de jeugdige. 'Huidig' betekent hier de 

afgelopen zes maanden (inclusief vakanties). Indien een jeugdige in een overgang zit van de ene 
school naar een andere, bijvoorbeeld in de zomervakantie, ga dan uit van de school waarop de 
jeugdige zat. 

• Spreek met de jeugdige een periode af waar de vragen over gaan. Gebruik hierbij een duidelijk 
markeerpunt in de tijd van ongeveer zes maanden geleden (zomervakantie, kerstvakantie, een 
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Jeugdige 
Waar zit je op school? (Wat is dat voor 
school?) Hoeveel dagen per week? Loop je 
nog stage erbij, of werk je er nog naast? 
Op welke scholen heb je tot nu toe allemaal 
gezeten? En op wat voor soort school? [Bij 
bijzondere school: wat is de reden dat je daar 
naartoe bent gegaan?] 
Op welk niveau ben je begonnen en zit je nu? 
Hoe is vanaf ... gegaan op school? [een 
periode in de laatste zes maanden]. Met je 
gedrag, je cijfers? 
Voor hoeveel vakken sta je een voldoende? 
En voor hoeveel een onvoldoende? 

Hoe is school belangrijk voor je eigen 
toekomst? Wat kan school doen om het nuttig 
voor je toekomst te laten zijn? En wat kun en 
wil jij doen om school nuttig te laten zijn 
voor jou? 
Wie vindt het belangrijk dat jij naar school 
toegaat en het er goed doet? Hoe merk je dat? 

Wat vinden dat docenten / je mentor dat jij 
goed kunt, waar zijn ze tevreden over? 
Wat vinden de docenten / je mentor dat jij 
kunt verbeteren? 
Als je spijbelt heb je daar vast een goede 
reden voor, kun je me daar iets meer over 
vertellen? Wanneer spijbelde je niet? Wat 
was er toen anders? 

Ouder(s), verzorgers 
Wat doet x overdag? 
Waar zit x op school? (Wat is dat voor 
school?) Hoeveel dagen per week? Loopt x er 
nog stage bij, of werkt x er nog naast? 
Op welke scholen heeft x allemaal gezeten? 
En wat voor soort scholen waren dat? [Bij 
bijzondere school: wat was de reden dat x 
daar naartoe is gegaan?] 
Op welk niveau is x begonnen en waar zit x 
nu? 
Hoe is vanaf ... gegaan op school? [een 
periode in de laatste zes maanden]. Met het 
gedrag en cijfers van x? 

Hoe belangrijk vindt x school? Waaraan 
merkt u dat? 
Wie vinden het verder belangrijk dat x naar 
school toegaat en het er goed doet? Hoe merkt 
u dat? 

Wat vertellen de docenten over x aan u? Waar 
zijn ze tevreden over? Wat kan er beter 
volgens hen? 
Spijbelt x weleens? Wat doet hij dan? Hoe 
vaak gebeurt dit? 

Als er problemen zijn: Welke acties zijn er 
vanuit school geweest, zoals contact met u, de 
politie, de zorgcoiirdinator / intern begeleider 
/ zorgadviesteam, etc. 

Als de jeugdige niet naar school gaat: 
■ Wanneer ben je voor het laatst naar 

school gegaan? 
■ Wat was de reden dat je niet meer naar 

school gaat?. 
■ Wanneer zou je wel naar school gaan? 
■ Wat moet er veranderen zodat het 

gemakkelijker wórdt 
■ om naar school te gaan? 
■ Wat zou je moeder/vader/mentor kunnen 

doen om ervoor 
■ te zorgen dat het naar school gaan 

makkelijker voor je 
■ wordt? 

Als de jeugdige niet naar school gaat: 
■ Wanneer is x voor het laatst naar school 

gegaan? 
■ Wat is de reden dat x niet meer naar 

school gaat? 
■ Wanneer zou x wel naar school gaan? 
■ Wat moet er veranderen zodat het 

gemakkelijker wordt voor x om naar 
school te gaan? 

■ Wat zou U kunnen doen om ervoor te 
zorgen dat het naar school gaan 
makkelijker voor x wordt? 

Domein 2: School 

verjaardag). Gebruik dit markeerpunt consequent in elke vraag die over het afgelopen half jaar 
gaat. 

LIJ vraagsuggesties domein School I Ritax A 
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6 O Geschorst 
6 O Van school gestuurd 

O Nog geen diploma behaald 0 	0 0 

O Voortijdig schoolverlater 6 	6 6 

12-13 jr M> 14 jr J> 14jr 
2.3 Diploma voortgezet 
onderwijs 

O Diploma behaald 
O Diploma Praktijkonderwijs behaald 

P = 4 	P = 4 
P = 2 	P = 2 

O Onbekend 

12-13 jr M> 14 jr J > 14jr 
2.4a School afgelopen zes 
maanden 

O Gaat overdag naar school en/of stage 
6 6 
6 6 



[Alleen wanneer jeugdige afgelopen zes maanden niet op school zat] 
12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 

2.4d Reden dat de jeugdige 
afgelopen zes maanden niet 
op school zat: 

Niet meer leerplichtig 
Wordt thuis gehouden door 
ouder(s)/verzorger(s)  

- Jongere blijft thuis vanwege zorgtaken in het 
gezin  

- Jongere blijft thuis vanwege ziekte of een 
herstelperiode na een ongeval  

II Is angstig voor school/schoolsituaties 
-. Wil niet meer naar school 

Van school gestuurd vanwege slechte 
resultaten en/of negatief studieadvies  

_ Van school gestuurd vanwege negatief 
gedrag  

- Jeugdige heeft zich niet tijdig 
ingeschreven/is niet (tijdig) aangenomen 
voor een (vervolg)opleiding  

- Onbekend 

0 
0 

0 

0 

0 
12 

0 
0 

0 

0 

0 
6 

0 
0 

0 

0 

0 
6 

12 

16 

0 

6 

8 

0 

6 

8 

0 

12-13 jr M> 14 jr J> 14 jr 
2.5 De jeugdige hecht belang 
aan onderwijs/opleiding 

O Ja 
O Enigszins 
O Nee 

P = 7 
3 
14 

P = 7 
4 
15 

P = 7 
3 

14 
O Onbekend 

Domein 2: School 

[Alleen wanneer jeugdige afgelopen zes maanden niet op school zat] 
[Niet bij IVS 2A:] 

2.4b Laatst gevolgde opleiding 	Laatste opleiding/school was:... 
O Basisonderwijs 
0 Speciaal basisonderwijs 
O Speciaal onderwijs 
O Praktijkonderwijs 
O Vmbo - bl/kl/g1 

Vmbo 41/mavo 
Aka (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent) 

O Mbo/roc bol 
[i] beroepsopleidende leerweg: school (4 dagen) en stage (1 dag) 

O Mbo/roc bbl 
[i] beroepsbegeleidende leerweg: school (1 dag) en werk (4 dagen) 

O Havo 
O Vwo 
O Hbo 
O Wo 
O Anders 
O Onbekend 

[Indien Anders':] 
Omschrijving type school: 

[Alleen wanneer jeugdige afgelopen zes maanden niet op school zat] 
2.4c Laatste klas 

Relatie tot recidive: 
Jeugdigen die weinig waarde hechten aan een opleiding, zijn minder succesvol in hun schoolcarrière 
en in hun latere leven. Bij een jeugdige bij wie sprake is van een gebrek aan motivatie voor 
school/opleiding, is de kans groter dat hij/zij slechte resultaten behaalt en voortijdig de school verlaat. 
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2.7a De jeugdige volgt speciaal 
onderwijs/praktijkonderwijs of heeft 
(aanvullende) individuele begeleiding 
vanuit school/samenwerkingsverband 

O Geen speciaal onderwijs/praktijkonderwijs of LGF 
O Wel speciaal onderwijs/praktijkonderwijs of LGF 
O Onbekend 

[Indien antwoord op vraag 2.7a is 'Wel....7 
2.7b Reden speciaal 
	

O Visuele handicap (cluster 1) 
onderwijs/praktijkonderwijs of LGF 	O Communicatieve handicap (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen) 

(cluster 2) 
O Verstandelijke handicap (cluster 3) 
O Lichamelijke handicap (cluster 3) 
O Verstandelijke en lichamelijke handicap (cluster 3) 
O Psychiatrische of gedragsstoornis (cluster 4) 
O Onbekend 

Domein 2: School 

Hierdoor is de jeugdige meer kwetsbaar voor antisociale invloeden. Wanneer een jeugdige weinig heil 
ziet in school, isoleert hij/zij zichzelf van een prosociale en gezonde schoolomgeving. 

Onderstaande vragen over school alleen invullen als de jeugdige de afgelopen zes maanden op school gezeten 
heeft. Anders doorgaan met het volgende domein. 

2.6 School waar jeugdige staat 
	

Naam school:... 
ingeschreven 	 Adres school:... 

Type school: 
0 Basisonderwijs 
O Speciaal basisonderwijs 
O Speciaal onderwijs 
0 Praktijkonderwijs 
0 Vmbo - bl/kl/g1 
0 Vmbo -tl/mavo 
0 Aka (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent) 
0 Mbo/roc bol 

[i] beroepsopleidende leerweg: school (4 dagen) en stage (1 dag) 
0 Mbo/roc bbl 

[i] beroepsbegeleidende leerweg: school (1 dag) en werk (4 dagen) 
O Havo 
O Vwo 
O Hbo 
O Wo 
O Anders 
O Onbekend 

[Indien `Anders'.1 
Omschrijving type school 

Aantal dagen school per week 

Aantal dagen stage per week 

Aantal dagen werk per week naast school/stage 

Toelichting: 
Wanneer een jeugdige gestopt is met school vanwege een residentiële opname, noteer dan dat de 
jeugdige deeltijdonderwijs volgt en noteer bij vraag 1.5 'anders'. 

Toelichting: 
Er zijn vier clusters van scholen voor speciaal onderwijs: 
Cluster 1: scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en scholen voor meervoudige 
gehandicapte blinde of slechtziende kinderen. 
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12-13jr M > 14 jr J > 14 jr 

O Presteert goed (gemiddeld 7 of hoger) 
	

P = 16 

O Presteert voldoende (gemiddeld 6) 
	

P = 5 

O Presteert zwak (gemiddeld 5) 
	

1 

O Presteert slecht (gemiddeld 4 of lager) 
	

10 

O Onbekend 

2.8 Schoolprestaties van de 
jeugdige gedurende de 
afgelopen zes maanden 

P = 16 P = 16 

P = 5 P = 5 
1 1 
7 7 

2.9a Gedrag van de jeugdige 
op school in afgelopen zes 
maanden 
[i] Positief gedrag betekent: 
behulpzaam, cooperatief, actief, en 
prosociaal zijn, zich aan afspraken 
en regels houden. 
Negatief gedrag betekent: vechten 
met of bedreigen van schoolgeno-
ten, bedreigen van 
docenten/onderwijspersoneel,- zeer 
storend gedrag in de klas, drugs-
/alcoholgebruik, criminele 
activiteiten zoals diefstal en 
vandalisme. 

O Onbekend 

12-13 jr 
P = 13 

8 

J > 14 jr 
P = 13 

7 

M > 14 jr 
P = 13 

7 

O Vertoont positief gedrag op school 

O Vertoont negatief gedrag op school 

P = 10 

3 

P = 10 

3 

P = 10 

3 

O Vertoont neutraal gedrag op school (geen 
problemen)  

O Vertoont soms negatief gedrag op school 

[Indien antwoord op vorige vraag is `...sorns negatief gedrag...' of `...negatief gedrag...] 
2.9b Kruis aan welke actie heeft 

	
Geen contact vanuit school 

plaatsgevonden 	 ZorgAdviesTeann/hulpverlening is ingeschakeld. 

Contact vanuit school met ouder(s)/verzorger(s) i.v.m. 
probleemgedrag jeugdige 

Contact vanuit school met politie i.v.m. probleemgedrag jeugdige 

Domein 2: School 

Cluster 2: scholen voor dove kinderen; scholen voor slechthorende kinderen (SH); scholen voor 
meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met ernstige 
spraak- en taal moeilijkheden (ESM). 
Cluster 3: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML); scholen voor meervoudig gehandicapte 
kinderen (Tyltyl); scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen (Mytyl) en 
scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZ). 
Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en scholen voor langdurig zieke 
kinderen met een psychiatrische problematiek (LZ) 

Toelichting: 
Vraag aan de jeugdige en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) naar de gemiddelde resultaten die in de 
afgelopen periode door de jeugdige zijn behaald. Wanneer de jeugdige zijn/haar resultaten lijkt te 
overschatten, kan men contact opnemen met school om de schoolprestaties van de jeugdige na te 
vragen. 
Ga uit van de gemiddelde schoolprestaties of cijfergemiddelde gedurende de laatste schoolperiode. 
Praktijkonderwijs werkt niet met cijfers. Bespreek de prestaties met de leerkracht. De jeugdige heeft 
hier mogelijk onvoldoende zicht op. 

Relatie tot recidive: 
Probleemgedrag in de schoolsituatie duidt op antisociaal gedrag en een gebrek aan vaardigheden om 
adequaat te functioneren op school. 

Toelichting: 
Het gedrag van de jeugdige op school kan worden nagevraagd op school. Vaak is er een 
contactpersoon op school (bijvoorbeeld de mentor) die zicht heeft op eventuele probleemgedragingen 
en eventuele contacten naar aanleiding hiervan met ouder(s)/verzorger(s), politie en/of 
hulpverleningsinstanties. 
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Domein 2: School 

2.10 Spijbelt de jeugdige? 
[i] Het gaat hier om de afgelopen 
zes maanden. 'Soms' betekent: wel 
eens gespijbeld, maar geen 
leerplichtmelding. 'Vaak' betekent: 
melding bij leerplicht en/of minimaal 
drie dagen onafgebroken 
ongeoorloofde afwezigheid of 
afwezigheid gedurende meer dan 
een achtste deel van de 
onderwijstijd in een periode van vier 
opeenvolgende lesweken. 
(NB: spijbelen aansluitend aan een 
vakantie telt niet mee)  

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
O Niet of nauwelijks, jeugdige is altijd aanwezig 

	P = 5 
	

P = 5 
	

P = 5 
O Soms 
	 4 

	
2 
	

2 
O Vaak 
	

10 
	

6 
	

6 
O Onbekend 

Relatie tot recidive 
Ongeoorloofd verzuim kan duiden op een gebrek aan interesse van de jeugdige in school en weinig 
betrokkenheid bij school. Daarnaast kan de jeugdige moeite hebben met het zich houden aan regels en 
de (hoge) verwachtingen en eisen van school, wat een oorzaak kan zijn van het ongeoorloofd afwezig 
zijn. 

Toelichting: 
• Check de antwoorden van de jongeren over spijbelen altijd met de mentor. 
• Ga na of er een melding bij de leerplichtambtenaar is gedaan. Een school is verplicht een melding 

bij de leerplichtambtenaar te doen bij drie achtereenvolgende verzuimdagen of wanneer de 
leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste deel van de lestijd 
verzuimt. 

[Indien Ritax 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

[Niet bij Ritax A-IVS1 
Totaal aantal punten risicofactoren: D 
Score: Laag (0-4)/ Midden (5-14)/ Hoog (15 of meer) 

[Indien van toepassing.] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

School: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. school. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Jongere 
	 Ouder(s), verzorger(s) 

■ Zou je deze school aanraden aan anderen? 
Waarom wel of niet? 

■ Wie is voor jou een belangrijke docent? Wat 
maakt hem of haar belangrijk voor jou? Wat 
heb je aan hem? Wat doe je bij hem anders? 

■ Wie is voor x een belangrijke docent? Of 
Welke naam kent u het beste? Wat maakt 
hem of haar belangrijk voor x? 

■ Met hoeveel docenten of medewerkers van 
de school heeft x goed contact? 

■ Wanneer lukt het jou om je op school aan de 
regels te houden? Hoe vaak ben je er het 
laatste halfjaar uitgestuurd? En geschorst? 
(En bij schorsing: wanneer voor het eerst, 
waarvoor, etc.). 

■ Welke complimenten en eventueel 
beloningen heb je deze periode gehad op 
school? En welke straffen? Welke straf heeft 
voor jou goed gewerkt/heb je wat aan gehad? 

■ Wat vindt (belangrijk persoon) ervan dat je 
deze beloningen en straffen gehad hebt? 

■ [Bij schoolverzuim: Wat denk je dat je mentor 
zal antwoorden op de vraag of jij je school 
positief zult afsluiten? En wat denk jij?1 

■ Wanneer lukt het x om zich op school aan de 
regels te houden? 

■ Hoe vaak is x er het laatste halfjaar 
uitgestuurd? En geschorst? (En bij schorsing: 
wanneer voor het eerst, waarvoor, etc.). 

2.11 Docenten, 
onderwijspersoneel en/of 
begeleiders met wie de 
jeugdige goed contact heeft 

O Heeft goed contact met twee of meer 
medewerkers van school 

O Heeft goed contact met één medewerker van 
school 

12-13 jr M> 14 jr J> 14 jr 
P = 5 P =5 P = 5 

P = 1 P =1 P = 1 

O Heeft geen goed contact met medewerkers 
	3 

van school 
O Onbekend 

3 3 

Domein 2: School 

LIJ vraagsuggesties I domein School I Ritax B 

Vragen voor mentor/leerkracht: 
- Hoe vaak is x in de afgelopen zes maanden uit de les gestuurd? 
Binnen het praktijkonderwijs worden jeugdigen maar weinig de klas uitgestuurd. Bespreek dan met de 
leerkracht: 
- Welke interventies gebruikt u wanneer een jeugdige moeilijk in de klas te handhaven is? 
- 	Hoe verhoudt zich dat tot verwijdering uit de les of een schorsing binnen het regulier onderwijs? 
- Hoe vaak heeft u dit bij x de afgelopen zes maanden ingezet? 
- Is x wel eens van school geschorst? 
Zo nee, ga naar volgend item. Zo ja:, 
- Hoe vaak is dat in de afgelopen zes maanden gebeurd? Waarom? 
- Hoe oud was x toen hij/zij voor het eerst van school werd geschorst? Wat was de reden? 
- 	Hoe hoog schat u de kans in dat de jeugdige deze school afmaakt en een diploma behaalt? 

LIJ items met score ! domein school I Ritax B 

[Indien goed contact met één of meer medewerkers] 
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Domein 2: School 

Welke functie(s) heeft/hebben deze persoon/personen: 

Relatie tot recidive: 
Uit onderzoek naar beschermende factoren komt naar voren dat jeugdigen die een positief contact 
hebben met prosociale volwassen rolmodellen, minder geneigd zijn hun antisociale gedrag voort te 
zetten. 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
2.12 Aantal verwijderingen uit 
de les in de afgelopen zes 
maanden 

O Geen verwijdering 
	 0 

O Eén keer een verwijdering 
	 0 

O Twee of drie keer 
	 1 

O Meer dan drie keer 
	 4 

O Onbekend 

0 0 
0 0 
1 1 
4 4 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
2.13a Aantal schorsingen in 
de afgelopen zes maanden  

O Geen schorsing 
	 0 

O Eén keer 
	 3 

O Meer dan één keer 
	 8 

0 0 
3 3 
8 8 

O Onbekend 

[Indien antwoord op vorige vraag '1 keer' of 'Meer dan 1 keer':) 
12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 

2.13b Leeftijd bij de eerste 
schorsing 

O 13 jaar of ouder (voortgezet onderwijs) 
	

0 
O Jonger dan 13 jaar (basisschool) 

	
5 

0 0 
5 5 

O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
Jeugdigen die veelvuldig uit de les worden verwijderd of worden geschorst, laten vaak antisociaal 
gedrag zien. Het antisociale gedrag kan overgaan in betrokkenheid bij of het uitvoeren van criminele 
activiteiten. 
Hoe lager de leeftijd van de jeugdige wanneer hij/zij voor het eerst wordt geschorst, des te 
pessimistischer zijn de vooruitzichten voor deze jeugdige. Schorsing voor het 13° jaar op de 
basisschool duidt op gedragsproblemen in de kindertijd. Een patroon van probleemgedrag is vaak 
consistent over de tijd. Met andere woorden: een kind dat op jonge leeftijd gedragsproblemen heeft, 
heeft in de adolescentie vaak ook gedragsproblemen. Een kind dat al op jonge leeftijd 
gedragsproblemen heeft, loopt een groter risico om in de adolescentie in aanraking te komen met 
justitie. 
Een schorsing binnen het praktijkonderwijs is ernstiger dan een schorsing binnen het regulier 
onderwijs. Binnen het praktijkonderwijs zijn de leerkrachten gewend met een zwaardere doelgroep, 
met bijbehorend probleemgedrag, om te gaan. Mocht men binnen het praktijkonderwijs overgaan tot 
een schorsing dan is er vaak sprake van ernstig probleemgedrag. 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
2.14 Inschatting van de 
school dat de jeugdige de 
school/opleiding positief zal 
afsluiten 

O Waarschijnlijk wel met een diploma 
	 P = 12 

O Waarschijnlijk wel met een certificaat 
	

P = 6 
Praktijkonderwijs 

O Onzeker 	 2 
O Waarschijnlijk niet 
	 17 

P = 12 P = 12 
P = 6 P = 6 

2 2 
11 11 

O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
Onderzoek naar beschermende factoren geeft aan dat jeugdigen die betere schoolresultaten behalen, 
meer betrokkenheid bij school ervaren en meer prosociale waarden en normen hanteren. Jeugdigen 
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Domein 2: School 

die slechtere resultaten behalen, lopen gemiddeld meer risico vanwege hun gebrek aan betrokkenheid 
met school en leerproblemen; slechte resultaten vormen soms een indicatie dat een andere —
bijvoorbeeld meer beroepsgerichte — opleiding beter zou kunnen passen bij de jeugdige. 
Wanneer het de jeugdige lukt om zijn/haar school of opleiding af te ronden, dan is dat een indicatie 
dat de jeugdige in staat is om op een prosociale manier door het leven te gaan. Daarnaast krijgt hij/zij 
de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen die hij/zij nodig zal hebben bij toekomstig werk. De 
jeugdige ervaart hoe het is om iets succesvol af te ronden en vermijdt eerder toekomstige problemen. 
De groep delinquente jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) blijkt kwetsbaarder voor 
het niet afmaken van hun opleiding. 

[indien 28] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: El 
Score: Laag (0-8)/ Midden (9-25)/ Hoog (26 of meer)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0-8) / Midden (9-24) / Hoog (25 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

School: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. school. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en).  

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Jeugdige 
• Heb je weleens een baantje of werk gehad? 

Wat deed je? 
• Heb je op dit moment werk? Waar werk je en 

wat doe je? Hoeveel uur per week? 
• Als ik nu je baas zou bellen, wat zou hij over 

jou zeggen? 
• Wat is voor jou de ideale collega? In hoeverre 

ben jij zo? 
• Wie vind je aardig op je werk? Wat doe je 

samen met hem/haar/hen? 

Ouder(s)/Verzorger(s)  
• Heeft x weleens een baantje of werk gehad? 

Wat deed x toen? 
• Heeft x op dit moment werk? Waar en wat 

doet x? Hoeveel uur per week? 
• Hoe gaat met het x op zijn werk? 
• Waarover is hij tevreden? 
• Zijn er weleens problemen of gedoe? Waar 

ligt dat dan aan? 

Domein 3: Werk 

Domein 3: Werk 

Relatie tot recidive: 
Onderzoek naar beschermende factoren toont aan dat jeugdigen die werk hebben en goede relaties 
hebben ontwikkeld met hun collega's en werkgever(s), minder kans lopen op het opnieuw plegen van 
een delict. Participeren in een werkomgeving waar toezicht wordt gehouden, kan jeugdigen de 
gelegenheid bieden werkgerelateerde en sociale vaardigheden te ontwikkelen die de overgang naar 
volwassenheid kan vergemakkelijken. 
Voor jeugdigen met een LVB is het vaak moeilijker om betaald werk te vinden dat bij hun 
mogelijkheden past. Het niet kunnen vasthouden van baantjes is een risicofactor bij jeugdigen met een 
LVB. Jeugdigen met een LVB hebben wel vaak onbetaald vast werk. 

Algemene instructies 
• De vragen richten zich op zowel het arbeidsverleden als de huidige werksituatie van de jeugdige. 

Voor een eerste afname wordt met de 'huidige' werksituatie de werksituatie van de afgelopen zes 
maanden bedoeld. Voor latere afnames wordt de werksituatie in de afgelopen vier weken bedoeld. 
Beoordeel de algemene betrokkenheid van de jeugdige als werknemer om een algemene indruk te 
krijgen van het aanpassingsvermogen en de werkprestaties. Beoordeel alleen werk dat de jeugdige 
uit vrije wil doet. De jeugdige wordt door zijn werkgever betaald voor het werk dat hij verricht. 
Van de jeugdige wordt verwacht dat hij op vaste tijden en regelmatig op het werk aanwezig is. Een 
oppasbaantje dat op reguliere basis plaatsvindt, mag ook meegerekend worden. Werk dat door de 
kinderrechter is opgelegd in het kader van bijvoorbeeld een taakstraf, valt niet onder het domein 
`werk'. 

• Stage wordt niet tot werk gerekend, werk naast school (bbl) wel. 

Dit domein alleen invullen als er ooit betaald werk is verricht, op dit moment betaald werk verricht wordt of indien 
de jeugdige beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. In de andere gevallen doorgaan met het volgende domein.  

LIJ vraagsuggesties I  domein Werk I  Ritax A 

LIJ items met score I domein Werk i Ritax A 

3.1 Werkervaring Heeft eerder betaald werk verricht 
- Verricht op dit moment betaald werk 

Is beschikbaar voor de arbeidsmarkt 
1 Geen van bovenstaande antwoorden van toepassing 

[Indien antwoord op vraag 3.1 is 'geen van bovenstaande antwoorden van toepassing, de rest van dit domein 
overslaan en doorgaan naar volgende domein] 
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1 [Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Verricht op dit moment betaald werk' 

M > 14 jr jr 

3.2 Huidige werksituatie Aantal uur per week:... 
Soort werk:... 

[Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Verricht op dit moment betaald werk] 
J > 14 jr 

O Huidige werk gaat goed 
O Er zijn problemen op het werk door het 

gedrag van de jeugdige  
O Onbekend 

P = 8 P = 8 
15 15 

3.3 Ervaring in huidige 
werksituatie 

[Alleen invullen indien vraag 2.1 beantwoord is met 'verricht op dit moment betaald werk] 
[Niet bijRitax A-IVS:] 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
3.4 Huidige positieve 
contacten met de 
werkgever(s) of volwassen 
collega('s) 

O Tenminste één positief contact 
O Heeft geen positieve contacten 
O Onbekend 

P = 8 P = 8 
0 0 

Domein 3: Werk 

[Indien Ritax A] 
Score 
Beschermende factoren: 	 Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 	(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 
antwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0)/ Midden (0) /Hoog (15) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Werk: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. werk. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 

LIJ vraagsuggesties I domein Werk Ritax B 

Jeugdige 

■ 	Vanaf 15 jaar mag je werken. Zou jij een 
goede reden kunnen bedenken om een 
bijbaan te nemen? 
Wat vind je belangrijk wanneer je baas je 
aanspreekt op iets wat jij beter zou kunnen 
doen? 
Heb je weleens problemen gehad op je werk? 

Ouder(s)/Verzorger(s) 
▪ In hoeverre waren de baantjes tot nu toe 

succesvol? 
■ Hoe was zijn contact met volwassenen bij 

zijn vorige baan? Met wie had x goed 
contact? 

• En als er gedoe was, hoe is dat opgelost? 
Wat was de rol van x hierin? 

• Is x ooit ontslagen door gedoe of daarom 
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Domein 3: Werk 

Wat was er toen aan de hand? Hoe opgelost? 
■ Met wie had jij in je vorige werk goed 

contact? 
■ Wat maakt dat jouw werk/bij baan belangrijk 

voor jou is? 

zelf maar weggegaan? 

■ [Als x niet werkt. Hoe belangrijk denkt u 
dat x het vindt om werk te krijgen? 

■ Wat doet x om werk te krijgen? 

LIJ items en score I domein Werk I Ritax B 

(Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Heeft eerder betaald werk verricht] 
12-13 jr  M > 14 jr J > 14 jr 

3.5 Succes in het 
arbeidsverleden  

O Succesvol geweest op het werk 
O Soms succesvol, soms niet 

P = 2 	P = 2 

O Niet succesvol geweest op het werk 
O Onbekend 

Toelichting: Als er veel wisselingen zijn in het arbeidsverleden, is dat een indicatie dat 
arbeidsverleden niet zo succesvol is geweest. 

[Alleen invullen indien vraag 3.1 beantwoord is met "heeft eerder betaald werk verricht] 

6 	6 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
3.6 Problemen in het 
arbeidsverleden 

O Nooit ontslagen of ontslag genomen vanwege 
problemen op het werk  

O Ontslagen of ontslag genomen vanwege 
slechte prestaties  

O Ontslagen of ontslag genomen omdat de 
jeugdige niet goed kon opschieten met 
collega's of werkgever(s)  

0 

4 

4 

0 

4 

4 

O Onbekend 

[Alleen invullen indien vraag 3.1 beantwoord is met "heeft eerder betaald werk verricht] 
12-13 jr M> 14 jr J> 14 jr 

3.7 Positieve contacten met 
werkgever(s) of volwassen 
collega('s) in de vorige 
werksituatie 

O Twee of meer positieve contacten 
O Eén positief contact 
O Geen positieve contacten 
O Onbekend 

P = 2 P = 2 
P = 1 P = 1 

5 5 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
3.8 In hoeverre is de jeugdige 
in staat om een baan te 
behouden? 

O Heeft laten zien dat hij/zij een baan kan 
	 P = 5 

behouden 
P = 5 

 

O Heeft kennis, vaardigheden en motivatie om 
	 0 

een baan te behouden 
0 

 

O Weet niet wat nodig is om een baan te 
	 5 

behouden 
5 

    

    

O Onbekend 
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12-13 jr M > 14jr J > 14 jr 
3.9 Huidige interesse in een 
baan 

O Heeft op dit moment werk P = 7 P = 7 
0 0 O Heeft geen werk, toont wel interesse in een 

baan 
O Heeft geen werk, toont enige interesse in een 

	 1 
baan 

O Heeft geen werk, toont geen interesse in een 
	 4 

baan 
O Onbekend 

1 

4 

[indien Ritax B] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: ri 
Score: Laag (0-2) / Midden (3-8) / Hoog (9 of meer) 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren:n 
Score: Laag (0-4) / Midden (5-9) / Hoog (10 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Werk: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. werk. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Domein 3: Werk 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Domein 4: Vrije tijd 

Domein 4: Vrije tijd 

Relatie tot recidive 
Onderzoek laat zien dat jeugdigen die deelnemen aan georganiseerde en gestructureerde vrijetijds-
activiteiten meer mogelijkheden hebben om positieve relaties met prosociale jeugdigen en 
volwassenen aan te gaan. Dit vergroot de betrokkenheid bij bestaande en prosociale sociale 
netwerken, prosociaal gedrag en het gevoel van competentie en zelfefficiëntie van de jeugdige. 
(Zelfefficiëntie is het gevoel van competentie, de overtuiging dat je in een bepaalde situatie in staat 
bent om specifiek gedrag uit te voeren om een bepaald doel te bereiken.) 
Jeugdigen die hun vrije tijd zinvol besteden en deelnemen aan prosociale en constructieve activiteiten 
lopen minder risico om in de problemen te raken. Jeugdigen die geen interesse tonen in dit soort 
activiteiten lopen daarentegen juist een groter risico daarop. Onderzoek naar beschermende factoren 
suggereert dat betrokkenheid en verbondenheid bij de samenleving en deelname aan 
gemeenschappelijke activiteiten, antisociaal gedrag kan doen verminderen. De items van dit domein 
brengen in kaart in hoeverre de jeugdige deelneemt aan gestructureerde activiteiten en in hoeverre er 
sprake is van een zinvolle gestructureerde vrijetijdsbesteding. 
Bij jeugdigen met een LVB is het vaak niet een gebrek aan interesse als ze geen structurele 
vrijetijdsbesteding hebben, maar een kwestie van onvermogen. Ze weten niet hoe ze deelname aan een 
hobby of sport moeten realiseren. Er is vaak te weinig geld of ze weten niet hoe ze zich moeten 
gedragen bij de sportclub of in het buurthuis. Sociale situaties zijn lastig voor ze. 

Algemene instructies 
• De vragen van dit domein hebben betrekking op de huidige vrijetijdsbesteding. Voor de eerste 

afname wordt met de 'huidige' vrijetijdsbesteding, de vrijetijdsbesteding van de afgelopen zes 
maanden bedoeld. Voor de latere afnames wordt de vrijetijdsbesteding van de afgelopen vier 
weken bedoeld. 

• Spreek met de jeugdige af over welke periode de vragen gaan. Gebruik hierbij een duidelijk 
markeerpunt in de tijd van ongeveer zes maanden geleden (zomervakantie, kerstvakantie, 
verjaardag). Gebruik dit markeerpunt consequent in elke vraag die over het afgelopen halfjaar 
gaat 

• Betrek in dit domein geen activiteiten die door de school van de jeugdige worden georganiseerd. 

LIJ vraagsuggesties i domein Vrije-tijd I Ritax A 

Jeugdige 
• Vertel eens, wat doe je na schooltijd? En wat 

doe je in het weekend? Wat vind je hier het 
leukste aan? 

• Weet je altijd iets te verzinnen om te doen in 
je vrije tijd? Wat doe je dan? 

• Doe je aan sport? Muziek? Heb je een hobby? 
Ben je lid van een (andere) club of 
vereniging? Hoe vaak ga je hier naar toe? 
Hoeveel lang ben je er dan? 

• Als jij een hobby mocht kiezen, wat zou je 
dan kiezen om te doen? Wat moet er geregeld 
worden met geld, afstand en tijd om dit 
mogelijk te maken? 

• Zou je dit ook bij een club of vereniging 
willen doen? 

• Hoeveel tijd per dag breng je door op internet  

Ouder(s)/Verzorger(s) 
• Wat doet x het liefst in zijn vrije tijd? En 

wat doet x het meest? 
• Doet x aan sport, muziek of een andere 

bezigheid in verenigingsverband? Heeft x 
interesse hierin? 

• Weet x altijd iets te verzinnen om te doen in 
de vrije tijd? Wat doet x op zulke momenten 
dat x zich verveelt? 

• Hoeveel tijd per dag brengt X door op 
internet en sociale media? 

Vragen alleen indien verdacht van online delict 
en/of meer dan 8 uur per dag online: 
• Wat doet X dan meestal op de telefoon of 

computer/laptop? 
• Welke fora, platforms, websites gebruikt X? 
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en sociale media? 

Vragen alleen indien verdacht van online delict 
en/of meer dan 8 uur online: 

■ Wat doe je dan meestal op je telefoon of 
computer/laptop?Welke fora, platforms 
gebruik je? En welke nog meer? En op welke 
websites kom je graag? 

■ Wat is de reden dat je deze gebruikt?Met wie 
heb je contact? 

Weet je wat een incognito-venster is? Indien ja: 
Gebruik je dat wel eens? Waarvoor? Weet je wat 
het deep of dark web is?Indien ja: Ken jij mensen 
die daar wel eens komen? En jij? Welke illegale 
dingen kom je tegen op internet? 

■ Soms veroorzaakt gebruik van internet en 
sociale media ook problemen. Zoals ruzie 
met je ouders of andere mensen, te weinig 
slaap, contact met verkeerde mensen, .... 
Welke problemen heb jij door gebruik van de 
computer, internet of sociale media (gehad) 
met...? 

o ... vrienden? 
o ... je ouder(s)/verzorger(s) of 
broers/zussen? 
o ... school (of je werk)? 
o ... gezondheid? 
o ... politie? 

En welke nog meer? 
■ Komt X volgens u wel eens op het deep of 

dark web? Indien ja: Wat doet X daarmee? 
■ Hoe vaak leidt het gebruik van de computer 

en/of sociale media van X tot bepaalde 
problemen? Welke? (thuis, op school, op 
straat, met politie, gezondheid, ...) 

Domein 4: Vrije tijd 

LIJ items en score domein Vrije tijd I Ritax A 

12-13 jr M > 14jr J> 14 jr 
4.1 Structurele vrijetijds-
besteding binnen een 
vereniging 
Dl Bijvoorbeeld een sportclub, 
buurthuis (clubs), muziekvereniging, 
een religieuze groep/kerk of andere 
structurele activiteiten/clubs binnen 
de gemeenschap. 

O Vrijetijdsbesteding neemt vier of meer uur per 
week in beslag  

O Vrijetijdsbesteding neemt twee tot vier uur per 
week in beslag  

O Neemt nergens deel aan, maar toont wel 
interesse 

O Is niet geïnteresseerd in deelname aan 
	 4 

activiteiten 
O Onbekend 

P = 9 

P = 5 

0 

P = 9 

P = 5 

0 

P = 9 

P = 5 

0 

4 4 
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Domein 4: Vrije tijd 

Toelichting: 
Wees er zeker van dat de jeugdige daadwerkelijk deelneemt aan deze activiteiten en hij niet alleen 
maar zegt dat hij/zij dit doet. Soms is het noodzakelijk om bij de genoemde organisatie(s) zelf na te 
gaan of de jeugdige daar ook echt komt opdagen en deelneemt aan de activiteiten. Voorbeelden van 
activiteiten die vallen onder gestructureerde prosociale gemeenschappelijke activiteiten waar toezicht 
op wordt gehouden, zijn deelname aan activiteiten van clubs, sportverenigingen, een religieuze 
groep/kerk, een culturele groep en andere maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk). 

R O Gebruikt de computer/tablet/smartphone voor meer 
'verborgen' zaken, zoals bezoeken van hackers fora, 
Deep en dark web, e.d. 

4.6a Tijdsbesteding online 
(platforms -Facebook, 
Instagram-, Snapchat/Whatsapp 
met vrienden, YouTube, gamen, 
Spotify, Netflix en andere 
streamingsdiensten van muziek 
en films tellen niet mee) 

R 
R O Elf uur of meer per dag 

O Onbekend 

O Nul tot drie uur per dag 
O Drie tot acht uur per dag 
O Acht tot elf uur per dag 

[Alleen indien verdacht van online delict en/of indien acht tot elf uur per dag of elf uur of meer per dag online. 1 
O Gebruikt de computer/tablet/smartphone voor school, contact 

met familie en vrienden, YouTube en andere sociale media. 
O Gebruikt de computer/tablet/smartphone voor contact met 

vrienden en kennissen die de jongere alleen online kent.  

O Onbekend 

4.6b Activiteiten online 
(platforms zoals Instagram, 
YouTube, Snapchat en 
Whatsapp met vrienden, 
gamen) 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
4.3 Is er bij deze jeugdige 
sprake van een 
problematische 
vrijetijdsbesteding? 
[i] Rondhangen op straat uit 
verveling, rondzwerven, geen 
gestructureerde vrijetijdsbesteding, 
opzoeken risicovolle situaties, geen 
hobby's, veel tijd buitenshuis 
doorbrengen zonder toezicht. Het 
betekent niet per se dat de tijd ook 
met antisociale vrienden wordt 
doorgebracht, maar het gaat meer 
om het gebrek aan een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. 

O Enigszins 
O Ja 
O Onbekend 

O Nee 0 
8 

14 

0 
6 
14 

0 
6 
14 

4.6e Activiteiten online Gebruik veroorzaakt geen problemen 
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5 O Neemt nergens deel aan, maar toont wel 
interesse 

9 O Is niet geïnteresseerd in deelname aan 
activiteiten 

4.2 Positieve vrijetijds-
besteding buiten een 
vereniging 
[i] De jeugdige besteedt zijn tijd 
positief aan activiteiten als lezen, 
computeren, voetballen, 
basketballen, en andere hobby's. 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr  
O Vrijetijdsbesteding neemt vier of meer uur per 

week in beslag  
O Vrijetijdsbesteding neemt twee tot vier uur per 

week in beslag 

O Onbekend 

3 3 

5 5 

P = 3 

P = 2 

P = 3 

P = 2 

P = 3 

P = 2 



Jeugdige 
■ Van wie krijg je geld? En hoe veel en hoe 

vaak? En waar krijg je geld voor (wat moet je 
er van betalen?) 

■ Hoeveel kosten heb je per maand en denk je 
daaraan als je iets koopt? 

■ Wat doe je graag met je geld? 
■ Waar spaar je voor? 
■ Wat doe je als je te weinig geld hebt? 
■ Heb je wel eens schulden? Bij wie? Hoeveel? 

Welke invloed heeft dat? 

Alleen indien verdacht van online delict: 
■ Sommige mensen zijn online voorzichtiger 

om iets te zeggen of te doen, andere mensen 
juist in de echte wereld. Hoe is dat voor jou? 
Waarom? 
- Waar durf je meer: online of offline? 

Ouder(s)/Verzorger(s)  
Van wie krijgt x geld? En: hoeveel en hoe 
vaak? 
Waar krijgt x geld voor (wat moet x ervan 
betalen?) 

• Hoeveel kosten heeft x per maand en denkt x 
daaraan als x iets koopt? 

• Wat doet x graag met zijn geld? 
• Waar spaart x voor? 
• Wat doet x als x te weinig geld heeft? 
• Heeft x weleens schulden? Bij wie? 

Hoeveel? Welke invloed heeft dat op x? 

Alleen indien verdacht van online delict: 
■ Sommige mensen zijn online voorzichtiger 

om iets te zeggen of te doen, andere mensen 
juist in de echte wereld. Hoe is dat voor X? 

■ Waar durft X meer: online of offline? 

Domein 4: Vrije tijd 

Gebruik belemmert de omgang met prosociale vrienden 
	R 

Gebruik van jeugdige veroorzaakt conflicten in het gezin 
	R 

- Gebruik draagt bij aan het criminele gedrag online 
	 R 

Gebruik verstoort het leren op school 
	 R 

Gebruik veroorzaakt gezondheidsproblemen(zoals eet- of 
	R 

slaapproblemen) 

Onbekend 

Invullen op basis van invulling voorgaande items. 

[Indien Ritax 
Score 
Beschermende factoren: 	 Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 	(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 
antwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0)/ Midden (1-17) / Hoog (18 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Vrije tijd: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. vrije tijd. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en).  

Belang voor het voorkomen van herhaling: 

LIJ vraagsuggesties I domein Vrije tijd I Ritax B 
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Domein 4: Vrije tijd 

- Waar ben je meer jezelf: online of offline? 
- Waar voel je je vrijer: online of offline? 
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12-13 jr M > 14 jr J> 14 jr 
4.4 Oordeel jeugdige over de 
eigen financiële situatie 
Ei] Bij dagelijkse en maandelijkse 
uitgaven gaat het om legaal 
verkregen zakgeld en geld voor 
vrijetijdsbesteding. Bij maandelijkse 
uitgaven gaat het om kleding, 
beltegoed/abonnement, e.d. Bij 
incidentele uitgaven gaat het om een 
nieuwe telefoon, fiets, e.d. 

O Voldoende geld 
O Net genoeg geld 
O Te weinig geld voor incidentele uitgaven 
O Te weinig geld voor dagelijkse en 

maandelijkse uitgaven  
O Te weinig geld voor dagelijkse, maandelijkse 

en incidentele uitgaven  
O Onbekend 

P= 4 
0 
1 
3 

4 

P= 2 
0 
0 
1 

2 

P= 4 
0 
1 
3 

4 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
O Houdt aan het eind van de maand wel eens 

geld over en spaart  
O Past uitgaven aan inkomsten: spaart niet en 

heeft geen schulden  
O Heeft problemen met het omgaan met geld, 

heeft soms schulden 
O Heeft veel problemen met het omgaan met 

geld, heeft vaak schulden  
O Onbekend 

6 4 6 

4.5 Manier waarop jeugdige 
met geld omgaat 

P= 2 

0 

2 

P= 4 

0 

4 

P= 4 

0 

4 

[Alleen indien verdacht van online delict] 
4.7 Ongeremdheid 
online 
[i] Het gaat om de 
mate waarin de 
jeugdige zich online 
minder geremd voelt 
en gemakkelijker 
dingen durft te 
zeggen, initiatief durft 
te nemen, grenzen 
exploreert enzovoorts 
dan offline. 

II 	Voelt zich online meer geremd: denkt goed na voor online iets te 
zeggen, te posten of te doen 
Voelt zich online en offline even geremd of vrij 

El 	Voelt zich online iets minder geremd: durft online sneller iets te 
zeggen, te posten of te doen 

O Voelt zich online veel minder geremd dan offline: durft online veel 
sneller iets te zeggen, posten of te doen 

O Onbekend 

B 

R 

Domein 4: Vrije tijd 

LIJ items en score I domein Vrije tijd I Ritax B 

Relatie tot recidive: 
Er lijkt een verband te bestaan tussen het hebben van schulden en crimineel gedrag. Zowel 
adolescenten als jongvolwassenen die meer of hogere schulden hebben, vertonen gemiddeld meer 
crimineel gedrag. Mogelijk zijn er overeenkomsten in risicofactoren voor schulden en criminaliteit. 
Het zou kunnen dat het plegen van delicten op jonge leeftijd een risicofactor is voor het ontstaan van 
schulden, terwijl op iets latere leeftijd en in de jongvolwassenheid het hebben van schulden de kans op 
herhaalde criminaliteit vergroot. Het hebben van schulden maakt het dan moeilijker om te stoppen 
met criminaliteit. 

[Indien 281 
Score 
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Domein 4: Vrije tijd 

Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: g 
Score: Laag (0-2) / Midden (3-8) / Hoog (9 of meer)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0-2) / Midden (3-21) / Hoog (22 of meer) 

[Indien van toepassing:) 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Vrije tijd: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. vrije tijd. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Ouder(s)/Verzorger(s) Jeugdige 
• Hoe zou je jouw beste vriend met drie 

woorden beschrijven? 
• Wat is voor jou een vriend? Heb je zo 

iemand? 
• Heb je verschillende vrienden of ga je vooral 

met één groep om? 
• Wat doen de anderen overdag? (Gaan zij naar 

school of werken ze?) 
• Hoe vaak zie je ze? Wat doen jullie samen?  

■ Hoe zou U de beste vriend(en) van x met 
drie woorden beschrijven? 

■ Wat betekent vriendschap voor x? 
• Gaat x met verschillende vrienden of vooral 

met één groep om? 
• Wat doen de vrienden overdag? (Gaan zij 

naar school of werken ze?) 
• Weet U hoe vaak x zijn vrienden ziet, wat ze 

samen doen en waar ze elkaar zien? Wat 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

Domein 5: Relaties 

Relatie tot recidive: 
Jeugdigen worden beïnvloed door leeftijdsgenoten, gezinsleden en andere rolmodellen. Hoe zwakker 
de relatie tussen de jeugdige en diens gezin, des te groter over het algemeen de invloed van 
leeftijdsgenoten op de jeugdige. Jeugdigen die veel tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten die een 
negatieve (antisociale) invloed hebben én die een zwakke band hebben met het eigen gezin en 
volwassenen, lopen een groter risico op recidive. Onderzoek naar beschermende factoren laat zien dat 
jeugdigen die een zwakke band hebben met hun eigen gezin, positief kunnen worden beïnvloed door 
andere prosociale volwassen rolmodellen. Wanneer de relatie tussen de jeugdige en prosociale 
volwassenen en leeftijdsgenoten wordt versterkt en verbeterd en de relatie met antisociale 
leeftijdsgenoten wordt verzwakt, vermindert de kans op recidive. 
Jeugdigen met een LVB hebben veelal problemen met sociale aanpassing in sociale situaties en in 
relaties met leeftijdgenoten. Ze worden minder geaccepteerd of zelfs afgewezen door leeftijdgenoten 
en hebben moeite om relaties met leeftijdgenoten op te bouwen. Jeugdigen met een LVB zijn vaak 
meer beïnvloedbaar door leeftijdsgenoten dan jeugdigen zonder een LVB. Doordat zij sterke een 
behoefte hebben om geaccepteerd te worden en om status en respect te verwerven, zullen jeugdigen 
met een LVB volgens sommige onderzoekers meedoen met criminele activiteiten om daarmee 
vriendschap te verkrijgen of om vriendschappen niet te verliezen. 
Door de beïnvloedbaarheid van jeugdigen met een LVB zijn zij geneigd meer op de ander te 
vertrouwen dan op hun eigen mening, zijn zij extra kwetsbaar voor de invloed van negatieve vrienden 
en is er een verhoogd risico om meegezogen te worden in het overlastgevende, antisociale en/of 
delinquente gedrag van hun 'vrienden'. Zij worden vaak door anderen ingezet om mee te doen aan 
dergelijke activiteiten, zonder dat ze beseffen iets overlastgevends, antisociaals of crimineels te doen. 
Ook overzien ze de consequenties van hun handelen niet. 
De groep delinquente jeugdigen met een LVB blijkt onder meer kwetsbaarder voor een hoog 
percentage delinquente vrienden en daarnaast een gebrek aan prosociale vrienden, dan delinquente 
jeugdigen zonder een LVB. 

Algemene instructies 
• De vragen hebben betrekking op de huidige relaties van de jeugdige. Voor het eerste afname 

worden met 'huidige' relaties de relaties van de afgelopen zes maanden bedoeld. Voor de latere 
afnames wordt met 'huidige' relaties de relaties van de jeugdige binnen de afgelopen vier weken 
bedoeld. 

• Spreek met de jeugdige af over welke periode de vragen gaan. Gebruik hierbij een duidelijk mar-
keerpunt in de tijd van ongeveer zes maanden geleden (zomervakantie, kerstvakantie, verjaardag). 
Gebruik dit markeerpunt consequent in elke vraag die over het afgelopen half jaar gaat. 

• Extra informatie kan worden nagevraagd bij school of bij de wijkagent. 

LIJ vraagsuggesties I domein relaties I Ritax A 
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Wat vind je prettig aan het contact met je 
vrienden? Wat heb je aan je vrienden? Waar 
zien jullie elkaar? 

■ Wat doen jullie samen? Zijn er ook minder 
leuke dingen? 

vindt U het meest prettig in de contacten die 
x heeft? Wat heeft x aan zijn vrienden? 
Welke rol heeft hij in de vriendengroep? 

■ Zijn er ook minder leuke dingen in de 
vriendschap(pen) van x? 

■ Is er iemand die x heel erg bewondert en 
op wie hij/zij graag zou willen lijken? 
Wie heeft invloed op x? Zo ja, wat voor 
invloed? 

■ Hoe reageren mensen uit de buurt op x 
en zijn vrienden? Wat was de laatste 
reactie uit de buurt? 

■ Hoeveel van deze jongeren / deze groep 
zijn in aanraking geweest met de politie? 
Waarvoor? 

■ Wat zou U willen dat deze vrienden van 
x doen of laten, zodat x op het rechte pad 
blijft? 

■ Hebt U een voorbeeld dat x niet meedeed 
toen x met vrienden was die dingen 
wilde doen waardoor ze in de problemen 
zouden kunnen komen? Hoe vaak komt 
dit voor? En als x wel meedoet, wat is er 
dan anders? 

■ Op wie van je vrienden zou je wel willen 
lijken? Of Wie van je vrienden is voor jou 
een voorbeeld? 

■ Hoe reageren mensen uit de buurt op jullie? 
Wat was de laatste reactie uit de buurt? 

■ Hoeveel van deze jongeren / deze groep zijn 
in aanraking geweest met de politie? 
Waarvoor? 

■ Wat kunnen jouw vrienden doen of laten, 
zodat jij op het rechte pad blijft? 

■ Geef eens een voorbeeld dat je niet meedeed 
toen je met je vrienden was en er gebeurde 
iets waarvan je wist: 'dit is niet oke'. Hoe 
vaak komt dit voor? En als je wel meedoet, 
wat is er dan anders? 

■ Is er een verschil tussen het soort 
contacten dat je hebt offline en online? 

■ Heb je online met dezelfde soort personen 
contact als in je offline leven? Zo nee, 
wat zijn de verschillen? 

Alleen indien verdacht van online delict of 
wanneer jeugdige vooral online contacten 
heeft: 
■ Overal kun je mensen tegenkomen die 

dingen doen die niet mogen, dingen doen 

■ Is er een volgens U verschil tussen het 
soort contacten dat X heeft offline en 
online? 

■ Heeft X online met dezelfde soort 
personen contact als in zijn offline 
leven? Zo nee, wat zijn de verschillen? 

■ Welke mensen komt X volgens U tegen 
op sociale media en internet? 

Alleen indien verdacht van online delict of 
wanneer jeugdige vooral online contacten 
heeft: 
■ Wat vindt U van deze contacten? Zijn 

het in uw ogen 'goede' of 'verkeerde' 
mensen om contact mee te hebben? 
Waarom? 

■ Houden deze mensen zich volgens U 
bezig met verboden activiteiten? 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
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12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
P = 3 

0 
5 
7 
24 

P = 3 
0 
1 
5 

14 

P = 3 
0 

5 
14 

5.1a Leeftijdgenoten met wie 
de jeugdige zijn tijd 
doorbrengt (i] Prosociale 
leeftijdsgenoten zijn jeugdigen die 
zich aan wetten en regels houden, 
rekening houden met anderen en 
zich cooperatief en behulpzaam 
opstellen. Antisociale leeftijdgenoten 
zijn jeugdigen die zich vijandig 
opstellen tegenover de 
samenleving, de wet overtreden 
en/of de rechten van anderen 
schenden. 
Een bende is een groep antisociale 
jongeren en/of volwassenen die zich 
bezighoudt met criminele 
activiteiten. 

O Vooral prosociaal 
O Geen 
O Prosociaal en antisociaal 
O Vooral antisociaal 
O Lid van een bende 

O Onbekend 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

die verboden zijn. Wat kom jij in de echte 
wereld tegen? En in de digitale/online 
wereld? 
- Hoe kom je die mensen dan tegen? 
- Wat doe je dan? 
- In hoeverre gebeuren er dingen die 
verboden zijn? Zoals hacken, 
wachtwoorden kraken, digitaal inbreken, 
foto's en filmpjes om anderen te pesten of 
bedreigen, ... 

■ Welke digitale vaardigheden heb je 
geleerd via online contacten? Wat hebben 
anderen je geleerd online? 

Vragen voor mentor/leerkracht: 
Met wat voor jeugdigen gaat x veel om op school? Zijn het in uw ogen overwegend prosociale, 
neutrale of antisociale jeugdigen? 
Zijn deze jeugdigen ooit met de politie in aanraking gekomen? 

- Hoe kijkt x aan tegen andere jeugdigen die zich antisociaal gedragen (regels overtreden op school, 
anderen lastig vallen, iets kapot maken, iets stelen ...)? 

- Maakt x eigen keuzes als hij/zij samen met vrienden/ klasgenoten is? 
- Doet x wel eens dingen die niet mogen, omdat zijn vrienden/ klasgenoten het doen? 
- Kan x 'nee' zeggen als anderen x proberen over te halen / onder druk zetten? 

Extra informatie kan worden nagevraagd bij ouders, school of bij de wijkagent. 

LIJ items en score I domein Relaties I  Ritax 

Relatie tot recidive: 
Onderzoek toont aan dat de invloed van leeftijdsgenoten op jeugdigen tijdens de adolescentie groot is. 
Met wie de jeugdige zich associeert, wie hij imiteert en welke rol de jeugdige heeft binnen de groep 
leeftijdsgenoten geeft aan of de betreffende vrienden een positieve of negatieve invloed op de jeugdige 
hebben. 
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Alleen bij verdacht van online delict en/of Ja op vraag 5.1b 
5.1c Contacten met wie de 
jeugdige alleen online tijd 
doorbrengt 
[i] Met tijd online doorbrengen wordt 
bedoeld elkaar digitaal ontmoeten op 
fora, netwerksites, of via 
Whatsapp/Snapchat en andere 
sociale media. Prosociale 
leeftijdsgenoten zijn jeugdigen die zich 
aan wetten en regels houden, 
rekening houden met anderen en zich 
cooperatief en behulpzaam opstellen. 
Antisociale leeftijdgenoten zijn 
jeugdigen die zich bezighouden met 
strafbare feiten offline en/of online, 
Een criminele groep is een groep 
antisociale jeugdigen en/of 
volwassenen die zich bezighoudt met 
criminele activiteiten. 

O Vooral prosociaal 
O Geen 
O Vooral prosociaal en antisociaal 
O Vooral antisociaal 
O Lid van een criminele groep 
O Onbekend 

B 

R 
R 
R 
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5.1b Is er verschil tussen het 
	

O Ja 
soort contacten offline en 	O Nee 
online? 	 O Onbekend 

5.2 Bewondering voor en/of 
imiteren van antisociaal 
gedrag van leeftijdgenoten 

O Niet, jeugdige staat hier afwijzend tegenover 
en laat zelf ander gedrag zien 

O Enigszins 
O Wel 

12-13 jr 
P = 9 

6 
14 

J > 14 jr 
P = 9 

3 
13 

M> 14 jr 
P = 9 

3 
13 

O Onbekend 

22 O Is de leider van antisociale leeftijdgenoten 

5.3 De mate waarin de 
jeugdige weerstand kan 
bieden aan de invloed van 
antisociale leeftijdgenoten 

O Heeft alleen omgang met prosociale 
leeftijdgenoten 

O Biedt meestal weerstand tegen de invloed van 
antisociale leeftijdgenoten 

0 0 0 

O Biedt soms weerstand tegen de invloed van 
antisociale leeftijdgenoten  

O Biedt zelden weerstand tegen de invloed van 
antisociale leeftijdgenoten 

15 15 

12-13 jr 
P = 14 

J > 14 jr 
P = 14 

M> 14 jr 
P = 14 

6 

12 

5 

10 

5 

10 



Jeugdige 
• Wie is er buiten school en gezin belangrijk 

voor jou? Wat maakt die persoon belangrijk 
voor jou? Wat doet die persoon goed? 

• Buiten school en gezin, wie zijn de 
volwassenen die jou helpen en steunen? Hoe? 
Waarmee? 

• Wie weet het als eerste volwassene als er wat 
leuks of juist ergs gebeurt? 

• Je hoort vaak dat jongeren elkaar plagen of 
pesten. Ken jij anderen die gepest zijn? 

• Zijn vrienden van jou wel eens gepest? 
• Ben jij wel eens gepest, of heb je zelf wel 

eens gepest? Zo ja: Wat gebeurde er? Hoe 
vaak gebeurde dat? 

• Heb je wel eens een vriendje of vriendinnetje 
gehad? Heb je er nu één? Hoe lang zijn jullie 
al samen? Wanneer zien jullie elkaar? 

• Wat vinden je ouders goed en minder goed 
leuk en minder leuk aan je vriend of 
vriendinnetje? 

• Op welke manier ben jij veranderd nu je een 
vriend / vriendinnetje hebt? 

Ouder(s)/Verzorger(s)  
• Wie is er buiten school en gezin belangrijk 

voor x? Wat maakt die persoon belangrijk 
voor x? 

• Buiten school en gezin, wie zijn de 
volwassenen die x helpen en steunen? Hoe? 
Waarmee? 

• Wie weet het als eerste volwassene als er 
wat leuks of juist ergs gebeurt? 

• Zijn vrienden van x wel eens gepest? 
• Is x wel eens gepest, of x zelf wel eens 

gepest? Zo ja: Wat waren de 
omstandigheden? Hoe vaak gebeurde dat? 

• Heeft x wel eens een vriendje of 
vriendinnetje gehad? Heeft hij er nu een? 
Hoe lang zijn zij samen? Wanneer zien zij 
elkaar? 

• Wat vindt u goed en minder goed, leuk en 
minder leuk aan de vriend of het 
vriendinnetje van x? 

• Op welke manier is x veranderd nu hij een 
vriend / vriendinnetje heeft? 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
5.4 Huidige positieve relaties 
met volwassenen, anders dan 

0 Positieve relaties met twee of meer 
volwassenen 

P = 5 P = 5 P = 5 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Relaties: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. relaties. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 

LIJ vraagsuggesties I domein Relaties I  Ritax B 

Mentor 
Vraag eventueel aan de mentor of de jongere wel eens gepest wordt, of dat hij/zij zelfpest. 

Algemene instructies 
• Het gaat hier niet om contacten via school, werk en gezin. Die komen elders aan bod. 

Familieleden buiten het gezin vallen wel onder dit domein. 
• Vraag bij dit domein goed door naar alle personen die een rol spelen in het leven van de jeugdige. 

Het is van groot belang een goed beeld te krijgen van alle personen met wie de jeugdige contact 
heeft om vervolgens vast te kunnen stellen in hoeverre de personen prosociale modellen zijn en 
steun bieden. 
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Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

 

O Positieve relatie met één volwassene 
	P = 4 P = 4 P = 4 

 

O Geen positieve relaties met volwassenen 	3 3 3 

 

O Onbekend 

   

     

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
5.5 Huidige sociale binding 
met de gemeenschap 
[ij De jeugdige ervaart steun van 
mensen buiten het gezin, maar 
binnen zijn omgeving (school, buurt, 
familie, kennissen) die hem/haar 
helpen en proberen te voorkomen 
dat hij/zij in de problemen raakt. 

O Sterke sociale binding 
O Enigszins sociale binding 
O Geen sociale binding 
O Onbekend 

P = 12 P = 12 P = 12 
0 0 0 
5 5 5 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
5.6 Is de jeugdige wel eens 
gepest? 

O Is nooit gepest 
	

0 
O Is wel eens gepest 
	

0 
0 0 
0 0 

O Is vaak gepest 0 0 0 
O Onbekend 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
5.7 Heeft de jeugdige wel 
eens gepest? 

O Heeft nooit gepest 
O Heeft wel eens gepest 

0 0 0 
0 0 0 

     

 

O Heeft vaak gepest 
	 3 3 3 

 

O Onbekend 

   

     

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
5.8 Huidige relatie/verkering O Relatie/verkering met prosociaal persoon 

	P = 1 P = 1 P = 1 

    

O Geen relatie/verkering 
	 0 0 0 

O Relatie/verkering met antisociaal persoon 
	3 3 3 

    

    

O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
De invloed van leeftijdsgenoten op jeugdigen tijdens de adolescentie is groot. Onderzoek toont aan dat 
de invloed van een partner/geliefde nog groter kan zijn dan die van leeftijdsgenoten. 

[Indien 2B:] 
Score 
Beschermende factoren: 	 Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 	(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: El 
Score: Laag (0)/ Midden (1-5)/ Hoog (6 of meer)  

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0-12 / Midden (13-21)/ Hoog (22 of 
meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Relaties: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. relaties. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Jeugdige Ouder(s)/Verzorger(s) 
• Drink je alcohol? Zo ja: Wanneer, hoeveel 

glazen, hoe vaak en met wie? Hoe kom je aan 
alcohol? 

• Wat is bij U in huis de regel met 
betrekking tot alcohol en drugsgebruik? 

• Wat is de afspraak met x over het gebruik 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

Relatie tot recidive: 
Bij veel jeugdigen die vanwege criminele activiteiten in aanraking komt met politie en justitie, is 
sprake van misbruik van alcohol en/of drugs of afhankelijkheid van alcohol en/of drugs. 
Jeugdigen van wie is gebleken dat zij al op jonge leeftijd zijn begonnen met het experimenteren met 
alcohol en drugs, lopen een groter risico op crimineel gedrag. Drugsgebruik wordt ook in verband 
gebracht met gedrags- en leerproblemen op school en geassocieerd met antisociale jeugdigen. 
In sommige situaties leidt gebruik van alcohol en/of drugs tot het onbezonnen begaan van een delict. 
In dat geval is er een verband tussen het gepleegde delict en middelengebruik. 
Bij afhankelijkheid van middelen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke 
afhankelijkheid. Er is sprake van lichamelijke afhankelijkheid als er ontwenningsverschijnselen 
optreden als de gebruiker stopt met het gebruik van het middel. Lichamelijke tolerantie betekent dat 
iemand steeds meer van het middel nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Lichamelijke 
afhankelijkheid en tolerantie worden veroorzaakt door het middel. Er zijn middelen die beide 
verschijnselen met zich meebrengen, maar er zijn ook middelen waarbij geen van beide optreedt. 
Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker het idee heeft niet goed te kunnen functioneren 
zonder het middel. Bij een diagnose 'afhankelijkheid' gaat het om een combinatie van controleverlies 
(vaker gebruik dan gepland, niet kunnen stoppen), lichamelijke afhankelijkheid (tolerantie en 
onthoudingsverschijnselen), psychische afhankelijkheid (hunkering, zoekgedrag) en 
lichamelijke/sociale gevolgen van gebruik. 
Jeugdigen met een LVB hebben een extra kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van afhankelijkheid. Er 
is vaak sprake van weinig remming: ze vinden het moeilijk om te stoppen en zich in te houden. Ze 
weten niet goed dat afhankelijkheid van een middel op de loer ligt. Daarnaast zijn jeugdigen met een 
LVB slecht op de hoogte van de gevaren en nadelige consequenties van drugs. Jeugdigen met een LVB 
gebruiken tegenwoordig meer verslavende middelen dan vroeger. Veel jeugdigen met een LVB 
gebruiken drugs als zelfmedicatie. 

Algemene instructies 
Bepaal bij het alcohol- en drugsgebruik van de jeugdige in hoeverre dit het leven van de jeugdige 
belemmert of verstoort. Wanneer een jeugdige in een mate drugs of alcohol gebruikt die het normaal 
functioneren verstoort, kan men stellen dat de jeugdige een ernstig drugs-/alcoholprobleem heeft en 
dat behandeling noodzakelijk is. Er is sprake van een belemmering in het functioneren wanneer zich 
problemen voordoen op de volgende gebieden: 
• Belemmeringen ten aanzien van de opleiding: er is sprake van schoolverzuim en slechte 

schoolprestaties. 
• Belemmeringen ten aanzien van het functioneren in het gezin: er is sprake van conflicten in het 

gezin die zijn veroorzaakt door alcohol- en/of drugsgebruik, zoals van huis weglopen, thuis stelen 
om het gebruik te kunnen bekostigen, ruzies over het gebruik of het thuis stelen van drugs en 
alcohol. 

• Belemmeringen ten aanzien van de omgang met leeftijdsgenoten: het alcohol- en/of drugsgebruik 
staat omgang met prosociale leeftijdsgenoten in de weg. 

• Belemmeringen ten aanzien van de gezondheid: er is sprake van Eerste Hulp-contacten of er zijn 
medische problemen die door alcohol- en/of drugsgebruik worden veroorzaakt. 

LIJ vraagsuggesties I domein Alcohol, drugs en gokken I  Ritax A 
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Bij veelvuldig alcohol én drugsgebruik, zodanig dat jeugdige niet meer adequaat functioneert: 
• Hoe vaak gebruik je alcohol en drugs 

tegelijkertijd? Wat merk je dan? 
• Heb je onder invloed van drugs en alcohol wel 

eens iets vervelends gedaán of iemand pijn 
gedaan? Of is jou wel eens iets aangedaan? 

• Is het wel eens gebeurd dat je niet meer wist 
wat je deed? 

• Wat voor last heb jij van je alcohol en 
drugsgebruik (hallucinaties, angst, pijn)? Heb 
je wel eens rare beelden in je hoofd? Ben je 
wel eens heel bang geworden? 

• Hoe vaak gebruikt x alcohol en drugs 
tegelijkertijd? Wat merkt U dan? 

• Heeft x onder invloed van drugs en alcohol 
wel eens iets vervelends gedaan of iemand 
pijn gedaan? Of is hem wel eens iets 
aangedaan? 

• Is het wel eens gebeurd dat x niet meer 
wist wat hij / zij deed? 

• Wat voor last heeft x van je alcohol en 
drugsgebruik (hallucinaties, angst, pijn)? 
Heeft x wel eens rare beelden in zijn/haar 

• Wat voor drugs gebruik je? Zo ja: Wanneer, 
wat, hoeveel, hoe vaak en met wie? Hoe kom je 
aan drugs? 

• Wat doet 'de drugs' met je? Hoe zien anderen 
aan jou dat jij onder invloed bent? Wat is het 
ergste dat er is gebeurd toen je gebruikt had? 

• Had je gebruikt voor .... (omschrijving 
tenlastelegging)? 

• Hoe reageren je ouders als je gebruikt hebt? En 
school en je werk? 

• Wat kosten de drugs die jij gebruikt? Hoe 
betaal je jouw gebruik? 

• Gebruikt x drugs? Zo ja: Wanneer, wat, 
hoeveel, hoe vaak en met wie? Hoe komt x 
aan drugs? 

• Wat doet 'de drugs' met x? Hoe ziet U aan 
x dat x onder invloed is? Wat is het ergste 
wat U weet dat er is gebeurd toen x 
gebruikt had? 

• Had x gebruikt voor .... (omschrijving 
tenlastelegging)? 

• Hoe reageert U als x gebruikt heeft? En 
school en werk? 

• Hoe komt x aan geld voor de drugs die x 
gebruikt? 

• Wat doet alcohol met je? Hoe zien anderen aan 	van alcohol en drugs buitenshuis? 
jou dat jij onder invloed bent? 

• Wat was voor jou een situatie waarin je dacht: 	Drinkt x alcohol? Zo ja: Wanneer, hoeveel 
maar goed dat ik geen alcohol heb gedronken!? 	glazen, hoe vaak en met wie? Hoe komt x 

• Wat is het ergste dat er is gebeurd toen je 	aan alcohol? 
gedronken had? 	 Had x gedronken voor .... (omschrijving 

• Ben je weleens vrienden kwijtgeraakt doordat 	tenlastelegging)? 
je gedronken had / drugs gebruikte of gokte? 	Wat doet alcohol met x? Hoe ziet U aan x 

• Had je gedronken voor .... (omschrijving 	dat x onder invloed is? 
tenlastelegging)? 	 Wat was voor U een situatie waarin U 

• Hoe reageren je ouders als je gedronken, 	 dacht: maar goed dat x geen alcohol heeft 
gebruikt, gegamed of gegokt hebt? En school 	gedronken!? 
en je werk? 	 Wat is het ergste wat U weet dat er is 

• Wat voor gevolgen heeft het drinken / 	 gebeurd toen x gedronken had? 
gebruiken / gamen en gokken voor het leren op 
school? 	 Hoe gaan vrienden van x om drinken / 

drugs gebruiken of gokken? Welke invloed 
heeft het drank/drugsgebruik op de omgang 
van x met vrienden? 
Hoe reageert U als x gedronken, gebruikt, 
gegamed of gegokt heeft? En hoe reageert 
school en werk? 
Wat voor gevolgen heeft het drinken / 
gebruiken / gamen en gokken voor het 
leren op school? 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
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Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

hoofd? Is x wel eens heel bang geworden? 
■ Welke invloed heeft het drank en/of 

drugsgebruik van x op Uw gezin? 

LIJ items en score I domein Alcohol, drugs en gokken I  Ritax A 

6.1a Alcoholgebruik 
jeugdige 
[i] Betreft de afgelopen zes 
maanden. 

O Drinkt geen alcohol 
O Drinkt wel eens alcohol, maar dit speelde 

geen rol bij het delict  
O Alcoholgebruik speelde een rol bij het 

delict 

12-13 jr 
0 

M k 14 
0 

J k 14 
0 

7 

9 

5 

7 

15 

20 

O Onbekend 

[Alleen indien antwoord bij vraag 6.1a 'alcoholgebruik speelde..' of 'drinkt wel eens ...':J 
12-13 jr  M 14  J>_14 

6.1b Mate van alcoholgebruik 
jeugdige 
[i] Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 
Zelden is minder dan één keer per 
maand; soms is één tot twee keer 
per maand; vaak is drie of meer keer 
per maand. 
Weinig is één tot vier glazen per 
keer; veel is vier glazen of meer per 
keer. 

O Zelden en weinig per keer 
O Soms en weinig per keer 
O Vaak, maar dan weinig per keer 
O Zelden, maar dan veel per keer 
O Soms, maar dan veel per keer 
O Vaak en veel per keer 
O Onbekend 

/De volgende vraag overslaan indien 'Zelden en weinig per keer' of 'Onbekend' bij de vorige vraag] 

0 
4 
6 
6 
6 
6 

0 
3 
3 
3 
3 
4 

0 
3 
3 
3 
3 
4 

12-13 jr  M > 14  J > 14 
6.1c Problemen als gevolg 
van alcoholgebruik 
[i] Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 

Alcoholgebruik veroorzaakt geen 
problemen  

1 Alcoholgebruik belemmert de omgang met 
prosociale vrienderi  

- Alcoholgebruik van jeugdige veroorzaakt 
conflicten in het gezin  

0 

3 

4 

4 

4 

0 

4 

5 

5 

5 

0 

4 

5 

5 

5 

Alcoholgebruik draagt bij aan het criminele 
gedrag  
Alcoholgebruik verstoort het leren op 
school 
Alcoholgebruik veroorzaakt 

	 9 
gezondheidsproblemen  
Onbekend 

9 8 

6.2a Drugsgebruik jeugdige 
[i] Betreft de afgelopen zes 
maanden. 

O Gebruikt geen drugs 
O Gebruikt wel eens drugs, maar dit 

speelde geen rol bij het delict  
O Drugsgebruik speelde een rol bij het 

delict 

12-13 jr 
0 

M>_14 
0 

J>_14 
0 

7 

9 

5 

7 

15 

20 

O Onbekend 
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]  [De volgende vraag overslaan indien 'Zelden en weinig per keer' of 'Onbekend bij de vorige vraag 

[Alleen indien antwoord bij vraag 6.2a drugsgebruik speelde..' of 'gebruikt wel eens ...': 
12-13 jr M>_14 J>_14 

6.2b Mate van drugsgebruik 
jeugdige 
[ij Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 
Zelden is minder dan één keer per 
maand; soms is één tot twee keer 
per maand; vaak is drie of meer keer 
per maand. 
Weinig is dat de jongere goed 
aanspreek blijft en nog weet wat hij 
doet; veel is dat de jongere niet 
meer goed aanspreekbaar blijft en 
niet meer weet wat hij doet.  

O Zelden en weinig per keer 
O Soms en weinig per keer 
O Vaak, maar dan weinig per keer 
O Zelden, maar dan veel per keer 
O Soms, maar dan veel per keer 
O Vaak en veel per keer 
O Onbekend 

0 0 0 
4 3 3 
6 3 3 
6 3 3 
6 3 3 
6 4 4 

12-13 jr M > 14 J > 14 
- Drugsgebruik veroorzaakt geen problemen 

Drugsgebruik belemmert de omgang met 
prosociale vrienden 

- Drugsgebruik van jeugdige veroorzaakt 
conflicten in het gezin  

- Drugsgebruik draagt bij aan het criminele 
gedrag  

- Drugsgebruik verstoort het leren op school 
Drugsgebruik veroorzaakt 
gezondheidsproblemen 
Onbekend 

6.2c Problemen als gevolg 
van drugsgebruik 
[ij Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 

5 

5 

5 
9 

5 

5 

5 
9 

4 

4 

4 
8 

0 
4 

0 
4 

0 
3 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

[Indien Ritax A:] 
Score 
Beschermende factoren: 
Domein kent geen beschermende factoren. 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: n 
Score: Laag (0-6) / Midden (7-22) / Hoog (23 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. alcohol- en drugsgebruik en gokken. Doe dit op basis van 
informatie uit het eventuele dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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• Gok of poker je wel eens? Zo ja, hoe, met wie, 
wanneer? Hoe lang gok je als je bezig bent? 

• Hoe weet je dat je moet stoppen? Wat is het 
grootste voordeel en het grootste nadeel 
geweest? Of: wat is het leukste dat er is 
gebeurd met gokken en wat is het ergste dat er 
is gebeurd? 

a - 

	

	Hoeveel geld geef je uit aan het gokken? Hoe 
kom je aan het geld? 

• Gokt of pokert x wel eens? Zo ja: hoe, 
wanneer, hoe vaak, met wie? Hoe lang 
gokt x als hij bezig is? 

• Welke invloed heeft gokken op de omgang 
met vrienden? 

• Welke invloed heeft gokken op Uw gezin? 
• Weet U of het x wel eens gelukt is om niet 

te gokken of te stoppen met gokken? Wat 
was er toen anders? 

• Heeft het gokken bijgedragen aan het 
plegen van strafbare feiten? (of 
voorkomen?) 

• Hoeveel geld geeft x uit aan het gokken? 
Hoe komt x aan het geld? 

• Leidt het gokken tot 
gezondheidsproblemen, bv stress of slecht 
slapen? 

Jeugdige 
• Wat zou voor iemand een reden kunnen zijn 

om drugs/alcohol te gebruiken? Wat zou een 
goede reden kunnen zijn om te stoppen? Wat 
zou voor jou een reden zijn om te gebruiken of 
te stoppen? 

• Ben jij wel eens getest of onderzocht op 
alcohol of drugsgebruik? 

• Heb je zelf wel eens een test ingevuld, 
bijvoorbeeld op internet? Zo nee, ga naar 
volgend item. Zo ja: 

• Wat kwam daar uit? Wat vond je van de 
uitslag? 

Ouder(s)/Verzorger(s) 
• Wat zou voor x een reden kunnen zijn om 

drugs/ alcohol te gebruiken? En: Wat zou x 
een goede reden vinden om te stoppen? 

• Zou U x een probleemdrinker of gebruiker 
noemen? Wordt hij door anderen ook zo 
gezien of heeft een hulpverlener dat 
gezegd? 

• Is x wel eens getest of onderzocht op 
alcohol of drugsgebruik? 

• Heb je zelf, of heeft iemand anders, wel eens 
gedacht dat een cursus of training voor je 
alcohol/drugsgebruik goed zou zijn? Zo ja: 

• Heb je wel of niet een training gevolgd? Welke 
training en waar? 

• Hoe liep de training? Wat heb je eraan gehad? 
Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? 

• Is ooit aan een behandeling voor verslaving 
gedacht? Zo ja, hoe is dat verder gegaan? 

• Heeft U, of anderen, weleens gedacht dat 
een cursus of training voor het 
alcohol/drugsgebruik of gokken van x goed 
zou zijn? Zo ja: 

• Heeft x wel of niet een training gevolgd? 
Welke training en waar? 

• Hoe liep de training? Wat heeft x eraan 
gehad? Wat is het belangrijkste dat x 
geleerd heeft? 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

LIJ vraagsuggesties I domein alcohol, drugs en gokken I Ritax B 
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Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

LIJ items en score I domein alcohol, drugs en gokken I Ritax B 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
6.3 Onderzoek naar alcohol-
/drugsgebruik jeugdige 
[i] De diagnose moet bevestigd zijn 
door een psycholoog/psychiater. 

O Geen onderzoek 
	

0 
O Gediagnosticeerd als geen 

probleemgebruiker  
O Gediagnosticeerd als probleemgebruiker 
O Gediagnosticeerd als afhankelijk/verslaafd 

	
4 

0 0 
0 

3 

0 

3 

0 

3 
4 4 

0 O Onbekend 0 0 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
6.4 Cursus/training voor 
alcohol-/drugsprobleem 

O Nooit een cursus/training gevolgd 
	 0 

O Vrijwillig een cursus/training gevolgd 	 0 
	

0 
O Een cursus/training gevolgd op verzoek van 	0 

ouder(s)/verzorger(s)/school of een instantie  
O Een cursus/training opgelegd door justitie 	2 
O Een cursus/training geweigerd of voortijdig 	4 

	
4 

beëindigd  

0 0 
0 

0 

2 

0 

2 

0 O Onbekend 0 

4 

0 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
6.5 Deelname aan een 
alcohol/drugs 
behandelprogramma 

O Nooit behandeld voor alcohol/drugsprobleem 
	0 

O Behandeld voor alcohol/drugs probleem 	0 
O Een behandelprogramma geweigerd of 

	
4 

voortijdig beëindigd 
O Onbekend 

0 0 
0 0 
4 4 

Vragen voor jeugdige: 
- Heb je ooit met een hulpverlener gepraat over 

je alcohol-/drugsgebruik? Hoe vaak? 
- 	Ben je wel eens behandeld voor je alcohol-

/drugsprobleem? (Bij een instelling voor 
alcohol en drugs.) 

- Zo ja: heb je de behandeling afgerond? 
- Heb je wel eens een behandeling voor je 

alcohol-/drugsprobleem geweigerd? 

Vragen voor ouder(s)/verzorger(s): 
Is x wel eens behandeld voor alcohol-
/drugsgebruik? (Bij een instelling voor alcohol 
en drugs.) 

- Zo ja: heeft x de behandeling afgerond? 
- Heeft x wel eens een behandeling voor 

alcohol-/drugsgebruik geweigerd? 

6.6a Gokgedrag 
[i] Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 

O Gokt niet 
O Gokt, maar dit speelde geen rol bij het delict 

12-13 jr 
0 

M> 14 jr 
0 

J > 14 jr 
0 

1 1 1 
O Gokken speelde een rol bij het delict  
O Onbekend 

10 10 10 
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6 Gokken veroorzaakt gezondheidsproblemen 

[Alleen indien antwoord bij vraag 6.6a 'gokken speelde..' of 'gokt, maar,  
12-13 jr M >14jr J > 14 jr 

6.6b Mate van gokken 
jeugdige 
[i] Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 
Zelden is minder dan één keer per 
maand; soms is één tot twee keer 
per maand; vaak is drie of meer keer 
per maand. 
Weinig is vijf euro of minder; veel is 
meer dan vijf euro.  

O Zelden en weinig per keer 
O Soms en weinig per keer 
O Vaak, maar dan weinig per keer 
O Zelden, maar dan veel per keer 
O Soms, maar dan veel per keer 
O Vaak en veel per keer 
O Onbekend 

0 0 0 
3 3 4 

6 3 3 
6 3 3 

3 6 3 
4 4 6 

[De volgende vraag overslaan indien 'Zelden en weinig per keer' of 'Onbekend' bij de vorige vraag] 
12-13 jr M > 14 jr J> 14 jr 

1 Gokken veroorzaakt geen problemen 
- Gokken belemmert de omgang met 

prosociale vrienden  
Gokken van jeugdige veroorzaakt conflicten in 
het gezin  
Gokken draagt bij aan het criminele gedrag 
Gokken verstoort het Ieren op school 

Onbekend 

6 6 

6.6c Problemen als gevolg 
van gokken 
[i] Ga uit van de afgelopen zes 
maanden. 

0 
2 

3 

3 
3 

0 
2 

3 

3 
3 

0 
2 

3 

3 
3 

Domein 6: Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

[Indien 28.] 
Score 
Beschermende factoren: 
Domein kent geen beschermende factoren. 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 11 
Score: Laag (0-7) / Midden (8-26) / Hoog (27 of meer) 

[Indien van toepassing] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. alcohol- en drugsgebruik en gokken. Doe dit op basis van 
informatie uit het eventuele dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Ouder(s)/Verzorger(s) Jeugdige 
• Je kunt van alles meegemaakt hebben in je 

leven waar je niet aan wilt denken of wat je 
raar vindt om te vertellen. Herken je dat? 

• Wat is het ergste dat je ooit hebt 
meegemaakt? En wat nog meer? Welk effect 
heeft dat op je gehad? Wat heeft je toen 
geholpen? 

• Wat zijn — volgens u — de twee ergste 
gebeurtenissen die x ooit heeft meegemaakt? 
Welk effect heeft dat op x gehad? Wat heeft 
x toen geholpen? 

• Is je intelligentie of IQ ooit getest? Weet je de 
uitslag? Indien zwakbegaafd of licht 
verstandelijk beperkt: Hoe ziet dat er bij jou 
uit? Waar moeten anderen rekening mee 
houden? 

• Is de intelligentie of IQ van x ooit getest? 
Weet U de uitslag? 

• Indien zwakbegaafd of licht verstandelijk 
beperkt: Hoe ziet dat er bij x uit? Waar 
moeten anderen rekening mee houden?  

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Relatie tot recidive: 
Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen de geestelijke gezondheid en crimineel gedrag. 
Jeugdigen met externaliserende gedragsstoornissen hebben een grotere kans op delinquentie en 
recidive, jeugdigen met internaliserende gedragsstoornissen niet. Gewelddadig en agressief gedrag in 
de kindertijd zijn sterke voorspellers voor moeilijkheden tijdens de adolescentie. Kinderen die veel 
geweld gebruiken, maken grotere kans dit ook te doen in de adolescentie en volwassenheid. 
Sommige onderzoeken suggereren dat veel jeugdigen die in aanraking zijn geweest met justitie 
slachtoffer en/of getuige zijn geweest van mishandeling (fysiek, emotioneel en/of seksueel). Onderzoek 
bij slachtoffers van mishandeling wijst op een grote verscheidenheid aan gedragsmatige en emotionele 
gevolgen. Ervaring met mishandeling leidt tot meer kans op nieuwe slachtofferervaringen en 
zelfdestructief gedrag, met name bij meisjes. Onder zelfdestructief gedrag wordt onder andere 
verstaan drugsgebruik, automutilatie (zelfverwonding) en suïcidaal gedrag. Sommige plegers van 
seksueel offysiek geweld zijn zelf slachtoffer geweest. 
Het is belangrijk om de geestelijke gezondheid te bepalen om zowel het welzijn van de jeugdige zelf 
als de veiligheid voor de samenleving in te schatten. 
Jeugdigen met een LVB hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. 
Bij deze groep is relatief vaak sprake van ADHD, autisme, depressieve stoornissen, angststoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen en/of antisociaal gedrag. Ook zijn jeugdigen met een LVB kwetsbaar voor 
het meemaken van traumatische gebeurtenissen en het ontwikkelen van een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). 

Algemene instructies 
• Betrek elk voorval van fysieke of seksuele mishandeling of vermoedens van verwaarlozing 

(bevestigd of niet). Bepaal het vóórkomen van mishandeling en verwaarlozing door ook hierover 
de jeugdige te bevragen. 

• Negeer meldingen van mishandeling of verwaarlozing die onwaar zijn gebleken. 
• Wanneer vermoedt wordt dat de jeugdige suïcidaal is, dan moet dit direct bij de 

supervisor/werkbegeleider/gedragsdeskundige gemeld worden. 

Voor de eerste afname wordt met de 'huidige situatie' de afgelopen zes maanden bedoeld. 
Voor herafname en laatste afname worden met de 'huidige situatie' de laatste vier weken bedoeld. 

LIJ vraagsuggesties I domein Geestelijke gezondheid i Ritax A 
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■ Ben je weleens onderzocht op ADHD, 
autisme, enzovoort? 

■ Heb je weleens begeleiding gehad van een 
psycholoog, psychiater, maatschappelijk 
werker, dokter gehad? Zo ja, wat kun je 
daarover vertellen? 

■ Gebruik je medicijnen? Zo ja, waarvoor krijg 
je die? 

■ Hoe is je gezondheid? Bij klachten: Wat zegt 
de dokter erover? 

■ Is x weleens onderzocht op ADHD, autisme, 
ODD enzovoort? Is er een diagnose? Wie 
heeft die gesteld? 

■ Heeft x weleens begeleiding gehad van een 
psycholoog, psychiater, maatschappelijk 
werker, dokter gehad? Zo ja, wat kunt U 
daarover vertellen? 

■ Gebruikt x medicijnen? Zo ja, waarvoor 
krijgt x die? 

■ Hoe is de gezondheid van x? Bij klachten: 
Wat zegt de dokter erover? 

■ Wat zeggen je ouders, als wij vragen hoe 
jouw stemming meestal is: vrolijk, somber, 
bang, verdrietig, boos? Wat vind jij daarvan? 

■ Sommige jongeren vertellen dat ze zichzelf 
pijn doen of beschadigen. Heb je daar wel 
eens van gehoord? Heb jij dat wel eens 
gedaan? 

■ Soms kun je het gevoel hebben dat je jouw 
leven zoals het nu is niet meer wilt. Heb jij 
dat weleens gehad? Wat heb je toen hiermee 
gedaan? 

■ Heb je het gevoel dat er in je leven voldoende 
voor je gezorgd is? Bijvoorbeeld met 
aandacht, eten of goede kleren? 

■ Wat is jouw ervaring met geweld? 
Bijvoorbeeld, thuis of straat, met slaan / 
seksueel geweld/getuige zijn van geweld van 
anderen? Zo ja, wat is er gebeurd? Is het 
gestopt? Wie weten dit? Wie helpt je ermee? 
Wat betekent het nu voor je leven? 

■ Wat is het gevaarlijkste dat je ooit gedaan 
hebt? 

■ Hoe is de stemming van x meestal: vrolijk, 
somber, bang, verdrietig, boos? 

■ Sommige jongeren vertellen dat ze zichzelf 
pijn doen of beschadigen. Heeft U daar wel 
eens van gehoord? Heeft x dat wel eens 
gedaan dat U weet? 

■ Soms kunnen jongeren het gevoel hebben 
dat ze hun leven zoals het nu is niet meer 
willen. Heeft x dat weleens gehad? Hoe is x 
daar toen mee omgegaan? En u? 

■ Heeft U het gevoel dat U voldoende voor x 
hebt kunnen zorgen? Bijvoorbeeld met 
aandacht, eten of goede kleren? 

■ Heeft x ervaring met geweld? Bijvoorbeeld, 
thuis of straat, met slaan / seksueel geweld / 
getuige zijn van geweld van anderen? Zo ja, 
wat is er gebeurd? Is het gestopt? Wie weten 
dit? Wie helpt x ermee? Wat betekent het nu 
voor het leven van x? 

■ Wat is het gevaarlijkste wat U weet dat x 
ooit gedaan heeft? 

■ Wat kunt U verder nog vertellen over de 
(geestelijke) gezondheid van x? 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Als de jeugdige met een melding komt van seksueel misbruik, vraag dan of het misbruik gestopt is, of 
anderen (ouder(s)/verzorger(s), hulpverlener, leerkracht) ervan weten en of de jeugdige steun/hulp 
heeft c.q. nodig heeft. Handel verder volgens het protocol ten aanzien van signalen/meldingen van 
seksueel misbruik. 
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0 
0 

7 

N.v.t. 

8 

8 

7.1 Is er sprake van een verstandelijke 
beperking? 
[I] IQ gemeten met een intelligentietest, het sociaal 
aanpassingsvermogen met het instrument BSA 
(Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen). Er is sprake 
van LVB wanneer IQ = 50 - 70 of wanneer IQ = 70 - 85 
i.c.m. sociale aanpassingsproblemen. 

12- 
13 jr 

O Nee, IQ is gemeten en is > 85 
O Waarschijnlijk niet, volgt met succes 

onderwijs op vmbo-tl/mavo-niveau of 
hoger 

O Mogelijk (10 is gemeten en is > 70 en 
< 85) 

O Mogelijk (de uitslag van de SCIL geeft 
aan dat er mogelijk sprake is van 
LVB) 

O Ja (IQ is gemeten en is  hoger of gelijk 
aan 70 en lager dan 85  én een 
beperkt sociaal aanpassings-
vermogen) 

O Ja (IQ is gemeten en is lager dan 70) 
O Onbekend 

M> 
14 jr 

J> 
14 jr 

0 0 
0 0 

7 7 

7 7 

8 8 

8 8 

7.2a Is er een diagnose van psychische 
problemen die nu nog geldig is? 
[ij Het gaat hier om reeds gediagnosticeerde 
psychische problemen, zoals schizofrenie, bipolaire, 
stemmings-, persoonlijkheids- en 
aanpassingsstoornissen, gedragsstoornissen, 
oppositionele stoornissen, middelenmisbruik en 
ADHD/ADD. De stoornissen moeten zijn bevestigd door 
een psycholoog/psychiater. Alleen invullen als er 
rapporten of gegevens van ouder(s)/verzorger(s) over 
bekend zijn. 

O Nee 
O Ja 
O Onbekend 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

LIJ items en score 1 domein Geestelijke gezondheid 

Relatie tot recidive: 
Jeugdigen met een LVB zijn binnen het jeugdstrafrecht oververtegenwoordigd. Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat onder jeugdigen die vastzitten in een JJI, 40 procent een IQ tussen de 70 en 85 heeft 
en 30 procent een IQ lager dan 70. 
Dit is echter nog geen bewijs dat het hebben van een LVB een significante bijdrage levert aan het 
ontstaan of voortduren van crimineel gedrag. De relatie die ook wel tussen criminaliteit en een lager 
intelligentieniveau wordt gelegd, is dat criminaliteit vaker voorkomt in situaties van armoede en 
sociale isolatie, en in situaties waarin sprake is van frustratie over herhaald falen. Personen met een 
lager intelligentieniveau hebben hiermee relatief vaker te maken en hebben zodoende een verhoogd 
risico om in de criminaliteit terecht te komen. Het kan ook zo zijn dat jeugdigen met een LVB sneller 
worden opgepakt omdat ze minder slim zijn en tijdens het verhoor en eventueel toezicht een bepaalde 
indruk wekken (stoer doen, niet lijken mee te werken) waardoor ze nog harder worden aangepakt dan 
jeugdigen zonder een LVB. 
Personen met een verstandelijke beperking plegen eerder delicten die zijn gestoeld op onvoorbereid 
en impulsief gedrag (brandstichting, inbraak, autodiefstal), geweldsmisdrijven (doodslag, bedreiging), 
en seksuele delicten. Daarnaast neigen personen met een LVB ertoe om `volgers' te zijn, gemakkelijk 
beïnvloedbaar door anderen. Immers, zij begrijpen de volledige consequenties van hun daden niet, dus 
kunnen er gemakkelijk toe worden verleid dingen te doen, die anderen niet zouden doen. Personen met 
een LVB worden dan ook vaak door andere criminelen ingezet om mee te doen aan criminele 
activiteiten zonder dat zij beseffen zelf iets crimineels te doen, en zonder besef van de consequenties 
van hun handelen. 

Uit onderzoek blijkt dat delinquente jeugdigen met een LVB gemiddeld genomen aan meer 
risicofactoren worden blootgesteld dan jeugdigen zonder LVB. Het grootste probleem van jeugdigen 
met een LVB is dat zij beschikken over minder beschermende factoren om hen te weerhouden van 
delinquent gedrag. Met name omgevingsfactoren vormen een groter risico voor jeugdigen met een 
LVB. Dit heeft onder andere te maken met de sterke beïnvloedbaarheid van deze jeugdigen. Zij zijn 
sterk gericht op sociale bekrachtiging en zijn geneigd meer op de ander te vertrouwen dan op hun 
eigen mening of kunnen. 
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7.3 Staat de jeugdige onder behandeling van 
een psycholoog/psychiater? 

O Nee 
O Ja 
O Onbekend 

7.5 Stemming 
[i] Jeugdige voelt zich vaker dan normaal rot. Ouder(s) 
is/zijn wel eens bang (geweest) dat de jeugdige zichzelf 
iets zou aandoen. 

O Goed 
O Enigszins problematisch 

O Ernstig problematisch 

O Onbekend 

[Niet bij Ritax A-IVSs] 
7.4a Pijnklachten waarvoor geen lichamelijke 
oorzaak gevonden is bij medisch onderzoek 
(i] Bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, 
duizeligheid. 

O Geen pijnklachten 
O Lichte pijnklachten 
O Ernstige pijnklachten 
O Onbekend 

[Indien 'lichte pijnklachten' of 'ernstige pijnklachten':] 
7.4b Houden deze pijnklachten mogelijk 
verband met mishandeling 

O Nee, waarschijnlijk niet 
O Ja, waarschijnlijk wel 
O Onbekend 

[indien ja' op vraag 7.2A:] 
12-13 jr M>14 jr J > 14jr 

ADHD/ADD 
1 ODD/CD (oppositioneel-opstandige 

stoornis/normoverschrijdend-gedragsstoornis) 
ASS (autisme spectrum stoornis) 

- Anders 
Onbekend 

7.2b Welke stoornis(sen)? 8 
10 

R 

8 
10 

R 

8 
10 

[indien ja' op vraag 7.2a] • 
7.2c Is medicatie voorgeschreven? 
UI Het gaat hier om medicatie voor psychische 
stoornissen. 

O Nee 
O In het verleden, nu niet meer 
O Ja, en gebruikt het ook 
O Ja, maar gebruikt het niet 
O Onbekend 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Toelichting: 
• Het betreft alle emotionele of gedragsproblemen uit het verleden, die zijn gebleken uit het feit dat 

de jeugdige medicatie voorgeschreven heeft gekregen, een behandeling of advies/voorlichting 
heeft gevolgd of gediagnosticeerd is met een emotioneel of gedragsprobleem. Zoek bevestiging, 
alvorens dit item in te vullen, bij een betrokken persoon uit de geestelijke gezondheidszorg. 

• Om te kunnen bepalen of er sprake is van gediagnosticeerde psychische problemen, wordt de 
jeugdige en de ouder(s)/verzorger(s) ook gevraagd of er in het verleden medicatie is gebruikt 
(vraag 7.6c) of dat de jeugdige psychologische hulp of een andere behandeling heeft gehad (vraag 
7.6d). Als blijkt dat de jeugdige medicatie en/of behandeling heeft (gehad), kan er na toestemming 
van betrokkenen contact gelegd worden met degene die de medicatie heeft voorgeschreven of de 
behandeling heeft uitgevoerd, om zeker te weten of de jeugdige een ggz-probleem heeft en hoe 
ernstig dit probleem is. 
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O Nee 7.9b Signalen van verwaarlozing 
kl Denk aan lichamelijke en emotionele en 
gedragssignalen. Voorbeelden van lichamelijke signalen 
zijn: slechte verzorging in kleding, hygiëne, voeding. 
Voorbeelden van emotionele en gedragssignalen zijn: 
passief, meegaand, apathisch, lusteloos gedrag.  

O Onbekend 

7.9a Slachtoffer van verwaarlozing 
[i] Nalatigheid waardoor jeugdige in gevaarlijke situaties 
terecht komt of het ontbreken van bepaalde 
voorwaarden waardoor gezondheid, welzijn en veiligheid 
van de jeugdige wordt bedreigd. De aard van de 
verwaarlozing kan zijn fysiek, emotioneel/psychisch 
en/of educatief. 

12-13 jr M > 14jr J > 14 jr 

O Ja 5 5 5 
O Nee 

7.7 Gevaarlijke dingen vroeger 
[i] Deed de jeugdige vroeger 'gevaarlijke' dingen? 
'Gevaarlijke' dingen kunnen bijvoorbeeld zijn: met vuur 
spelen, van een hoge brug in het water springen, 's 
nachts van huis gaan, rijden zonder rijbewijs, rijden met 
alcohol op. 

O Nooit 
O Soms 
O Vaak 
O Onbekend 

O Heeft geen suïcidale gedachten 
O Heeft wel eens suïcidale gedachten 
O Denkt serieus aan suïcide of heeft daarvoor een plan 

(gehad) 
O Heeft een suïcidepoging gedaan 
O Onbekend 

7.8 Suïcidale gedachten of gedragingen 

Indien ja' op vraag 7.9a1 

O Ja 
O Onbekend 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

7.6 Automutilatie 	 O Heeft zichzelf nooit opzettelijk beschadigd 
O Heeft zichzelf in het verleden wel eens opzettelijk 

beschadigd (meer dan zes maanden geleden) 
O Heeft zichzelf recent opzettelijk beschadigd 
O Onbekend 

[Niet bij Ritax A-IVS:J 

[Indien ja op vraag 7.9b:] 
Het gaat om de volgende signalen 

Toelichting: 
Men spreekt over verwaarlozing bij nalatigheid waardoor het kind in gevaarlijke situaties terecht komt 
of bij het ontbreken van bepaalde voorwaarden waardoor de gezondheid, welzijn en veiligheid van het 
kind wordt bedreigd, zoals: 
- ouders/verzorgers is/zijn niet in staat om eten, kleding, onderdak, emotionele ondersteuning of 

gezondheidszorg te verzorgen; 
ouders/verzorgers is/zijn niet in staat om in de opvoeding aan te sluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van hun kind; 

- ouders/verzorgers maakt/maken misbruik van het kind door hem/haar in te zetten voor eigen 
criminele activiteiten of door hem/haar zwaar werk laten doen; 

- roekeloos gedrag van ouder(s)/verzorger(s) in het bijzijn van hun kind waardoor het kind gevaar 
loopt, zoals auto rijden onder invloed van alcohol of drugs. 
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M> 
14jr 

J> 
14jr 

0 0 
3 3 

4 4 

O Ja 

7.10b Signalen van lichamelijke mishandeling 
[i] Denk aan lichamelijke en emotionele en gedragssignalen. 
Voorbeelden van lichamelijke signalen zijn: 
verwondingen/beschadigingen die niet door een ongeluk 
veroorzaakt zijn zoals brandwonden, botbreuken, blauwe 
plekken of interne bloedingen. Voorbeelden van emotionele en 
gedragssignalen zijn: teruggetrokken gedrag en (extreem) 
zenuwachtig, gespannen, angstig of boos reageren.  

[Indien 'Lichamelijk mishandeld door iemand buiten het gezin' of 'Lichamelijk mishandeld door een gezinslid' op 
vraag 7.10a3 

O Onbekend 

O Nee 

12- 
13jr 

7.10a Lichamelijke mishandeling 
[i] Het toebrengen van verwondingen, zoals 
kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of 
schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. 
Het gaat om alle meldingen van bijvoorbeeld 
politie, school, ouder(s)/verzorger(s), 
hulpverleningsinstantie of de jeugdige 
zelf, behalve meldingen die later vals bleken 
te zijn.  

0 
3 

4 

O Geen slachtoffer van lichamelijke mishandeling 
Lichamelijk mishandeld door iemand buiten het 
gezin  

1 Lichamelijk mishandeld door een gezinslid 
O Onbekend 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

[Indien ja vraag 7.10b3 
Het gaat om de volgende signalen 

  

12- M> 
13jr 14jr 

 

J> 
14jr 

      

      

7.11a Emotionele (psychische) 
mishandeling 
[i] Het toebrengen van schade aan de 
emotionele of persoonlijkheidsontwikkeling 
van de jeugdige, bijvoorbeeld doordat 
ouder(s)/verzorger(s) de jeugdige 
stelselmatig vernederen, belachelijk 
maken, kleineren, pesten, bang maken, 
bedreigen met geweld, achterstellen, eisen 
stellen waaraan de jeugdige niet kan 
voldoen, 
de jeugdige belasten met een te grote 
verantwoordelijkheid, de jeugdige 
kleinhouden, de jeugdige betrekken 
bij illegale of antisociale handelingen, de 
jeugdige blootstellen aan extreem, 
onberekenbaar of 
ongepast gedrag.  

O Geen slachtoffer van emotionele mishandeling 
Emotioneel mishandeld door iemand buiten het 
gezin  

1 Emotioneel mishandeld door een gezinslid 
O Onbekend 

[Indien 'Emotioneel mishandeld door iemand buiten het gezin' of 'Emotioneel mishandeld door een gezinslid op 
vraag 7.11a1 

7.11b Signalen van emotionele mishandeling 
[i] Voorbeelden van emotionele en gedragssignalen zijn: 
teruggetrokken gedrag en (extreem) zenuwachtig, gespannen, 
angstig of boos reageren. 

O Nee 

O Ja 

O Onbekend 

[Indien ja op vraag 7.11ba 
Het gaat om de volgende signalen 
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O Nee 7.12 Getuige van huiselijk 
geweld 
[i] Geweld dat wordt gepleegd door 
iemand uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)part-
ners, gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden. 

7.14a Seksueel misbruik 
[i] Seksuele handelingen bij of met de jeugdige, die niet 
passen bij de leeftijd of ontwikkeling van de jeugdige, of 
waaraan de jeugdige zich niet kan onttrekken. Het gaat 
om alle meldingen van bijvoorbeeld politie, school, 
ouder(s)/verzorger(s), hulpverleningsinstantie of 
jeugdige zelf, behalve meldingen die later vals bleken te 
zijn. 

J M 
0 	Geen slachtoffer van seksueel 

misbruik 
Seksueel misbruikt door iemand buiten 
het gezin 

• Seksueel misbruikt door een gezinslid 
O Onbekend 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

O Ja 
O Onbekend 

7.13 Ervaringen met geweld buiten het gezin 
[i] Ervaringen van de jeugdige als slachtoffer van geweld 
buiten het gezin. 

O Geen ervaringen 
O Lichte ervaringen 
O Ernstige ervaringen 
O Onbekend 

Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Opmerking: 
Gebruik eventueel als inleidende vragen voor de jeugdige: 
- Wat is het ergste dat je in je leven hebt meegemaakt? Andere erge dingen? 
- 	Wat is het ergste dat jullie als gezin hebben meegemaakt? 
- Heb je wel eens nare dingen meegemaakt? 
En voor ouder(s)/verzorger(s): 
- Wat is het ergste dat x in zijn/haar leven heeft meegemaakt? En wat nog meer? 
- Wat is het ergste wat u met uw gezin heeft meegemaakt? 

Toelichting: 
Fysieke mishandeling gaat vaak gepaard met geestelijke mishandeling. Men spreekt van mishandeling 
bij verwondingen/beschadigingen die niet door een ongeluk veroorzaakt zijn, zoals brandwonden, 
botbreuken, blauwe plekken of interne bloedingen. Geestelijk mishandeling wordt omschreven als het 
beschadigen van het intellectuele vermogen of het psychologisch en emotioneel functioneren. 
Als de jeugdige met een melding komt van mishandeling, vraag dan of de mishandeling gestopt is, of 
anderen (ouder(s)/verzorger(s), hulpverlener, leerkracht) ervan weten en of de jeugdige steun/hulp 
heeft c.q. nodig heeft. Handel verder volgens het protocol ten aanzien van signalen/meldingen van 
(kinder)mishandeling. 

[Indien 'Seksueel misbruikt door iemand buiten het gezin' of 'Seksueel misbruikt door een gezinslid' op vraag 
7.14a:] 

7.14b. Signalen van seksueel misbruik 
[i] Denk aan lichamelijke en emotionele en gedragssignalen. 
Voorbeelden van lichamelijke signalen zijn: slechte verzorging 
in kleding, hygiëne, voeding. Voorbeelden van emotionele en 
gedragssignalen zijn: passief, meegaand, apathisch, lusteloos 
gedrag. 	»  

[Indien ja' op vraag 7.14b1 
Het gaat om de volgende signalen  

O Nee 
O Ja 
O Onbekend 
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Domein 7: Geestelijke gezondheid 

Toelichting: 
Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact tegen de wil van het kind of zonder dat het kind dit 
contact kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind tot seksuele 
handelingen of zorgen door hun overwicht dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele 
toenaderingen. 
Als de jeugdige met een melding komt van seksueel misbruik, vraag dan of het misbruik gestopt is, of 
anderen (ouder(s)/verzorger(s), hulpverlener, leerkracht) ervan weten en of de jeugdige steun/hulp 
heeft c.q. nodig heeft. Handel verder volgens het protocol ten aanzien van signalen/meldingen van 
seksueel misbruik. 

Score 
Beschermende factoren: 
Domein kent geen beschermende factoren 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: II 
Score: Laag (0-6)/ Midden (7-17)/ Hoog (18 of meer) 

[Indien van toepassing.] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Geestelijke gezondheid: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. geestelijke gezondheid. Doe dit op basis van informatie uit 
het eventuele dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Domein 8: Attitude 

Domein 8: Attitude 

Relatie tot recidive: 
Een attitude is iemands houding, denkwijze en opstelling. Een attitude geeft weer hoe iemand 
verschillende aspecten van zijn sociale omgeving evalueert en hoe iemand tegenover een bepaald 
onderwerp of dilemma staat. Attitudes hebben verschillende functies: ze verlenen een individu 
identiteit en zelfvertrouwen, ze helpen in sociale situaties snel een inschatting van de situatie en keuzes 
te maken en ze helpen individuen zichzelf te verdedigen of hun eigen gedrag te rechtvaardigen. Een 
attitude heeft invloed op gedachten en gedrag. 
Een antisociale attitude (antisociale waarden en normen) hangt nauw samen met crimineel gedrag. 
Typerend zijn afkeurende opvattingen over de wet, rechtbanken, de politie, conventionele activiteiten, 
gebruiken en mensen. 
Veel mensen zullen in een moeilijke of beschamende situatie hun verantwoordelijkheid ontkennen of 
de impact van het eigen negatieve gedrag bagatelliseren. Delictplegers bagatelliseren en ontkennen 
vaker dan anderen hun gedrag en verzinnen vaker excuses voor hun gedrag. Ze proberen de ernst van 
(de gevolgen van) het delict te verkleinen. Bijvoorbeeld: ontkennen dat er iemand gewond is geraakt, 
het slachtoffer of 'de maatschappij' de schuld geven of beweren dat iemand anders beschermd moest 
worden. Delictplegers doen vaak uitspraken die getuigen van weinig empathie voor het slachtoffer. 
Er zijn interventiestrategieën ontwikkeld om antisociale overtuigingen te vervangen door prosociale 
opvattingen. 

Naast antisociale attitudes heeft dit domein ook betrekking op het toekomstperspectief van de jeugdige 
en de motivatie om te veranderen. Onderzoek toont aan dat jeugdigen die in aanraking komen met 
politie en justitie, onderling verschillen in de mate van bereidheid en motivatie om te veranderen. 
Prochaska en DiClemente (1991) hebben zes stadia van verandering geïdentificeerd. De eerste twee 
stadia - (1) voorbeschouwing en (2) beschouwing (overpeinzing) - karakteriseren mensen die 
ontkennen dat zij een probleem hebben. Deze mensen zijn vaak niet bereid deel te nemen aan een 
veranderingsproces. De overige stadia - (3) besluitvorming (beslissing/voorbereiding), (4) actieve 
verandering (actie), (5) volharding/behoud (consolidatie) en (6) terugval of definitieve verandering -
karakteriseren mensen die erkennen dat zij een probleem hebben. Zij zijn vaak bereid om te werken 
aan dit probleem. 
De bereidheid van een persoon om te veranderen staat in relatie tot het succes om antisociaal gedrag 
en andere destructieve gedragingen te veranderen. Een jeugdige die gemotiveerd is om niet meer met 
politie en justitie in aanraking te komen, zal zich beter naar richtlijnen kunnen voegen en meer profijt 
hebben van een interventie. 

Jeugdigen met een LVB gebruiken vaak straattaal en hebben een grote mond. Ze weten vaak niet goed 
wat het betekent wat ze zeggen en beseffen slecht welke boodschap ze uitdragen. Hierdoor komen ze 
vaak negatiever over dan ze daadwerkelijk zijn of wekken ze een bepaalde indruk die niet juist is. Ook 
begrijpen ze vaak niet dat hun gedrag antisociaal is. Als gevolg van de cognitieve tekorten en 
problemen met sociale aanpassing, ontbreekt bij hen vaak het inzicht en de vaardigheden voor het 
uitvoeren van adequate alternatieven. 
Vaak willen jeugdigen met een LVB wel veranderen omdat ze geen problemen meer met justitie willen. 
De motivatie is vaker extrinsiek eik wil geen gedoe met de politie) dan intrinsiek eik wil mijn gedrag 
veranderen zodat ik een leuker iemand wordt). Motivatie zal daarom ook vaker extern moeten worden 
gestuurd door bijvoorbeeld ouder(s)/verzorger(s), begeleiders of trainers. 
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■ Als je de baas van Nederland zou zijn, welke 
regels zou je dan opstellen? 

■ Ken je iemand van wie wat gestolen is / die 
mishandeld is / beroofd is, etc.? Hoe vond die 
persoon dat? Wat vind jij ervan? 

■ Wanneer is stelen / mishandelen / 
tenlastelegging, etc. volgens jou wel oké? 

■ Als je leraar of de wijkagent zegt dat je iets 
moet doen. Wat doe jij dan? Wat heeft een 
leraar of wijkagent over jou te zeggen? Waar 
flip je van / waar kun je niet tegen? 

■ Wanneer heb je respect voor hen? 

Alleen indien verdacht van online delict: 
Op school, op straat en thuis gelden bepaalde 
regels. Welke regels gelden volgens jou in de 
digitale wereld? 
Indien nodig: Wat vind je van: 

Alleen beelden van iemand doorsturen met 
iemands toestemming; 
Uitsluitend wachtwoorden van iemand anders 
gebruiken / op iemands account inloggen met 
toestemming van die persoon; 
Niet online schelden/gemeen doen of iemand 
bedreigen; 

- Niet proberen in te breken in het systeem van 
bijvoorbeeld de school of een account van 
bijvoorbeeld een leerkracht. 

■ Aan welke regels houd jij je? Welke niet?-
Wanneer wel? Wanneer niet? 

■ We hebben al gesproken over wat er gebeurd 
is en waar x van wordt verdacht. Wat vindt x 
van wat hij gedaan heeft? 

■ Als x de baas van Nederland zou zijn, welke 
regels zou hij/zij dan opstellen? 
Hoe praat x over stelen, mishandelen, 
beroven etc. en over slachtoffers hiervan? 

■ Als een leraar of de wijkagent zegt dat x iets 
moet doen. Wat doet x dan? Wat heeft een 
leraar of wijkagent over x te zeggen? Waar 
kan x niet tegen? 

■ Wanneer heeft x respect voor hen? 
■ Op welke spullen is x het meest zuinig, 

spullen van hem/haarzelf en van anderen? 

Alleen indien verdacht van online delict: 
■ Wat vindt X van de regels in de digitale 

wereld? Indien nodig: voorbeelden van 
regels zijn: 
- alleen beelden van iemand doorsturen met 
iemands toestemming; 
- uitsluitend wachtwoorden van iemand 
anders gebruiken / op iemands account 
inloggen met toestemming van die persoon; 
- niet online schelden/gemeen doen of 
iemand bedreigen; 
- niet proberen in te breken in het systeem 
van bijvoorbeeld de school of een account 
van bijvoorbeeld een leerkracht. 
- Aan welke regels houdt X zich? Welke 
niet? 

Domein 8: Attitude 

Algemene instructies: 
• Gebruik de informatie die verzameld is tijdens de afname — met name de delictbespreking — om 

deze items te beantwoorden. Gebruik het laatste delict en eventuele andere delicten die hebben 
plaatsgevonden in de afgelopen zes maanden, om een inschatting te kunnen maken van huidige 
attitudes en gedragingen. Stel zo nodig aanvullende vragen. 

• De meeste items in dit onderdeel hebben betrekking op 'denkfouten' (ook wel 'cognitieve 
vervormingen' genoemd). Denkfouten vergroten de kans dat antisociaal gedrag voortduurt en een 
jeugdige (opnieuw) in de problemen komt. 

• Bij herafname en laatste afname gaat het om de vraag hoe de jeugdige nu denkt over de 
delictpleging(en) en antisociaal gedrag. 

• Dit domein heeft betrekking op huidige attitudes en gedragingen. Voor een eerste afname wordt 
met de 'huidige situatie' de afgelopen zes maanden bedoeld. Voor latere afnames wordt met de 
`huidige situatie' in de laatste vier weken bedoeld. 

• De vragen in dit domein zijn lastig voor jeugdigen met een LVB. 

LIJ vraagsuggesties I domein Attitude I Ritax A 

LIJ items en score I domein Attitude I Ritax A 
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Domein 8: Attitude 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
8.1 Accepteert verantwoorde-  O Accepteert verantwoordelijkheid voor 

	P = 7 
	

P = 7 
	

P = 7 
lijkheid voor antisociaal 	antisociaal gedrag 
gedrag 

	

	
O Accepteert gedeeltelijk verantwoordelijkheid 

	
1 
	

1 
	

1 
voor antisociaal gedrag  

O Minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, 	 2 
	

2 
	

2 
verexcuseert zichzelf of beschuldigt anderen 

O Vindt antisociaal gedrag acceptabel 
	

10 
	

10 
	10 

O Is trots op antisociaal gedrag 
	 28 

	
22 
	

22 
O Onbekend 

8.2 Respect voor eigendom 
van anderen 

O Heeft respect voor eigendom van anderen 
O Heeft respect voor persoonlijk eigendom 

maar niet voor publiekseigendom  
O Heeft tot op zekere hoogte respect voor 

persoonlijk eigendom 

12-13 jr 
P = 10 

M> 14 jr 
P = 10 

J> 14 jr 
P = 10 

3 

7 

1 

7 

1 

7 

O Heeft geen respect voor eigendom 
	 18 

O Onbekend 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige een problematische houding heeft ten opzichte van andermans 
eigendom. 

15 15 

12-13 jr M > 14 jr J > 14 jr 
8.3 Attitude tegenover 	O Heeft respect voor de meeste 

	 P = 7 
	

P = 	7 
	

P = 7 
autoriteitsfiguren 	 autoriteitsfiguren  

O Heeft respect voor sommige 
	 0 

	
0 
	

0 
autoriteitsfiguren  

O Heeft geen respect voor autoriteitsfiguren 
	7 
	

7 
	

7 
O Zoekt de confrontatie met autoriteitsfiguren 

	9 
	

9 
	

9 
O Is vijandig tegenover de meeste 

	 22 
	

18 
	

18 
autoriteitsfiguren 

O Onbekend 

Relatie tot recidive: 
Een negatieve houding van jeugdigen ten opzichte van autoriteiten maakt het lastig met deze 
jeugdigen om te gaan en hun zinvolle interventies aan te bieden, aangezien deze jeugdigen vaak hulp 
of advies weigeren. 

Toelichting: 
Een problematische houding tegenover autoriteiten uit zich bijvoorbeeld in het weigeren aanwijzingen 
van ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten, werkgevers, coaches en anderen op te volgen. Bepaal de mate 
waarin de jeugdige een hekel heeft aan en/of vijandig is tegenover autoriteiten. Deze inschatting moet 
worden afgezet tegen een 'normale' puber, die doorgaans ook lichtelijk opstandig is. 
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[Alleen indien verdacht van online delict] 
8.4 De mate waarin de 
jeugdige regels voor de 
digitale wereld kent en 
accepteert 
[i] Het gaat hier om regels m.b.t. 
privacy, diefstal, bedreigen, wacht-
woorden kraken en inbreken op 
iemands account 
(computervredebreuk) 

O Kent en accepteert de regels B 

R 
R 

O Kent de regels en accepteert de meeste regels 
O Kent de regels niet, maar zou ze wel accepteren 
O Kent de regels niet, maar zou ze ook niet accepteren 
O Kent de regels wel, maar accepteert ze niet 
O Onbekend 

Domein 8: Attitude 

[Indien Ritax Al 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: [i] 
Score: Laag (0)/ Midden (1-9) / Hoog (10 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Attitude: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. attitude. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en).  

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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• Een straf kan zijn dat jij een training gaat 
volgen om je gedrag te veranderen, of daar hulp 
voor krijgt. Of dat je werk moet verrichten om 
iets goed te maken. 

o Ben jij bereid en in staat om naar 
bijeenkomsten te gaan? 

o Ben jij bereid en in staat om je in te 
zetten? 

o Doe je alles en voer de straf helemaal 
uit of ga je niet meewerken? 

• Op een schaal van 0 tot 10, waarbij de 0 staat 
voor 'hier voel ik helemaal niets voor en ga ik 
weinig voor doen' en de 10 staat voor 'hier voel 

• Een straf kan zijn dat x een training gaat 
volgen om zijn/haar gedrag te veranderen, 
of daar hulp voor krijgt. Of dat x werk moet 
verrichten om iets goed te maken. 

• Denkt U dat x bereid en in staat zal zijn om 
naar bijeenkomsten te gaan? 

• Bent U bereid en in staat om hem daarin te 
stimuleren en ondersteunen? 

• Denkt U dat het hem/haar gaat lukken om 
de straf helemaal uit te voeren? 

• Op een schaal van 0 tot 10, waarbij de 0 
staat voor 'hier voelt x helemaal niets voor 
en gaat x weinig voor doen' en de 10 staat  

Jeugdige 
• Hoe voelde jij je tijdens [omschrijving delict 

waar je van verdacht wordt]? 
• Wat maakt dat jij het op dat moment een goed 

idee vond om ... [delict waar jongere van 
verdacht wordt]? Hoe denk je daar nu over? 
Wat zou je anders willen doen? 

• Wat is jouw aandeel in het delict? 
• Wat is het ergste gevolg van het delict? En voor 

jou? En voor de anderen? 
• Wat denk je als je aan het slachtoffer denkt? 
• Hoe zou een ander kunnen merken dat jij spijt 

hebt. Wat doe je dan of heb je gedaan? 
• Wat zou een terechte reden kunnen zijn dat 

iemand ... pleegt? [soort delict waar jongere 
van verdacht wordt] 

Ouder(s)/Verzorger(s)  
• Welke regels in onze samenleving vindt x 

terecht en welke niet? 
• Hoe heeft x met U gepraat over het strafbare 

feit en de aanhouding? 
• Hoe voelde x zich volgens U tijdens het 

plegen van het delict? 
• Wat zou x volgens u hebben willen bereiken 

met het plegen van het delict? 
• Wat is er veranderd sinds het gebeuren? 

Hoe denkt x er nu over? 
• Wat is het ergste gevolg van het delict? 

Voor hemzelf en voor U? En voor de 
anderen? 

• Hoe denkt x volgens U over het slachtoffer? 
• Waaraan hebt U gemerkt of gezien dat x 

spijt heeft? 

• Vind je dat je rekening moet houden met 
anderen? 

• Wanneer is het oké om: iemand terug te pakken 
/ te ontploffen / je seksuele gevoelens in 
praktijk te brengen / high of dronken te worden 
/ stoer doen voor je vrienden? 

• Als je denkt aan goed en kwaad in onze 
maatschappij, waar denk je dan aan? Geef een 
voorbeeld. 

• Wanneer heb je het gevoel dat je kunt stoppen 
als een situatie uit de hand loopt? [Koppelen 
aan delict- of antisociaal gedrag] 

• Als je denkt aan je leven over 1, 2, 5 jaar 
[afhankelijk van leeftijdsfase] hoe ziet dat er 
dan precies uit? Wat is er dan anders? Hoe is je 
dat gelukt? Wat heb jij daarvoor gedaan? Wat 
zou een eerste stap zijn? 

• Waarin en hoe houdt x rekening met 
anderen? 

• Als x denkt aan goed en kwaad in onze 
maatschappij, waar denkt x dan aan? Geef 
een voorbeeld. 

• Wanneer lukt het x om te stoppen als een 
situatie uit de hand loopt? [Koppelen aan 
delict- of antisociaal gedrag] 

• Op welke manier praat x over zijn toekomst, 
zoals werk, relatie en opleiding? Verwacht 
er wat van? Waarover is hij hoopvol? 

Domein 8: Attitude 

LIJ vraagsuggesties I domein Attitude I Ritax B 
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ik wat voor en ga ik echt mijn best doen', hoe 
gemotiveerd ben je voor deze straf? 

voor 'hier voelt x wat voor en gaat x echt 
zijn/haar best doen', hoe gemotiveerd is x 
voor deze straf? 

8.5 Belangrijkste motief voor 
delictpleging(en) 

Wraak 
Impuls 
Seksueel verlangen 
Geld, materieel gewin 
Drugs 
Spanning, vermaak, voor de lol 
Status, acceptatie, aandacht 
Anders 
Onbekend 

0 O Nerveus, bang, bezorgd, onzeker 
0 O Opwinding, spanning 
0 O Boosheid 
2 O Onbezorgd of onverschillig 
11 O Zelfverzekerd of trots 

12-13 jr M > 14 jr J > 14 jr 
8.6 Belangrijkste emotie 
tijdens 
delictpleging(en) 

0 0 
0 0 
0 0 
2 2 

11 11 
O Anders 0 0 0 
O Onbekend 

12-13 jr M > 14 jr J > 14jr 
8.7 Denkfouten 
[i] Zoals de schuld afschuiven op 
iemand anders, vijandige 
bedoelingen toeschrijven aan 
anderen, bagatelliseren van 
(gevolgen van het) delict, 
onvoldoende oog voor eigen verant-
woordelijkheid ('ik kon er niets aan 
doen')  

O Heeft een reëel beeld van de wereld om zich 
heen en het eigen handelen hierin  

O Maakt enigszins denkfouten 
O Maakt veel denkfouten 
O Onbekend 

P = 2 

5 

P = 2 

5 

P = 2 

5 
10 10 10 

Domein 8: Attitude 

LIJ items en score I  domein Attitude I Ritax B 

Toelichting: 
Onder de belangrijkste emotie wordt verstaan het gevoel dat overheerste tijdens de delictpleging(en). 

Relatie tot recidive: 
Het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de jeugdige voor het eigen gedrag zorgt ervoor dat de 
jeugdige dingen doet zonder hier over na te denken. Hij/zij praat ze achteraf makkelijker goed. 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, zichzelf verexcuseert of de 
schuld bij anderen of de situatie legt, geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar daden, het 
criminele gedrag acceptabel vindt of hier trots op is. 
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Domein 8: Attitude 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
8.8 Empathie, 
gewetenswroeging, 
sympathie of gevoel voor 
slachtoffer(s) 

O Heeft spijt van het delict, leeft met het 
	

P = 9 
slachtoffer mee 

O Heeft enigszins spijt van het delict, leeft 
enigszins met het slachtoffer mee  

O Heeft geen spijt van het delict, leeft niet met 
het slachtoffer mee 

O Niet van toepassing (er is geen direct 
slachtoffer) 

O Onbekend 

P = 9 P = 9 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
8.9 Problemen op het gebied 
van de morele ontwikkeling 
(i) Gebrekkig moreel redeneren en 
oordelen (gebaseerd op vermijden 
van straf en/of behalen van 
persoonlijk voordeel). 

O Geen problemen, leeftijdsadequate morele 
ontwikkeling 

O Enigszins problemen 
O Wel problemen 
O Onbekend 

P = 2 P = 2 P = 2 

5 5 5 
10 10 10 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
8.10 De mate waarin de 
jeugdige vindt dat wetten en 
regels en de gangbare 
omgangsvormen in het 
maatschappelijk verkeer voor 
hem/haar gelden 

O Altijd 
O Soms 
O Niet, maar respecteert ze meestal wel 
O Niet, en respecteert ze niet 
O Onbekend 

P = 12 P = 12 P = 12 
3 3 3 
9 9 9 

18 18 18 

Relatie tot recidive: 
Een antisociale jeugdige die functioneert op een laag moreel niveau, heeft doorgaans een gebrek aan 
vertrouwen in sociale regels en tradities. 

Toelichting: 
De score 'altijd' betekent: de jeugdige hecht waarde aan prosociale regels, voor zichzelf en de 
maatschappij. 
De score 'soms' betekent: de jeugdige hecht waarde aan enkele prosociale regels, wanneer deze 
bijdragen aan zijn/haar persoonlijke behoeften. 
De score 'niet, maar respecteert ze meestal wel' betekent: de jeugdige hecht geen waarde aan 
prosociale regels aangezien hij/zij niet verder dan de eigen behoeften kan kijken. 
De score 'niet, en respecteert ze niet' betekent: De jeugdige wijst prosociale regels af omdat deze in de 
weg staan voor het vervullen van zijn/haar eigen behoeften. 

12-13 jr  M> 14 jr  J > 14 jr 
8.11 De mate waarin de 
jeugdige denkt controle te 
hebben over zijn/haar 

	O Enige controle 

antisociale gedrag 
[i] De mate waarin jeugdige denkt 
antisociaal gedrag te kunnen 
vermijden of stoppen. 

Toelichting 
Dit item niet alleen scoren op basis van wat de jeugdige zegt, maar ook op basis van wat informanten 
zeggen over wat de opvattingen van de jongere zijn. Dit kan eventueel bij 'belang voor het voorkomen 
van herhaling' worden toegelicht. Bijvoorbeeld: "H zegt aan dat hij denkt dat hij kan stoppen met 
bepaald gedrag als hij dat wil, terwijl ouders melden dat H juist zegt hier geen controle over te 
hebben." 
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O Wel controle P = 8 P = 8 P = 8 
4 4 4 

O Geen controle 15 15 15 
O Onbekend 



8.12 Toekomstbeeld 
[i] Jeugdige praat over de toekomst 
op een positieve manier; heeft 
plannen voor of de wens tot een 
beter leven, dat wil zeggen zonder 
antisociaal gedrag, ten aanzien van 
werk, opleiding, het stichten van 
een gezin, reizen of andere 
prosociale levensdoelen.  

O Sterke wens tot een beter leven (zonder 
antisociaal gedrag)  

O Enigszins de wens tot een beter leven 
O Zwakke wens tot een beter leven 
O Geen wens tot een beter leven 
O Onbekend 

12-13 jr 

8 
20 

J > 14 jr 

8 
20 

M> 14 jr 

8 
20 

P=13 

0 

P=13 

0 

P=13 

0 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
8.13 De mate waarin jeugdige 
bereid is te voldoen aan (de 
voorwaarden van) een 
maatregel of interventie 
gericht op gedrags-
verandering  

O Denkt dat hij/zij zal voldoen 
O Is onzeker of hij/zij zal voldoen 
O Denkt niet dat hij/zij zal voldoen 
O Onbekend 

P=6 P=6 P=6 
5 5 5 

17 17 17 

Domein 8: Attitude 

Vragen voor jeugdige: 
Een straf kan zijn dat jij moet leren om je gedrag 
te veranderen. Bijvoorbeeld in een training of 
met hulp voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). Of 
dat je werk moet verrichten om iets goed te 
maken. 
- Ben jij bereid en in staat om naar 

bijeenkomsten te gaan? 
Ben jij bereid en in staat om je in te zetten? 
Doe je alles en voer je de straf helemaal uit of 
ga je niet meewerken? 

[Indien 28.] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: g 
Score: Laag (0)/ Midden (1-23)/ Hoog (24 of meer)  

Vragen voor ouder(s)/verzorger(s): 
Een straf kan zijn dat x moet leren om zijn/haar 
gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld in een 
training of met hulp voor x en zijn 
ouder(s)/verzorger(s). Of dat x werk moet 
verrichten om iets goed te maken. 
- Denkt u dat het x lukt om hieraan te voldoen? 
- Bent u bereid hieraan mee te werken? 

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0-12) / Midden 13-31)/ Hoog (32 of 
meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Attitude: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. attitude. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Jeugdige 
• Wat doe jij als je een conflict of onenigheid 

op wilt lossen? Wat gebeurde er de laatste 
keer dat je ruzie had? Hoe heb je dat 
aangepakt? 

• Wat roep je als...mag je roepen als je boos 
bent? Wat wel en wat niet? 

• Waaraan ziet een ander dat je boos bent 
Hoe zie je eruit als je boos bent? Wat doe 
jij dan? Hoe blaas je stoom af? 

• Geef eens een voorbeeld van iemand op 
school, of ergens anders, die een probleem 
met een ander op een volgens jou goede 
manier oploste? Hoe pakte die dat aan? 
Wat kun jij daaraan hebben? 

• Op welk gevecht welke ruzie van jou ben 
je trots? 

• Waar ging je laatste gevecht over? Wat 
deed jij toen? 

Ouder(s)/Verzorger(s)  
• Wat doet x als hij/zij een conflict of 

onenigheid op wil lossen? Wat doet hij/zij 
hierin al goed? Wat kan x hierin nog leren? 

• Wat doet x als hij boos is of agressief 
wordt? Wat ziet U dan? Wat zien anderen? 

• Wat vindt x er achteraf van als hij boos 
of agressief is geworden? 

• Hoe blaast x je stoom af zodat het 
hem/haar lukt om te voorkomen dat hij/zij 
te boos wordt? 

Domein 9: Agressie 

Domein 9: Agressie 

Relatie tot recidive: 
Agressie verwijst naar de intentie om iemand pijn te doen en/of het verkrijgen van voordeel ten 
opzichte van een ander. Dit hoeft niet gepaard te gaan met fysiek geweld. Agressie kan leiden tot 
gewelddadige delicten. Gewelddadigheid kan gedefinieerd worden als de bedreiging of het 
daadvverkelijke gebruik van fysiek geweld of fysieke kracht met als gevolg ftsiek letsel bij een ander of 
zelfs de dood. Een gewelddadig delict heeft gevolgen voor het slachtoffer en levert de samenleving 
hogere kosten op dan andere vormen van crimineel gedrag. Daarom worden gewelddadige delicten 
veelal als ernstiger gelabeld dan niet-gewelddadige delicten. 
Onderzoek .ondersteunt de aanname dat agressie tijdens de jeugd een van de belangrijkste 
voorspellers is van ernstige en gewelddadige delictplegingen op latere leeftijd In de literatuur wordt 
vaak onderscheid gemaakt tussen twee soorten agressie: 

• Reactieve agressie: agressie of geweld als reactie op een emotie/gebeurtenis of doordat men 
zich opwindt over iets. Reactieve agressie kan optreden in het heetst van de strijd. 

• Instrumentele of proactieve agressie: dit is een meer doordachte daad om bepaalde doelen te 
verwezenlijken en/of goederen of diensten te bemachtigen. 

Het domein 'Agressie' bevat items over zowel reactieve agressie als instrumentele agressie. In het 
domein 'Attitude' wordt ook informatie verzameld over instrumentele agressie. 
Bij jeugdigen met een LVB zal er vaker sprake zijn van fysiek agressief gedrag dan van verbaal 
geweld. Het gedrag lijkt ernstiger maar de intentie hoeft niet zo ernstig te zijn. Jeugdigen met een LVB 
hebben moeite de bedoeling van de ander in te schatten. Daarnaast ontbreekt hen de kennis en 
vaardigheden om problemen op te lossen. Zij vallen eerder terug op agressieve oplossingen dan 
jeugdigen zonder een LVB. 

Algemene instructies: 
• Gebruik voor het eindoordeel over dit domein het interview met de jeugdige en diens 

ouder(s)/verzorger(s). 
• Baseer de score bij een eerste afname van items 9.1, 9.2, 9.5 tot en met 9.7 op de laatste zes 

maanden. 
• Baseer de score bij herafname en laatste afname op de laatste vier weken. 

LIJ vraagsuggesties i domein Agressie i Ritax A  
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• Wat was het spannendste dat je gedaan 
hebt, dat eigenlijk niet mag? Zoals wat 
kapot maken, in de brand steken, anderen 
pijn doen. 

• Ben je wel eens op seksueel gebied te ver 
gegaan? [Potloodventen, gluren, seks met 
kinderen, seks tegen de zin van anderen, 
agressieve seks]. 

• Wat was het spannendste dat x gedaan 
heeft, dat eigenlijk niet mag? Zoals wat 
kapot maken, in de brand steken, anderen 
pijn doen. 

• Hoe gaat x om met seksualiteit? Weet u of 
x op seksueel gebied wel eens te ver 
gegaan is? [Potloodventen, gluren, seks 
met kinderen, seks tegen de zin van 
anderen, agressieve seks]. 

M> 14 jr 
P = 9 

0 
10 

J > 14 jr 
P = 9 

0 
10 

9.1 Mate waarin jeugdige vindt 
dat schreeuwen en verbale 
agressie geschikt zijn voor het 
oplossen van een conflict 

O Zelden of nooit, jeugdige staat hier afwijzend 
tegenover  

O Soms 
O Vaak 

12-13 jr 
P = 9 

0 
13 

O Onbekend 

(Ritax A-IVS, Ritax A en Ritax B] 

9.2 Mate waarin jeugdige vindt 
dat vechten en fysieke 
agressie geschikt zijn voor het 
oplossen van een conflict 

O Zelden of nooit, jeugdige staat hier afwijzend 
tegenover  

O Soms 
O Vaak 

12-13 jr 
P=10 

5 

M> 14 jr 
P=10 

5 

J > 14 jr 
P=10 

5 
20 15 15 

O Onbekend 

Domein 9: Agressie 

Vragen voor mentor/leerkracht: 
- 	Zijn er situaties waarin x agressief is geweest of geweld heeft gebruikt op of rond school? 
- Is hij betrokken geweest bij vernieling? 
- Bij brandstichting? 
- Heeft x anderen bewust pijn gedaan? 

Ga bij ouders/ verzorgers, school, politie en dergelijke na of er seksueel grensoverschrijdend of 
gewelddadig gedrag of incidenten hebben plaatsgevonden. 

Relatie tot recidive: 
Agressiviteit en vijandigheid bij een jeugdige vergroot de kans op de gewelddadigheid. In bepaalde 
situaties zullen deze jeugdigen verbale en Mieke agressie gebruiken om te krijgen wat zij willen of om 
anderen te intimideren. Daarnaast kunnen deze jeugdigen de leiding nemen bij antisociale activiteiten. 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige vindt dat verbale agressie (schreeuwen, krijsen, verbale 
intimidatie, dreigen en schelden) een goede manier is om een bepaald doel te bereiken. Beoordeel 
daarnaast of de jeugdige vindt dat verbale agressie een goede reactie is wanneer je niet krijgt wat je 
wil. 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige denkt dat fysieke agressie (duwen, knijpen, vasthouden of 
klemmen, schoppen, slaan, gooien met voorwerpen en vechten) een gepaste manier is om bij anderen 
te bereiken wat je wil en/of als reactie wanneer je niet krijgt wat je wil. 
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12-13 jr M > 14 jr J > 14 jr 
0 

5 

} 
} 

0 
} 

5 
} 
} 
} 

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag 
[i] Het gaat om alle meldingen 
van bijvoorbeeld politie, 
school, ouder(s)/verzorger(s) 
hulpverleningsinstantie of 
jeugdige 
zelf, behalve meldingen die 
later vals bleken te zijn. 

Geen meldingen 

-I Wreedheid tegen dieren 
Brandstichting 

0 
} 

6 

- Gewelddadige uitbarstingen, ongecontroleerde 
boosheid 

7 Vandalisme, vernieling van eigendommen 

Weloverwogen iemand fysieke pijn toebrengen 

12-13 jr M > 14 jr J > 14 jr 
0 
0 
0 
0 
0 

9.4 Meldingen van seksueel 
grensoverschrijdend of 
gewelddadig gedrag 
[i] Het gaat om alle meldingen 
van bijvoorbeeld politie, school, 
ouder(s)/verzorger(s), 
hulpverleningsinstantie of jeugdige 
zelf, behalve meldingen die later 
vals bleken te zijn.  

0 
0 
0 
0 
0 

0 ▪ Geen meldingen 
▪ Exhibitionisme 

Voyeurisme 
Melding van seks om macht uit te oefenen 
Melding van seksueel agressief gedrag 

0 
0 
0 
0 

Domein 9: Agressie 

[Ritax A-IVS, Ritax A en Ritax B] 

Ga bij de ouder(s)/verzorger(s), school, politie en dergelijke na of er gewelddadige incidenten hebben 
plaatsgevonden. 

[Ritax A-IVS, Ritax A en Ritax B] 

Ga bij de ouder(s)/verzorger(s), school, politie en dergelijke na of er seksueel grensoverschrijdend of 
gewelddadig gedrag heeft plaatsgevonden. 

[Indien 2A.] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0) / Midden (1-5)/ Hoog (6 of meer) 

[Indien van toepassing.] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Agressie: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. agressie. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(syverzorger(s) en informant(en). 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 

LIJ vraagsuggesties I domein Agressie I Ritax B 

Jeugdige 
• Hoe ga je met tegenslagen om? Geef eens.een 

voorbeeld? 
• Als je heel kwaad, heel verdrietig, of heel bang 

bent en het lukt je om je in te houden het toch 
niet uit de hand te laten lopen. Wat doe je dan 
anders dan wanneer het wel uit de hand loopt? 
Vertel eens over de laatste keer. 

• Stel... je loopt op straat en iemand botst tegen  

Ouder(s)/Verzorger(s) 
• Van welke tegenslagen is x van slag? Hoe 

gaat x daar mee om? Geef eens een 
voorbeeld? 

• Als x heel kwaad, heel verdrietig, of heel 
bang is en het lukt x om zich in te houden 
en het toch niet uit de hand te laten lopen. 
Wat doet x dan anders dan wanneer het 
wel uit de hand loopt? Kunt U een 
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M> 14 jr 12-13 jr 

O Soms 0 
O Vaak 9 

je aan. Wat denk je dan? 
• Wie hebben het beste met je voor? Denk bijv. 

aan je ouders, vrienden, politie, leraren en 
instanties zoals de Raad? 

voorbeeld geven? 
• Hoe reageert x op anderen en situaties in 

het dagelijks leven — is dat meestal 
hetzelfde of ook wel wisselend? Vraag 
naar voorbeelden. 

• Heeft x het idee dat anderen het beste met 
hem voorhebben? Denk bijv. aan u zelf, 
vrienden, politie, leraren en instanties zoals 
de Raad? 

LIJ items en score domein Agressie I Ritax B 

9.5 Problemen met 
frustratietolerantie: hoe vaak 
is de jeugdige van slag of 
raakt de jeugdige overstuur 
van kleine dingen 

O Zelden of nooit; jeugdige kan goed tegen 	P =10 
kleine tegenslagen  

O Onbekend 

J > 14 jr 

9 9 

P = 10 

0 

P = 10 

0 

P = 3 O Zelden of nooit; jeugdige is overwegend rustig 
en emotioneel stabiel 

0 O Soms 
5 O Vaak 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
9.6 Emotionele uitbarstingen* 

O Onbekend 

P = 3 P = 3 

0 0 
5 5 

12-13 jr M> 14 jr J> 14 jr 
9.7 Interpretatie van gedrag 
en bedoelingen van anderen 
in gewone neutrale situaties 
[i] Gewone neutrale situatie wil 
zeggen: situatie zonder conflict, 
confrontatie en/of bedreiging. 

P = 5 
5 
14 

P = 5 
5 

14 

P = 5 
5 
14 

O Primair positief 
O Primair negatief 
O Primair vijandig  
O Onbekend 

Domein 9: Agressie 

Relatie tot recidive: 
Onvermogen van een jeugdige om frustratie te tolereren, kan tot impulsieve reacties leiden en ervoor 
zorgen dat hij/zij heftig reageert in bepaalde situaties. Wanneer een jeugdige niet in staat blijkt zich in 
een bepaalde behoefte te voorzien, kan frustratie ervoor zorgen dat hij/zij antisociale middelen inzet 
om alsnog in deze behoefte te voorzien. 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige in staat is frustratie, veroorzaakt door kleine dingen, te tolereren 
zonder hierop overdreven te reageren. Bij de beoordeling van de mate van frustratietolerantie wordt 
rekening gehouden met de leeftijd van de jeugdige: pubers zijn doorgaans wat sneller geprikkeld dan 
kinderen of adolescenten. 

Relatie tot recidive: 
Het toeschrijven van vijandigheid aan (intenties van) anderen wordt in de onderzoeksliteratuur over 
delinquentie 'attribution bias ' genoemd Doordat sommige delinquente jeugdigen de bedoeling van 
anderen als vijandig interpreteren, beoordelen zij hun eigen antisociale reactie als redelijk. Deze 
attitude helpt hen om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. 
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Domein 9: Agressie 

Toelichting: 
Bepaal de mate waarin de jeugdige de bedoelingen en gedragingen van anderen als vijandig 
interpreteert terwijl er geen sprake is van vijandigheid. 
[Indien 28] 
Score 
Beschermende factoren: 	 Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 	 (opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: 	Totaal aantal punten risicofactoren: 11 
Score: Laag (0)/ Midden (1-5)/ Hoog (6 of meer) 

	
Score: Laag (0) / Midden (1-10)/ Hoog (11 of meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Agressie: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. agressie. Doe dit op basis van informatie uit het eventuele 
dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en).  

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Domein 10: Vaardigheden 

Domein 10: Vaardigheden 

Relatie tot recidive: 
Gedurende de kinder- en pubertijd dient een jeugdige over steeds ingewikkeldere en verfijndere 
vaardigheden te beschikken om de taken te kunnen uitvoeren waarmee hij/zij wordt geconfronteerd. 
Een belangrijke taak waar kinderen in de basisschoolleeftijd voor staan, is taakgericht werken. 
Hiervoor zijn vaardigheden nodig als aandacht verdelen en vasthouden (concentratie). Andere 
belangrijke taken zijn het ontwikkelen van controle over emoties zoals boosheid, frustratie, angst en 
teleurstellingen en de controle over het eigen gedrag. Sommige auteurs spreken in dit kader over de 
ontwikkeling van `zelfmanagement' en zelfsturingvaardigheden. Zelfmanagement kent drie basale 
vaardigheden: zelfobservatie, zelfevaluatie en zelfbekrachtiging. Uit onderzoek blijkt dat aanleg en 
temperament van een kind een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van deze 
zelfsturingvaardigheden. Veel jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie, blijken 
tekorten te hebben ten aanzien van zelfsturingvaardigheden. Dit uit zich in onder andere in: 
- concentratieproblemen; 
- 	moeilijkheden om emoties te reguleren, gecombineerd met impulsief gedrag ; 
- 	problemen met betrekking tot het oplossen van problemen in het dagelijks leven. 
Uit onderzoek blijkt dat interventies die gebruik maken van een cognitieve en gedragsmatige 
benadering het meest effectief zijn om recidive bij jeugdige delinquenten te voorkomen. Bij deze 
benadering ligt de focus op het aanleren of versterken van (aanwezige) vaardigheden om de taken 
waar jeugdigen in het dagelijks leven voor staan beter te vervullen. Daarnaast gaat het om het 
aanvullen en veranderen van cognitieve tekorten, zoals denkfouten. 
Het stellen van doelen en denken in termen van oorzaak en gevolg is voor jeugdigen met een LVB over 
het algemeen moeilijk. Basale sociale vaardigheden beheersen ze doorgaans wel, maar complexe 
vaardigheden minder. Zodra de situatie ingewikkelder wordt, is het voor jeugdigen met een LVB 
lastiger om te snappen wat er aan de hand is en hoe ze moeten reageren. Het adequaat oplossen van 
sociale problemen blijkt vaak te hoog gegrepen. Over het algemeen vermijden jeugdigen met een LVB 
lastige situaties of gebruiken ze agressief gedrag omdat vaardigheden om adequaat prosociaal gedrag 
te vertonen ontbreken. Jeugdigen met een LVB hebben moeite om gevoelens bij zichzelf maar ook bij 
anderen te herkennen. Veel jeugdigen met een LVB zijn impulsief. Situaties overkomen hen doordat zij 
de gevolgen moeilijk kunnen inschatten. Het reguleren van gedrag is, vanwege een gebrek aan 
reflectievermogen, vaak minder ontwikkeld. 
Het trainen van cognitieve vaardigheden is mogelijk afhankelijk van de cognitieve capaciteiten. Een 
cognitief-gedragsmatige aanpak kan effectief zijn bij jeugdigen met een LVB, maar er zijn dan wel 
aanpassingen nodig zoals meer tijd, meer herhaling en meer visualisatie. 

Algemene instructies 
Het domein 'vaardigheden' meet, bij eerste afname, de aanwezige vaardigheden bij de jeugdige. 
Tijdens en na afloop van een begeleiding of behandeling kan het domein op meerdere momenten 
worden ingevuld om de vooruitgang in de beheersing en toepassing van deze vaardigheden vast te 
stellen. 
Dit domein wordt ingevuld op basis van de inschatting van de interviewer over het vaardigheidsniveau 
van de jeugdige. Het is nadrukkelijk niet de mening die de jeugdige (of de ouder(s)/verzorger(s)) heeft 
over zijn vaardigheidsniveau. Gebruik de informatie en indrukken (observaties) die tijdens het 
interview of tijdens andere contactmomenten naar voren komen om de items te scoren. Beoordeel bij 
het invullen van dit gedeelte het algemene patroon van huidige gedragingen (en niet gedrag dat zich 
slechts enkele keren heeft voorgedaan). 
Door het gesprek over het delict en de andere onderwerpen, is mogelijk al een beeld verkregen van een 
aantal vaardigheden. Dan hoeven er niet veel vragen meer over gesteld te worden. Stel dat-vragen 
doen een beroep op een abstracter denkvermogen. Soms helpt het om eerst een concrete situatie te 
introduceren en vervolgens te vragen hoe de jeugdige zou reageren. Bijvoorbeeld: "Ben je wel eens 
beledigd? Wat gebeurde er toen? Wat deed je toen? En toen?" 
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■ Over hoe jij omgaat met anderen: 
o Wat kun jij goed? Bijvoorbeeld 

luisteren? Of behulpzaam zijn? 
Contact maken? 

o Waarover ben je zelf tevreden? 
Waarover zijn ze thuis of op school 
tevreden? 

o Als het gaat om het omgaan met 
anderen, wat kun je goed? Wat vind 
je lastig? 

o Wat zou (belangrijke persoon) 
antwoorden 

■ Als er een idee in x opkomt, wat gebeurt er 
dan? Denkt x eerst na of gaat x het meteen 
doen / uitvoeren? 

■ Als iemand iets zegt of doet wat x niet 
bevalt, hoe reageert x dan? 

■ Lukt het x om te stoppen voordat x iets doet 
waar hij/zij spijt van krijgt? Hoe doet x dat? 

■ Wat kan x nog leren om niet meteen te doen 
wat in hem/haar opkomt? 

Jeugdige 
■ Wanneer heb je een probleem voor het laatst 

goed opgelost. Vertel eens? En welke 
problemen zijn lastig voor jou om goed op te 
lossen? 

■ Ken je mensen die vaak spullen vergeten? Of 
afspraken? Welke tip heb je voor die 
persoon? Heb je ooit zelf een tip van iemand 
gekregen? Wat werkte toen wel en wat niet? 

■ Wie is jouw voorbeeld als het gaat om 
problemen oplossen? Wat doet hij/zij? Wat 
kun je van hem/haar leren? 

■ Wat moet er veranderen zodat het 
makkelijker wordt om risicovolle situaties te 
vermijden of op te lossen? Wat zou voor jou 
het eerste signaal zijn dat je op de goede weg 
bent? 

Ouder(s)Nerzorger(s)  
■ Over hoe x omgaat met anderen: 

o Wat kan x goed in de omgang met 
anderen? Bijvoorbeeld luisteren? Of 
behulpzaam zijn? Contact maken? 

o Wat is lastig voor x? 
o Waarover denkt U dat x zelf 

tevreden is? Waarover zijn ze thuis 
of op school tevreden? 

■ Als er een idee in je opkomt, wat gebeurt er 
dan? 

■ Denk je eerst na of ga je het meteen doen / 
uitvoeren? 

■ Als iemand iets zegt of doet wat je niet 
bevalt, hoe reageer je dan? 

■ Lukt het jou om te stoppen voordat je iets 
doet waar je spijt van krijgt? Hoe doe je dat? 

■ Ken je nog andere manieren om niet meteen 
te doen wat in je opkomt? 

■ Wanneer heeft x eeri probleem voor het 
laatst goed opgelost? En welke problemen 
zijn lastig voor x om goed op te lossen? 

■ Wie is voor x een voorbeeld als het gaat om 
problemen oplossen? Wat doet hij/zij? Wat 
kun x van hem/haar leren? 

■ Wat moet er veranderen zodat het 
makkelijker wordt voor x om voor hem/haar 
risicovolle situaties te vermijden of op te 
lossen? Wat zou voor U het eerste signaal 
zijn dat x op de goede weg is? 

Domein 10: Vaardigheden 

LIJ vraagsuggesties I domein Vaardigheden I Ritax A 

Vragen voor mentor/leerkracht: 
- Hoe gaat x om met andere jeugdigen/ klasgenoten? 
- Wat kan x goed? 
- Hoe gaat x om met leerkrachten en andere volwassenen? 
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12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
P = 22 
	

P = 22 
	

P =22 

P = 8 
	

P =8 
	

P =8 

1 
	

1 
	

1 

7 
	

7 
	

7 

10.1 Probleemoplossing 
[1] De mate waarin jeugdige 
probleemsituaties herkent, 
oplossingen bedenkt en deze inzet. 

O Herkent probleemsituaties, bedenkt 
oplossingen en zet deze ook in  

O Herkent probleemsituaties en bedenkt 
oplossingen  

O Herkent probleemsituaties, maar bedenkt 
onvoldoende oplossingen  

O Herkent probleemsituaties niet 
O Onbekend 

O Gebruikt zelfcontrole, denkt meestal na 
alvorens iets te doen 

M> 14 jr 
P = 18 

[Ritax A-IVS, Ritax A en Ritax 8.1 
10.2 Impulsiviteit, handelen 
alvorens na te denken 

12-13 jr 
P = 18 

J > 14 jr 
P = 18 

O Enige zelfcontrole: denkt vaak na alvorens 
	0 

iets te doen 
O Impulsief: denkt vaak niet na alvorens iets te 

	4 
doen 

O Zeer impulsief: denkt gewoonlijk niet na 
	13 

alvorens iets te doen 
O Onbekend 

0 0 

4 4 

13 13 

Domein 10: Vaardigheden 

LIJ items en scores I domein Vaardigheden 1 Ritax A 

Toelichting: 
Een jeugdige met vaardigheidstekorten ten aanzien van probleemoplossing weet niet hoe hij 
problemen kan oplossen. Ook weet hij/zij niet hoe je het beste kunt omgaan met een moeilijke situatie 
die je in de problemen kan brengen. 
Om problemen op te lossen en om te gaan met lastige situaties, moet de jeugdige allereerst herkennen 
dat iets een probleem is of kan worden. De jeugdige moet kunnen denken in termen van oorzaak en 
gevolg. Vervolgens zijn vaardigheden nodig voor het kritisch nadenken over verschillende 
oplossingen in een bepaalde situatie. Tot slot dient de jeugdige de beste oplossing te kiezen en uit te 
voeren. Probleemoplossingsvaardigheden kunnen een jeugdige helpen om te voorkomen dat hij 
recidiveert. 

Relatie tot recidive: 
Jeugdigen met weinig zelfcontrole hebben een grotere kans om te recidiveren wanneer zij in bepaalde 
situaties terecht komen. Voor deze jeugdigen is het lastig om crimineel gedrag te voorkomen omdat ze 
`zonder na te denken' reageren op interne en externe lriggers' en niet in staat zijn hun 'impulsieve' 
gedrag te stoppen. Deze jeugdigen kunnen impulsief gespannen en erg actief zijn en hebben een lage 
frustratietolerantie. Daarnaast kan het gedrag beïnvloed worden door de drang naar onmiddellijke 
behoeftebevrediging. 

Toelichting: 
Deze vaardigheid omvat meer dan alleen het herkennen van `triggers' (zie ook de toelichting bij vraag 
10.11). Het gaat ook om het onder controle houden van het eigen gedrag door een trigger te vermijden 
of de invloed van een trigger te verminderen. 
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[2A en 2a] 

10.4 Beheerst/gebruikt vaar-
digheden voor het omgaan 
met anderen 
[i] Zoals luisteren, een gesprekje 
aangaan, een gesprekje voeren, een 
vraag stellen, iemand bedanken, 
jezelf voorstellen, anderen 
voorstellen en een compliment 
maken. 

O Gebruikt meestal sociale vaardigheden 
O Gebruikt vaak sociale vaardigheden 

O Gebruikt vaak geen sociale vaardigheden 

O Beheerst onvoldoende sociale vaardigheden 

O Onbekend 

12-13 jr 
P = 15 

M > 14 jr 
P =15 

J > 14 jr 
P = 15 

0 0 0 
5 5 5 

9 9 9 

Domein 10: Vaardigheden 

[Ritax A-IVS, Ritax A en Ritax B 

10.3 Beheerst/gebruikt 
alternatieven voor agressief 
gedrag 
[i] Zoals zelfcontrole gebruiken, 
rustig reageren op een plagerij, 
vermijden van problemen met 
anderen en uit een gevecht blijven 

O Gebruikt meestal alternatieven voor 
agressief gedrag  

O Gebruikt vaak alternatieven voor agressief 
gedrag  

O Gebruikt vaak geen alternatieven voor 
agressief gedrag  

O Beheerst onvoldoende alternatieven voor 
agressief gedrag  

O Onbekend 

12-13 jr M> 14 jr J > 14 jr 
P = 15 
	

P = 15 
	

P = 15 

6 
	

6 
	

6 

9 
	

9 
	

9 

Toelichting 
Met 'beheersing' wordt bedoeld dat de jeugdige weet hoe iets moet en dit ook kan uitvoeren. Met 
`gebruik' wordt bedoeld dat de jeugdige het alternatief/de vaardigheid ook daadwerkelijk inzet in 
situaties en op momenten dat dit geëigend is. 

[2A en 2B.] 

10.5 Beheerst/gebruikt 
vaardigheden voor het 
omgaan met moeilijke 
situaties 
[i] Zoals een klacht indienen, 
reageren op een klacht, omgaan met 
teleurstelling, omgaan met afwijzing, 
opkomen voor een vriend, omgaan 
met frustratie, omgaan met 
falen/mislukking, omgaan met een 
beschuldiging, voorbereiden van een 
moeilijk gesprek en omgaan met 
groepsdruk.  

O Gebruikt meestal vaardigheden voor 
moeilijke situaties 

O Gebruikt vaak vaardigheden voor moeilijke 
situaties 

O Gebruikt vaak geen vaardigheden voor 
moeilijke situaties  

O Beheerst onvoldoende vaardigheden voor 
moeilijke situaties 

O Onbekend 

12-13 jr 
P = 18 

M > 14 jr 
P =18 

J > 14 jr 
P =18 

0 0 0 

5 

7 

5 

7 

5 

7 

[Indien 2A.] 
Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 
Score: Laag (0-6)/ Midden (7-29) / Hoog (30 of meer) 

[Indien van toepassing.] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Vaardigheden: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. vaardigheden. Doe dit op basis van informatie uit het 
eventuele dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en). 
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Jeugdige 
■ Hoe laat jij aan anderen zien hoe jij je voelt? 
■ Wat doe je als iemand je vertrouwen heeft 

geschaad? Wat maakt dat je vindt dat dit een 
goede manier is om met de situatie om te 
gaan? Zijn er nog andere manieren? 

■ Hoe zie je aan anderen hoe ze zich voelen? 
■ Wat is jouw manier om met boosheid om te 

gaan? Helpt dat? 
■ Van welke momenten, mensen of 

gebeurtenissen weet jij: nu moet ik oppassen, 
anders gaat het mis? 

■ In een situatie waarin je heel boos was, hoe 
lukte het jou om opnieuw rustig te worden? 
Wat werkte er goed in die situatie? 

■ Is er een bepaalde gedachte of herinnering die 
je heel blij of heel boos kan maken? 

■ Als je blij of boos wordt, waar merk je dat 
aan? 

■ Hoe lukt het je om dan om als je boos wordt, 
weer rustig te worden? Wat zeg je dan tegen 
jezelf? 

Alleen indien sprake van online delict 
■ Hoe handig ben jij met het installeren van 

software en apps? En accounts aanmaken? 
■ - Wat kun je zelf, waar heb je hulp bij nodig? 

Wie helpt je dan? 
- Je hoort ook wel eens dat 
wachtwoorden gekraakt worden of dat 
er wordt ingebroken op computers van 
andere personen of op hele 
computersystemen van een school, 
instelling of bank. Wat kun jij wel en 
niet op dit gebied? 
- Weet je waar je eenvoudige tools 
online kunt vinden? Waar? 
- Gebruik je die tools ook? 
- Maak je zelf ook tools? 

Ouder(s)/verzorger(s)  
■ Hoe laat x aan anderen zien hoe hij/zij zich 

voelt? 
■ Ziet x aan anderen hoe ze zich voelen? 

■ Wat doet x als iemand zijn/haar vertrouwen 
heeft geschaad? Vindt U dit een goede 
manier is om met de situatie om te gaan? 
Wat kan x hierin nog leren? 

■ Van welke momenten, mensen of 
gebeurtenissen denkt U: nu moet x oppassen, 
anders gaat het mis? Heeft x dat dan ook 
door? 

■ In een situatie waarin x heel boos was, hoe 
lukte het x om opnieuw rustig te worden? 
Wat werkte er goed in die situatie? 

■ Als x plannen maakt voor de toekomst, hoe 
haalbaar zijn deze dan volgens U? Geeft U 
eens een voorbeeld? 

Alleen indien sprake van online delict: 
■ Hoe 'handig' is X met de 

computer/tablet/smartphone? 
- Helpt hij U soms op dit gebied? 
- Helpt hij anderen op dit gebied? 
- Helpt hij leeftijdgenoten op dit gebied? 
- Hoe handig is X in dingen die niet 
mogen, 
zoals wachtwoorden kraken, inbreken op 
computers van anderen? 

Domein 10: Vaardigheden 

Belang voor het voorkomen van herhaling: 

LIJ vraagsuggesties I domein Vaardigheden I Ritax B 

LIJ items en scores I domein Vaardigheden I Ritax B 
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Domein 10: Vaardigheden 

12-13 jr  M > 14 jr J > 14 jr 
10.6a Beheerst/gebruikt 
vaardigheden voor het 
omgaan met gevoelens 
[i] Zoals eigen gevoelens 
onderkennen, gevoelens uiten, 
gevoelens van anderen herkennen 
en begrijpen, omgaan met boosheid 
van een ander, affectie uiten, 
omgaan met angst en jezelf 
belonen. 

O Gebruikt meestal vaardigheden voor omgaan 
met gevoelens 

O Gebruikt vaak vaardigheden voor omgaan 
met gevoelens 

O Gebruikt vaak geen vaardigheden voor 
omgaan met gevoelens 

O Beheerst onvoldoende vaardigheden voor 
omgaan met gevoelens 

O Onbekend 

P = 15 P = 15 	P = 15 

0 0 	0 

6 6 	6 

7 7 	7 

[Alleen indien antwoord op de vraag 'Betreft het delict waarvan de jeugdige verdacht wordt een zedendelict of een 
ander type delict waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijke rol heeft gespeeld?' is ja':] 

M> 14 jr 
10.6b Beheerst/gebruikt 
vaardigheden op seksueel 
gebied, respecteert grenzen 
van zichzelf en anderen 
[i] Seksuele wensen en grenzen 
(her)kennen en kenbaar maken, 
gevoelig zijn voor en respecteren 
van de wensen en grenzen van de 
ander en gelijkwaardige en 
plezierige seksuele relaties aangaan 
en onderhouden. 

O Respecteert grenzen op seksueel gebied 
van zichzelf en anderen 

O Respecteert vaak grenzen op seksueel 
gebied van zichzelf en anderen 

O Respecteert grenzen op seksueel gebied van 
zichzelf en/of anderen soms niet 

O Respecteert grenzen op seksueel gebied van 
zichzelf en/of anderen vaak niet 

O Onbekend 

12-13 jr 
P = 4 

J > 14 jr 
P = 4 

6 6 6 

9 9 9 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
10.7 Denken in termen van 
oorzaak en gevolg 

O Denkt in termen van oorzaak en gevolg, 	P =18 
stemt gedrag af op gewenste gevolgen 

P =18 P = 18 

  

O Doorziet welke gevolgen bepaald gedrag 
	P =5 

heeft 
P = 5 P = 5 

  

O Begrijpt dat gedrag gevolgen heeft 
	

0 0 0 
O Begrijpt niet dat gedrag gevolgen heeft 

	
9 9 9 

    

    

O Onbekend 0 0 0 

Relatie tot recidive: 
Sommige jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie hebben moeite met het 
onderscheiden van oorzaak en gevolg of kunnen niet denken in deze termen. Deze jeugdigen begrijpen 
niet dat er consequenties, zowel positief als negatief, verbonden zijn aan het eigen gedrag. Ze 
begrijpen niet of kunnen niet overzien dat er bepaalde consequenties volgen wanneer zij bepaald 
gedrag laten zien. Wanneer ze een goed cijfer gehaald hebben, dan schrijven ze dit succes 
bijvoorbeeld toe aan geluk of aan een leraar die aardig voor hen is. Een slecht cijfer wordt gezien als 
het hebben van pech, of het ligt volgens de jeugdige aan een leraar die hem of haar niet mag. 
Jeugdigen met vaardigheidstekorten ten aanzien van denken in termen van oorzaak en gevolg, 
begrijpen vaak niet dat zij negatieve consequenties kunnen vermijden en positieve consequenties 
kunnen bereiken. 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
10.8 Doelen stellen 
[1] De wijze waarop jeugdige doelen 
stelt en plannen maakt voor dingen 
die hij/zij graag wil bereiken. 

O Stelt realistische doelen 
	 P =13 

O Stelt enigszins realistische doelen 
	 P=3 

O Stelt onrealistische doelen 
	 7 

O Stelt geen doelen 
	 7 

O Onbekend 

P =13 P =13 
P=3 P=3 

7 7 
7 7 

Toelichting: 
Om positieve en realistische doelen te stellen, is het noodzakelijk dat de jeugdige kan denken in 
termen van oorzaak en gevolg. De jeugdige moet weten dat er aan het eigen gedrag consequenties 
verbonden zijn. 
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Domein 10: Vaardigheden 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
P =18 

P=6 

2 

8 

10.9 Inschatting sociale 
situaties en keuze van gedrag 
[ij De mate waarin jeugdige een 
situatie kan analyseren, de beste 
prosociale vaardigheid kan kiezen 
en de beste tijd en plaats kan 
kiezen om de vaardigheid te 
gebruiken. 

O Kan de meest geschikte tijd en plaats kiezen 
voor het gebruik van de meest adequate 
prosociale vaardigheid  

O Kan de meest adequate vaardigheid kiezen, 
maar niet de meest geschikte tijd en plaats  

O Kan een situatie analyseren, maar kan geen 
keuze maken voor het gebruik van de meest 
adequate prosociale vaardigheid  

O Kan een situatie niet analyseren 

P =18 

P=6 

2 

8 

P =18 

P=6 

2 

8 
O Onbekend 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
P =18 P =18 P =18 10.10 Herkent en heeft 

controle op externe triggers 
(gebeurtenissen of situaties) 
die tot problemen kunnen 
leiden 

O Heeft actief controle op externe triggers 
O Herkent externe triggers 
O Herkent externe triggers niet 
O Onbekend 

0 0 0 
6 6 6 

12-13 jr  M > 14 jr  J > 14 jr 
10.11 Herkent en heeft 
controle op interne triggers 
(gedachten, emoties of 
behoeften) die tot problemen 
kunnen leiden 

O Heeft actief controle op interne triggers 
O Herkent interne triggers 
O Herkent interne triggers niet 
O Onbekend 

P =19 P =19 P =19 
0 0 0 
4 4 4 

Relatie tot recidive: 
Een jeugdige die niet in staat is om de triggers te herkennen waardoor hij/zij in de problemen is 
geraakt en/of niet op een goede manier met deze triggers om kan gaan, heeft een vergroot risico om 
terug te vallen in delinquent gedrag. Bij een jeugdige die niet begrijpt dat sommige situaties of 
gedachten hein/haar verder in de problemen kunnen brengen, bestaat het risico dat hij/zij weer in 
eenzelfde soort situatie terecht komt en recidiveert. De jeugdige moet leren wat zijn/haar persoonlijke 
triggers zijn en leren hoe hij/zij deze in het dagelijks leven kan herkennen. Ook moet de jeugdige 
ermee leren omgaan zodat hij/zij niet in de problemen raakt. 

Toelichting: 
Een `trigger' is iets waar iemand boos (of verdrietig, angstig, ...) van wordt. Aan de eigen 
lichaamssignalen kan deze persoon merken dat hij of zij boos wordt. Er zijn twee typen triggers te 
omschrijven: externe en interne triggers. Externe triggers zijn situaties, mensen en gebeurtenissen in 
de omgeving van de jeugdige. Interne triggers zijn gedachten, emoties of behoeften. Als iemand bij 
zichzelf lichaamssignalen opmerkt, kan hij op zoek gaan naar de triggers die hem/haar boos maken en 
vervolgens actie ondernemen, bijvoorbeeld uit de situatie gaan, zeggen wat je dwars zit, enzovoorts. 

[Alleen indien sprake van online delict] 
10.12 Digitale 
vaardigheden 
(voor het installeren van 
software en apps, voor 
surfen op het net, tools 
voor hacking, enzovoorts) 

El 	Vraagt anderen om digitale problemen op te lossen 
D 	Kan zelf eenvoudige digitale problemen oplossen 
El 	Kan zelf moeilijke digitale problemen oplossen 

Kan de meest complexe digitale problemen oplossen, en kent tools 
	R 

om wachtwoorden te kraken, digitaal in te breken, en te hacken 
D Onbekend 

[Indien 281 
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Domein 10: Vaardigheden 

Score 
Beschermende factoren: 
(opsomming van aangekruiste beschermende 
antwoorden) 
Totaal aantal punten beschermende factoren: Ei 
Score: Laag (0-22) / Midden (23-48) / Hoog (49 of 
meer)  

Risicofactoren: 
(opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) 

Totaal aantal punten risicofactoren: 11 
Score: Laag (0-12)/ Midden (13-54)/ Hoog (55 of 
meer) 

[Indien van toepassing:] 
Let op: Bij dit domein is # keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat bijdraagt aan het 
DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Vaardigheden: 
Beschrijf hier kort de situatie van de jeugdige m.b.t. vaardigheden. Doe dit op basis van informatie uit het 
eventuele dossier, gespreken met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en informant(en).  

Belang voor het voorkomen van herhaling: 
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Variant 3 
■ Als jij het voor het zeggen had, hoe zou je 

leven op het gebied van ... (domein), er dan 
uitzien? 

■ Waar zit je nu? Wat heb je nodig om daar te 
komen? Wie kan daarin wat doen om stappen 
te zetten naar jouw ideale situatie? Wat kan 
diegene doen? 

Variant 3 
■ Als U het voor het zeggen had, hoe zou het 

leven van x op het gebied van ... (domein), 
er dan uitzien? 

■ Waar zit x nu? Wat heeft x nodig om naar 
een betere situatie te komen? Wie kan daarin 
wat doen om stappen te zetten naar de betere 
situatie? Wat kan diegene doen? 

Jeugdige 
Variant 1 
■ Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit? En 

hoe nog meer? 
■ Op een schaal van 0 — 10 (waar de 10 staat 

voor het moment dat je je doel bereikt hebt 
en de 0 voor er is nog niets bereikt) waar sta 
je nu? 

■ Wat werkt voor jou om je doel te bereiken? 
Wat maakt het lastig? 

■ Wat moet er volgens jou gebeuren om ... te 
bereiken? 

■ Wat is de eerste stap die je daarvoor moet 
zetten? 

■ Wat voor hulp zou je daarbij kunnen 
gebruiken? 

Ouder(s)/verzorger(s)  
Variant 1 
▪ Hoe ziet het leven van x er over vijf jaar uit? 

En hoe nog meer? 
■ Op een schaal van 0 — 10 (waar de 10 staat 

voor het moment dat x zijn/haar doel bereikt 
heeft en de 0 voor er is nog niets bereikt) 
waar staat x nu? 

■ Wat werkt voor x om een doel te bereiken? 
Wat maakt het lastig? 

■ Wat moet er volgens U gebeuren om een 
doel voor x te bereiken? 

■ Wat is de eerste stap die x daarvoor moet 
zetten? 

■ Wat voor hulp zou U daarbij kunnen geven 
of gebruiken? Van wie nog meer? 

Variant 2 
■ We hebben over veel gesproken: thuis, 

school, vrienden, enzovoort. Mag ik jou 
vragen: verandering op welk gebied zou je 
(uw zoon) het meest helpen om op het rechte 
pad te blijven? 

■ Wat vind jij dat er moet gebeuren / 
veranderen? 

■ Hoe zou je dat kunnen doen?, Wie zou je 
daarbij kunnen helpen? En hoe kan ... je 
daarbij helpen? 

Variant 2 
■ We hebben over veel gesproken: thuis, 

school, vrienden, enzovoort. Mag ik U 
vragen: verandering op welk gebied zou uw 
zoon/dochter het meest helpen om op het 
rechte pad te blijven? 

■ Wat vindt u dat er moet gebeuren / 
veranderen? 

■ Hoe zou x dat kunnen doen? Wie zou daarbij 
kunnen helpen? 

Variant 4 
■ Als de jongere er zelf niets over wil zeggen: 

`Wat zou ... (een voor de jongere belangrijk 
persoon) zeggen over wat er moet gebeuren / 
wat je moet of kan veranderen?' 

■ Als er geen inzicht in de problemen gegeven 
wordt: Hoe kan jij ervoor zorgen dat je 
ouders (of mentor, of ... ) zich geen zorgen 
meer hoeven te maken? 

Zorgsignalen 

Hulpverlening en mogelijkheden tot verandering 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 
	 104 



Zorgsignalen 

Jongere 
■ We hebben het al even over hulp gehad. Wat werkte /vond je fijn in het contact met eerdere 

hulpverleners/hulpverlenende instanties? Of : Aan welke hulp heb je in het verleden wat gehad? 
Waardoor vond je dit wel werken? Bij (eerdere) uithuisplaatsing: Wat heeft de uithuisplaatsing je 
opgeleverd? 

■ Wat had hulpverlener X anders moeten doen, zodat je wel tevreden / geholpen was door hem?' 
■ Heb je ooit een hulpverlener gehad waar je een vriend(in) heen zou sturen? Waarom wel/niet? 
■ Wat vind jij: ben jij een doener of een denker? 
■ Hoe vlug ben jij afgeleid? Wat helpt je om geconcentreerd te blijven als je iets moet doen, bv 

huiswerk? Waarvan raak je afgeleid? 
■ Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat het plan dat gemaakt wordt met jou, je ouders en ... (evt. 

MST, FFT, etc.) gaat werken? Wat wil jij daarvoor doen? 
■ Op een schaal van 0 — 10, hoe groot schat jij de kans dat je op het rechte pad blijft? 
■ Hoe kun je ervoor zorgen dat de jeugdreclassering /gezinsvoogd/politie etc. zich geen zorgen 

meer maakt over jou? 

Ouder(s) 
■ We hebben het al even over hulp gehad. Wat werkte/ vond x fijn in het contact met eerdere 

hulpverleners/hulpverlenende instanties? Of : Aan welke hulp heeft x in het verleden wat gehad? 
Waardoor vond x dit wel werken? Waar hebt U iets aan gehad als opvoeder? 

■ Wat had hulpverlener X anders moeten doen, zodat x wel tevreden / geholpen was door hem?' 
■ Is er ooit een hulpverlener geweest waar je een andere opvoeder heen zou sturen? Waarom 

wel/niet? 
■ Wat denkt U: hoe leert x het beste? Is x een doener of een denker? 
■ Hoe vlug is x afgeleid? Wat helpt x om geconcentreerd te blijven als hij/zij iets moet doen, bv 

huiswerk? Waarvan raakt x afgeleid? 
■ Hoeveel vertrouwen heeft U erin dat het plan dat gemaakt wordt met jullie ... (evt. MST, FFT, 

etc.) gaat werken? Wat wilt u daarvoor doen? 
■ Op een schaal van 0 — 10, hoe groot schat U de kans dat x op het rechte pad blijft? 
■ Hoe kan x en hoe kunt U ervoor zorgen dat de jeugdreclassering /gezinsvoogd/politie etc. zich 

geen zorgen meer maakt over x? 
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la Is en/of was er ten behoeve van de jeugdige 
contact met hulpverlening? 
(i) Het gaat hier om begeleiding of behandeling door 
hulpverleners van bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd 
en Gezin, GI (gecertificeerde instelling) voor JB en 
JR; instelling voor jeugdhulpverlening of jeugd-ggz.  

O Nee 
O In het verleden, contact is afgerond 
O Ja, contact loopt nog 
O Onbekend 

[Alleen indien bij vraag la 'in het verleden, nu niet meer' of ja, contact loopt nog':] 
1c Soort hulpverlening 
[1] Indien 'geen' of 'onbekend' bij vorig item, dit item 
overslaan. 

Ambulante hulp jeugdige 
Ambulante hulp ouder(s) 
Dagbehandeling jeugdige 
Residentiële behandeling jeugdige 
Anders 
Onbekend 

[Alleen indien bij vraag la 'In het verleden, nu niet meer' of 'Ja, contact loopt nog':] 
1 b Contact is/was met 	 Jeugdige 

Ouder(s) 
Andere in het gezin verblijvende kinderen 
Onbekend 

4 Vindt de jeugdige dat er (aanvullende) hulp 
nodig is? 

Nee 
Ja, voor de jeugdige 
Ja. voor de ouder(s)/verzorger(s)/gezin 
Onbekend 

Zorgsignalen 

Informatie in la, 1 b, 1c en onder 'instellingen' en 'toelichting' is bedoeld om ketenpartners te informeren en 
wordt niet opgenomen in de raadsrapportage. 

[Indien bij lc 'Anders] 
Andere vorm van hulpverlening betreft: 

[Alleen indien bij la niet 'onbekend': ] 
Naam instelling 	 Naam contactpersoon 

[Voeg zo veel vakjes toe als nodig.] 

Toelichting 

2 Wat wil de jeugdige veranderen? 

3 Wat wil(len) de ouder(s)/verzorger)s) veranderen? 

[Indien 'Ja, voor de jeugdige':] 
Hulp voor de jeugdige, namelijk: 

[Indien 'Ja, voor ouder(sygezin':] 
Hulp voor de ouder(s)/verzorger(s)/gezin, namelijk 
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5 Vindt/vinden de ouder(s)/verzorger(s) dat er 
(aanvullende) hulp nodig is? 

Nee 
_ Ja, voor de jeugdige 

Ja, voor de ouder(s)/verzorger(s)/gezin 
7 Onbekend 

Niet bij Ritax A-IVS1 
6 Is de jeugdige een doener of een denker? O Voornamelijk denker 

O Voornamelijk doener 
O Onbekend (onvoldoende informatie voorhanden) 

7 Is de jeugdige in staat zich te concentreren op 
een taak? 
[i] Hieronder wordt verstaan of de jeugdige langere tijd in 
staat is stil te zitten en een actieve bijdrage aan een groep 
te leveren, of dat hij/zij zich langere tijd (minimaal een half 
uur) op een taak kan richten die concentratie vraagt, zoals 
bijvoorbeeld huiswerk maken. Uitdrukkelijk wordt niet 
bedoeld concentratie voor een computerspel of 
televisieprogramma. 

O Ja 
O Nee 
O Onbekend 

8 Verwachte houding van jeugdige ten opzichte 
van training, begeleiding en/of behandeling 

O Positief en meewerkend 
O Neutraal en afwachtend 
O Negatief en afhoudend 
O Onbekend 

9 Belemmeren geestelijke gezondheids-
problemen het werken met de jeugdige? 

O Niet van toepassing (geen geestelijke 
gezondheidsproblemen) 

O Nee 
O Ja 
O Onbekend 

Zorgsignalen 

[Indien Wee':] 
[NAAM JEUGDIGE] vindt niet dat er (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien 'Onbekend1 
Het is onbekend of [NAAM JEUGDIGE] vindt dat er (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien 'Ja, voor de jeugdige':] 
Hulp voor de jeugdige, namelijk: 

[Indien 'Ja, voor ouder(s)/gezin':] 
Hulp voor de ouder(s)/verzorger(s)/gezin, namelijk: 

Indien Wee':] 
Ouder(s)/verzorger(s) jeugdige vindt/vinden niet dat er (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien 'Onbekend'.] 
Het is onbekend of ouder(s)/verzorger(s) jeugdige vindt/vinden dat er (aanvullende) hulp nodig is. 

[Niet bij Ritax 

De scoring van dit item is gebaseerd op het perspectief van de interviewer, informatie uit het dossier 
en eventuele geraadpleegde contactpersonen. 
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Zorgsignalen 

Zorgen opgroei-/opvoedsituatie 
De volgende overzichtstabellen met risicofactoren, signalen en meldingen helpen om de vraag te beantwoorden 
in hoeverre er zorgen zijn over (onveiligheid in) de opgroei- en opvoedsituatie van de jeugdige. 
Als bij de eerdere scoring van een item een probleem is aangegeven, is het desbetreffende item in onderstaande 
tabellen automatisch aangevinkt. (Er kunnen hieronder geen items aangevinkt of 'uitgezet worden; dat kan alleen 
door de score bij de betreffende items in de domeinen aan te passen.) 

Risicofactoren 

[De tabellen horende bij zorgen over de opgroei- en opvoedsituaties worden opgedeeld in twee kolommen. Links 
de aangevinkte items rechts de niet gevinkte items. Alleen de vragen behorende bij het betreffende 'Ritax A-IVS, 
Ritax A, of Ritax B worden getoond.] 

Risicofactoren in het gezin 
Vraag 1.1b: Aantal broers en/of zussen: (LAAT ZIEN indien > 4:) .. broers en .. zussen 
Vraag 1.2: Pleeggezin- en/of tehuisverleden: (LAAT ZIEN:) pleeggezin / leefgroep/tehuis / 
pleeggezin en leefgroep/tehuis 
Vraag 1.3: Aanwezigheid ouderlijk toezicht: (LAAT ZIEN:) soms / meestal niet 
Vraag 1.4a: Ouder(s)/verzorger(s) stellen regels op: (LAAT ZIEN:) soms / meestal niet 
Vraag 1.4b: Ouder(s)/verzorger(s) zien toe op de naleving van de regels: (LAAT ZIEN:) soms / 
meestal niet 
Vraag 1.5: Gehoorzaamheid jeugdige: (LAAT ZIEN:) soms / meestal niet 
Vraag 1.6: Bestraffing van ongewenst gedrag door ouder(s)/verzorger(s): (LAAT ZIEN:) 
consequente maar te zware bestraffing / inconsequente bestraffing 
Vraag 1.7: Eerdere contacten ouder(s)/verzorger(s) met justitie: (LAAT ZIEN:) justitieverleden 
(zonder detentie) / detentieverleden 
Vraag 1.10: Wel eens uit huis geplaatst (door een GI (gecertificeerde instelling) voor JB en JR of 
kinderrechter) 
Vraag 1.11: Wel eens van huis weggelopen of uit huis gezet: (LAAT ZIEN:) één of twee keer / 
vaker dan twee keer 
Vraag 1.12 Er is sprake (geweest) van een kinderbeschermingsmaatregel, bijvoorbeeld een 
(voorlopige) ondertoezichtstelling 
Vraag 1.13: Eerdere contacten ouder(s)/verzorger(s) (waarmee jeugdige nu niet meer woont) 
met justitie: (LAAT ZIEN:) justitieverleden (zonder detentie) / detentieverleden 
Vraag 1.14 Met geen van de gezinslid/leden een goede band 
Vraag 1.15 Bereidheid van ouder(s)/verzorger(s)/broers/zussen om de jeugdige te ondersteunen: 
(LAAT ZIEN:) weinig of geen bereidheid / negatieve afwijzende houding tegenover jeugdige 
Vraag 1.17 Opleidingsniveau moeder: (LAAT ZIEN:) basisschool / speciaal basisonderwijs / 
speciaal onderwijs / praktijkonderwijs 
Vraag 1.17 Opleidingsniveau vader: (LAAT ZIEN:) basisschool / speciaal basisonderwijs / 
speciaal onderwijs / praktijkonderwijs 
Vraag 1.19 Financiële problemen/schulden in het gezin waar jeugdige nu woont 
Vraag 1.20: Overige problemen van ouder(s)/verzorger(s): (LAAT ZIEN:) psychische 
gezondheidsproblemen / alcoholmisbruik / werkloosheid / drugsmisbruik 
Vraag 1.21 Geen ondersteunend netwerk voor het gezin 
Vraag 1.23: Ernst/heftigheid van conflicten tussen gezinsleden: (LAAT ZIEN:) schreeuwen, 
verhitte discussies, verbale intimidatie / dreiging met lichamelijk geweld / huiselijk geweld: 
lichamelijk/seksueel misbruik 
Vraag 1.24: Geen beloning van gewenst gedrag  

Risicofactoren jeugdige 
Vraag 7.1: Verstandelijke beperking: (LAAT ZIEN:) Mogelijk (10 > 70 en < 85) / Ja (IQ < 70 of IQ 
< 85 in combinatie met beperkt sociaal aanpassingsvermogen) 
Vraag 7.2a: Diagnose psychische problemen 	 • 
Vraag 7.2b: Diagnose psychische stoornis(sen): (LAAT ZIEN:) ADHD/ADD / ODD/CD / Anders  

Meldingen buiten het gezin 
Vraag 7.10a: Lichamelijke mishandeld door iemand buiten het gezin 
Vraag 7.11a: Emotionele (psychische) mishandeld door iemand buiten het gezin 
Vraag 7.13: Ervaringen met geweld buiten het gezin 
Vraag 7.14a: Seksueel misbruikt door iemand buiten het gezin  

Naarmate er sprake is van meer risicofactoren, des te groter is de kans dat de jeugdige te maken heeft 
(gehad) met één of meerdere vormen van kindermishandeling. 
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Zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van de 
jeugdige 
[ij Oordeel op basis van de risicofactoren, signalen en 
meldingen uit bovenstaande tabellen. Hoe groter het aantal 
risicofactoren, hoe meer zorgen, hoe groter het aantal signalen, 
hoe sterker het vermoeden van kindermishandeling Overleg de 
score met een gedragsdeskundige bij twijfel of bij 'enige', 'veel' 
of 'zeer veel zorgen' 

O Geen zorgen 
O Enige zorgen 
O Veel zorgen 
O Zeer veel zorgen 
O Niet te wegen 

Zorgsignalen 

Signalen 
Signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld 

Vraag 7.4a en 7.4b: Pijnklachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden is bij medisch 
onderzoek die mogelijk verband houden met lichamelijke mishandeling: (Indien bij 7a aangevinkt 
'lichte pijnklachten' of 'ernstige pijnklachten' én bij 7b aangevinkt ja waarschijnlijk wel', LAAT 
ZIEN:) [lichte/ernstige] pijnklachten die mogelijk verband houden met lichamelijke mishandeling 
Vraag 7.9b: Signalen van verwaarlozing (Indien aangevinkt, LAAT ZIEN: De ingevulde tekst bij 
'Het gaat om de volgende signalen') 
Vraag 7.10b: Signalen van lichamelijke mishandeling (Indien aangevinkt, LAAT ZIEN: De 
ingevulde tekst bij 'Het gaat om de volgende signalen') 
Vraag 7.11b: Signalen van emotionele (psychische) mishandeling (Indien aangevinkt, LAAT 
ZIEN: De ingevulde tekst bij 'Het gaat om de volgende signalen') 
Vraag 7.14b: Signalen van seksueel misbruik (Indien aangevinkt, LAAT ZIEN: De ingevulde tekst 
bij 'Het gaat om de volgende signalen') 

Naarmate er sprake is van meer signalen en/of de signalen ernstiger zijn, des te sterker is het vermoeden 
dat de jeugdige te maken heeft (gehad) met één of meerdere vormen van kindermishandeling. 

Een lijst met signalen kan helpen een vermoeden van kindermishandeling te versterken, doch zal nooit uitsluitsel 
geven of er daadwerkelijk kindermishandeling heeft plaatsgevonden. Houd naast mogelijke kindermishandeling 
rekening met andere verklaringen of hypothesen voor de signalen. 

Meldingen 
Meldingen binnen het gezin 

Vraag 7.9a: Slachtoffer van verwaarlozing 
Vraag 7.10a: Lichamelijk mishandeld door een gezinslid 
Vraag 7.11a: Emotionele mishandeld door een gezinslid 
Vraag 7.12: Getuige van huiselijk geweld 
Vraag 7.14a: Seksueel misbruikt door een gezinslid 

Oordeel 

In het gehele onderzoek is het volgende naar voren gekomen: 
[Op basis van het antwoord op bovenstaande vraag, verschijnt één van de volgende twee zinnetjes:] 
• Er zijn [geen/enige/veel/zeer veel] zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van de jeugdige. 

ot] 
• De mate van zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie is niet bekend. 

[Indien 'enige', 'veel' of 'zeer veel' zorgen of 'niet te wegen':] 
Toelichting 	 • 
[i] Vermeld bij de toelichting de naar voren gekomen risicofactoren, signalen en/of meldingen. Indien er sterke vermoedens of 
meldingen van kindermishandeling/huiselijk geweld zijn, vermeld dan in hoeverre er reeds veiligheidsmaatregelen genomen zijn 
/ genomen gaan worden. 
Als er nog geen veiligheidsmaatregelen genomen zijn, handel dan volgens het protocol kindermishandeling/huiselijk geweld en 
overweeg doorverwijzing naar hulp, melding en/of advies beschermingsonderzoek.  

Toelichting: 
Op basis van de vragen uit het interview is er informatie beschikbaar gekomen over eventuele 
diagnoses, hulpverlening, verwaarlozing, middelengebruik ouder(s)/verzorger(s), wegloopgedrag, 
misbruik, problemen in de ontwikkeling, suïcidale gedachten, wensen en plannen, automutilatie en het 
ontbreken van een vaste woon- en verblijfplaats. Wordt de jeugdige duurzaam en ernstig in de 
ontwikkeling bedreigd? Heeft vrijwillige hulpverlening de jeugdige geholpen? Baseer de inschatting 
van het mate van zorg op wat bekend is over de jeugdige uit het interview en uit het dossier. 
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Zorgsignalen 

De tabel 'weging van zorg' wordt niet in het rapport opgenomen, bovenstaande zinnen en 
toelichtingen wel. In de toelichtingen geeft de raadsonderzoeker op basis van alle informatie een 
toelichting op de mate van zorg en risico op schade aan zichzelf. 
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] [Indien `Ja' op de vraag hierboven 

[Niet bij Ritax A-IVS1 
Geven de scores van de SPsy reden tot zorgen 
over zelfdestructief gedrag? 

O Ja 
O Nee 

Scores SPsy:/hier vinkt de gebruiker het item aan] 

geen problemen 
weinig problemen 
enige problemen 
veel problemen 

geen problemen 
weinig problemen 
enige problemen 
veel problemen 

• geen problemen 
weinig problemen 

• enige problemen 
veel problemen 

geen problemen 
weinig problemen 
enige problemen 
veel problemen  

Problemen met drugs' 
geen problemen 
weinig problemen 
enige problemen 
veel problemen 

Zelfdestructief gedrag 

Volgens jeugdige zelf 
'Problemen met alcohol 

Volgens ouder(s)/verzorger(s) 

geen problemen 
weinig problemen 
enige problemen 
veel problemen 

Altijd 1 
Risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet 
Oordeel op basis van de risicofactoren en signalen uit 
bovenstaande tabel. Hoe groter het aantal risicofactoren, hoe 
meer zorgen, hoe groter het aantal signalen, hoe sterker het 
risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet. Overleg de score 
met een gedragsdeskundige bij twijfel of bij 'matig' of 'hoog'. 

O Laag 
O Midden 
O Hoog 
O Zeer hoog 
O Onbekend 

Zorgen zelfdestructief gedrag 

Zorgen zelfdestructief gedrag 
De volgende tabel helpt om de vraag te beantwoorden in hoeverre er risico is dat de jeugdige zichzelf iets 
aandoet en/of schade toebrengt. 
Als bij de eerdere scoring van een item een probleem is aangegeven, is de desbetreffende vraag in onderstaande 
tabel automatisch aangevinkt. 

Risicofactoren zelfdestructief gedrag 
Vraag 7.5: Stemming: (LAAT ZIEN:) enigszins / ernstig problematisch 
Vraag 6.1c: Alcoholgebruik veroorzaakt gezondheidsproblemen 
Vraag 6.2c: Drugsgebruik veroorzaakt gezondheidsproblemen 
Vraag 7.6: Automutilatie (LAAT ZIEN:) in het verleden / recent (afgelopen 6 maanden) 
Vraag 7.8: Suïcidale gedachten of gedragingen: (LAAT ZIEN:) heeft wel eens gedachten / denkt serieus 
aan suïcide of heeft daarvoor een plan (gehad) / heeft een suïcidepoging gedaan  

Toelichting:  
Naast de informatie uit bovenstaande tabel, geven de scores van de SPsy informatie over mogelijk 
risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet en/of schade toebrengt. Het gaat hierbij om de schalen 
`problemen met alcohol', 'problemen met drugs' en 'zelfdestructief gedrag'. Als daarin naar voren 
komt dat er problemen zijn op één of meer van deze schalen, dan geeft dat reden tot zorg. 
Als er zorgen zijn dan vult de gebruiker de scores op de verschillende schalen in. 

[Op basis van het antwoord op bovenstaande vraag, verschijnt één van de volgende twee zinnetjes:] 
• Het risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet, voor zover dit kan worden ingeschat, is 

[laag/midden/hoog/zeer hoog]. 
[ot] 

• Het risico dat de jeugdige zichzelf iets aandoet is niet bekend. 

[Indien 'matig, 'hoog' of 'onbekend'l 
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Zorgen zelfdestructief gedrag 

Toelichting 
[1] Licht de score toe. Baseer de inschatting van het mate van zorg op wat bekend is over de jeugdige uit het interview en uit het 
dossier 
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Cl Werk [Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Geen van [Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Geen van 

Beschermende factoren 
Hoog Midden Laag 

Risicofactoren 
Laag Midden Hoog 

Gezin 
School 

D 

Zoeken gedragsinterventies en begeleiding / maatregel 

[Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan om begeleiding of een maatregel te selecteren/kiezen] 
[alleen in 2E31 

Zoeken passende gedragsinterventie(s), vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM 

Geef aan of het zoeken naar passende gedragsinterventies [indien er aan de voorwaarden wordt voldaan] en/of 
vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel 1/indien er aan de voorwaarden 
wordt voldaan] aan de orde is. Indien dit niet aan de orde is, geef dan een toelichting. 

Zoeken in de systematiek indicatiestelling 	0 Ja 
gedragsinterventies (indien er aan de 	 0 Nee 
voorwaarden wordt voldaan], vormen van 
(jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM t/indien 
er aan de voorwaarden wordt voldaan] aan de 
orde? 

[Indien `Nee':] 
Reden dat het zoeken in de systematiek indicatiestelling gedragsinterventies (indien er aan de 
voorwaarden wordt voldaan] vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM t/indien er aan de 
voorwaarden wordt voldaan] niet aan de orde is 

[Indien Va':] 
Op basis van onderstaande uitkomsten vindt selectie van gedragsinterventies [indien er aan de voorwaarden 
wordt voldaan] vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM [/indien er aan de voorwaarden wordt 
voldaan] plaats. 

Gecombineerde Score Preselectie en Selectie 
[indien oude Preselectie:] 
Algemeen Recidive Risico 
Risico op Geweld tegen Personen 

[Indien nieuwe Preselectie:]  

[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 

Algemeen Recidive Risico (Preselectie politie) 
Score domein Agressie 

[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 

Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals die in het huidige 
onderzoek zijn ingevuld. 

Totaal Dynamische Risico Profiel [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
Laag  Midden  Hoog 

Totaalscore Dynamisch Risico Profiel 

Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

In het huidige vervolgonderzoek zijn alle domeinen nader onderzocht. Dit levert het volgende beeld op voor 
beschermende en risicofactoren: 
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bovenstaande antwoorden van toepassing':] 
Niet afgenomen 

Vrije tijd 
Relaties 

Alcohol- en 
drugsgebruik 

en gokken 
Geestelijke 
gezondheid 

Attitude 
	

Ii 
Agressie Ii 

['Vaardigheden  

Zoeken gedragsinterventies en begeleiding / maatregel 

bovenstaande antwoorden van toepassing':] 
Niet afgenomen 

[ARCERING 

[ARCERING] 

De domeinen Alcohol- en drugsgebruik en gokken en Geestelijke gezondheid kennen geen beschermende 
factoren. 
* Let op: bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. De score op het 
domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

[Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan om gedragsinterventies te selecteren] 
Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? 
(i) Benoem de samenhang tussen de belangrijkste beschermende en risicofactoren in relatie tot de kans op recidive. Indien 
verder onderzoek naar de persoonlijkheid van de jeugdige nodig is, kan hier de wenselijkheid van een rapportage pro Justitia 
(NIFP-onderzoek) aangegeven worden.  

0 	Invullen van de domeinen afsluiten en start 'zoeken gedragsinterventie(s) [Indien er aan de 
voorwaarden wordt voldaan om gedragsinterventies te selecteren] vorm(en) van 
(jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM [Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan om begeleiding of 
een maatregel te selecteren/kiezen] ' 
[i] Let op: met het aanvinken van de optie 'ja' sluit u de beantwoording van de vragen in de Ritax B af en worden de 
antwoorden 'bevroren'. 
Indien u dit op een later moment ongedaan wilt maken, kan dat. 
Alle ingevoerde gevens m.b.t. de gedragsinterventie(s) (privi/ege]begeleiding en maatregel(en)(/privitege]worden dan wel 
gewist. 
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Uitgangspunt ten aanzien van ambulante of 
residentiële uitvoering ten tijde van het opstellen 
van het advies 

O Ambulante uitvoering 
O Residentiële uitvoering 
O Ambulante uitvoering na residentieel verblijf 
O Nog niet bekend/onzeker 

PASSEND NIET 
BESCH 

KEUZE INTERVENTIE 

[naam geselecteerde interventie] 
[naam geselecteerde interventie] 

Contra-indicaties 
Contra-indicaties 

Details 
Details 

Andere (niet erkende) gedragsinterventies: 
Naam interventie Omschrijving 

Selecteren gedragsinterventies/ begeleiding en maatregel(en) 

[Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan om maatregel te selecteren/kiezen] 
alleen in (Raadkamer) 2B:] 

Selecteren gedragsinterventie(s)/vorm(en van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM 

[Indien `Ja' op de vraag 'Zoeken gedragsinterventies [indien er aan de voorwaarden wordt voldaan] en/of vormen 
van (/eugd)reclasseringstoezicht en de GBM [indien er aan de voorwaarden wordt voldaan] aan de orde?':] 
Gedragsinterventies gekozen en/of passend bij de scores Algemeen Recidive Risico en Dynamisch 
Risico Profiel: [of indien bij interventiefilter is gekozen voor 'Alle gedragsinterventies] Alle erkende 
gedragsinterventies: 

Interventiefilter 
[i] Geef met behulp van dit filter aan welke 
gedragsinterventie(s) getoond moet(en) worden. Dit 
kunnen de gedragsinterventies zijn die geselecteerd zijn 
door het systeem op basis van scores, of de keuze 'alle 
erkende gedragsinterventies'. 

Andere (niet erkende) gedragsinterventie: 

O Gedragsinterventies door u gekozen en/of passend bij 
de scores op de domeinen  

O Alle gedragsinterventies 

Een andere (niet erkende) gedragsinterventie 	O Ja 
selecteren? 	 O Nee 

[Indien Va] 
Toevoegen van een andere (niet erkende) gedragsinterventie. 
[i] Een andere niet erkende gedragsinterventie selecteren kan door deze in het onderstaande overzicht in te 
voeren. Klik daarvoor op de knop 'Toevoegen' 

[Indien `Ja' op de vraag 'Zoeken gedragsinterventies [indien er aan de voorwaarden wordt voldaan] en/of vormen 
van (jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel J./indien er aan de voorwaarden wordt 
voldaan] aan de orde?':] 
Vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM gekozen en/of passend bij de scores ARR en DRP 
[i] In deze betreffende systematiek valt alléén de GBM onder de te adviseren maatregelen. De verschillende 
vormen van (jeugd-)reclassering vallen onder de te adviseren vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht. Juridisch 
zijn er straffen (taakstraf, jeugddetentie etc.) en maatregelen (alléén de GBM en de PIJ-maatregel) en apart 
daarvan vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht. 

[Indien geen passende vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht/GBM in de systematiek van het LIJ gevonden is en 
bij Maatregelfilter is gekozen voor 'Vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende 
maatregel gekozen en/of passend bij scores Algemeen Recidive Risico en Dynamisch Risico Profiel':] 
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PASSEND NIET 
BESCH 

KEUZE MAATREGEL 

[naam geselecteerde maatregel] 
[naam geselecteerde maatregel] 

Contra-indicaties 
Contra-indicaties 

Details 
Details 

Selecteren gedragsinterventies/ begeleiding en maatregel(en) 

Op basis van scores Algemeen Recidive Risico en Dynamisch Risico Profiel zijn er geen vormen 
van(eugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel gevonden. [Indien er een vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel gekozen is:] U heeft echter wel de 
onderstaande vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel gekozen(/Indien] 
U kunt met behulp van het maatregelfilter de optie "Alle vormen van geugd)reclasseringstoezicht en/of 
gedragsbeïnvloedende maatregel" selecteren om alsnog uit alle vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of 
gedragsbeïnvloedende maatregel te kunnen kiezen. 

[Indien een eerst passende vorm van ijeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel is 
gekozen en die vorm van(eugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel is nu niet meer 
passend:] 
Let Op: onderstaande (vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel 
[waren/was] passend en gekozen door u, deze [zijn/is] nu niet meer passend 
• `[naam geselecteerde maatregel! is nu niet meer passend 

Maatregelfilter 
[i] Geef met behulp van dit filter aan welke vorm van 
aeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM getoond 
moet(en) worden. Dit kunnen vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht die zijn geselecteerd door 
het systeem op basis van domeinscores, of alle vormen 
van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM.  

0 	Vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of 
de GBM gekozen en/of passend bij scores 
Algemeen Recidive Risico en Dynamisch Risico 
Profiel 

O Alle vormen van(jeugd)reclasseringstoezicht 
en/of de GBM 
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Bevestigen gedragsinterventies, begeleiding en maatregel(en) 

[Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan om maatregel te selecteren/kiezen] 
[alleen in 28: 

Bevestigen gedragsinterventie(s), vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM 

Keuze Passend Gedragsinterventie Bijzonderheden 

[Indien een of meerdere gedragsinterventies gekozen:] 
Overzicht gedragsinterventie(s) 

[naam gekozen interventie 
[domeinen] 
[domeinen] 

Gescoorde domeinen: 
Niet gescoorde domeinen: 

Toelichting in de kolom 'Bijzonderheden' In welk geval wordt deze toelichting gegenereerd: 
Indicatiecriteria van de interventie sluiten niet aan bij 
het risicoprofiel. Zie toelichting in het rapport. 
Interventie is niet opgenomen in de systematiek 
indicatiestelling. Zie toelichting in het rapport. 

Interventie is wel passend op basis van het 
risicoprofiel, maar is niet beschikbaar. 

Interventie was niet passend o.b.v. het risicoprofiel, 
maar gebruiker heeft wel de interventie gekozen.  
Interventie die de gebruiker zelf heeft toegevoegd door 
bij de optie "Een andere (niet erkende) 
gedragsinterventie selecteren?" met "ja" te 
beantwoorden en vervolgens zelf een interventie in te 
typen 
Interventie was wel passen o.b.v. het risicoprofiel. De 
gebruiker heeft aangegeven dat de interventie (in de 
betreffende regio) niet beschikbaar is/niet gevolgd kan 
worden. 

Interventie is passend op basis van het risicoprofiel, 
maar controle op contra-indicaties ontbreekt. 

Interventie was wel passend obv risicoprofiel, maar de 
contra-indicaties zijn niet door de onderzoeker 
beoordeeld. 
Gebruiker kiest een interventie, waarbij de interventie 
ook passend was op basis van het risicoprofiel. 

[Indien geen gedragsinterventie gekozen, maar wel minmaal 1 interventie passend verklaard] 
Reden dat er geen gedragsinterventie is geselecteerd:  

[Indien een gedragsinterventie gekozen:] 
Toelichting op gekozen gedragsinterventie(s) 

[Indien (jeugd)reclasseringstoezicht en/of gedragsbeïnvloedende maatregel gekozerr] 
Overzicht vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of de GBM 

[Indien geen begeleiding/maatregel gekozen, maar wel minimaal 1 begeleiding/maatregel passend verklaard ] 
Reden dat er geen begeleiding / maatregel is geselecteerd: 

[Indien een maatregel gekozen:] 
Toelichting op gekozen vorm(en) van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of de GBM [i] 

[i] Geef hieronder een toelichting op de gekozen vorm(en van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM en de 
domeinen waarop deze gericht moet zijn. Gebruik voor deze uitleg de tabel met gescoorde en niet gescoorde 
domeinen. Gescoorde domeinen betreffen de domeinen die indiceren voor een vorm van 
(jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM, waarop minimaal een midden risicoscore is. Niet-gescoorde domeinen 
betreffen domeinen die op zich wel indiceren voor begeleiding, maar waarop de jeugdige een lage risicoscore 
heeft. De nadruk bij de betreffende vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM zou daarom dus 
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Keuze Bijzonderheden Passend Reclasseringstoezicht/GBM 
[naam gekozen interventie/maatregel] 
Gescoorde domeinen: 
Niet gescoorde domeinen: 

[domeinen] 
[domeinen] 



Bevestigen gedragsinterventies, begeleiding en maatregel(en) 

moeten liggen op de gescoorde domeinen. In hoofdstuk 7 van de handleiding LIJ vind je informatie over de 
domeinen waarop de indicatie voor de vorm(en) van aeugd)reclasseringstoezicht en de GBM is gebaseerd. 

0 	Akkoord met de gemaakte keuzes met betrekking tot de gedragsinterventie(s)findien er aan de 
voorwaarden wordt voldaan], vorm(en) van Geugd)reclassering en de GBM [/indien er aan de 
voorwaarden wordt voldaan] 
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[Indien nieuwe Preselectie:] 
Algemeen Recidive Risico (Preselectie politie) [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
[invoegen betreffende zinnetje(s) uit tabel "standaardzinnen scores Preselectie Recidive' obv 
gekozen ARR waarde] 

Score domein Agressie 	 [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 

Score Preselectie 
[indien oude Preselectie.] 
Algemeen Recidive Risico 	 [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
Dit risico is gebaseerd op de volgende combinatie van gegevens uit de politieregistratie: 
[invoegen betreffende zinnetje(s) uit tabel "standaardzinnen scores Preselectie Recidive' obv 
gekozen ARR waarde] 

[Indien nieuwe Preselectie:] 
Algemeen Recidive Risico (Preselectie politie) 
Score domein Agressie 

[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
[Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 

Laag 

El 

Attitude 
Agressie 

Vaardigheden 

Ii 

El 

Conclusie 

Conclusie 

Gecombineerde Score Preselectie en Selectie 
[indien oude Preselectie:] 
Algemeen Recidive Risico 	 [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 

Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals die in het huidige 
onderzoek zijn ingevuld. 

Totaal Dynamische Risico Profiel [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
Midden  Hoog 

Totaalscore DynamisCh Risico Profiel 

Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

[Indien Ritax A]Het onderzoek levert het volgende beeld op voor risicofactoren: 

Risicofactoren 
Laag Midden Hoog 

II 
n 
	

Gezin 

II 
	

School 

Werk [Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Geen van bovenstaande antwoorden van toepassing':] 
Niet afgenomen 

Vrije tijd 
Relaties 

Alcohol- en 
drugsgebruik en 

gokken 
Geestelijke 
gezondheid 
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Hoog Midden Laag 

Conclusie 

[Indien 28] In het huidige vervolgonderzoek zijn alle domeinen nader onderzocht. Dit levert het volgende beeld op 
voor beschermende en risicofactoren: 

111 

Q 	Relaties  

Alcohol- en 
drugsgebruik 

Gezin 

School 

Werk 

Vrije tijd 

en gokken 

Geestelijke 
gezondheid 

Attitude 

Agressie 

Vaardigheden 

d 
d 
El 

Beschermende factoren 

[Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Geen van 
bovenstaande antwoorden van toepassing':] 

Niet afgenomen 

[ARCERING 

[ARCERING] 

Risicofactoren 

Laag 
	Midden 	Hoog 

[Indien antwoord op vraag 3.1 is 'Geen van 
bovenstaande antwoorden van toepassing':] 
Niet afgenomen 

De domeinen Alcohol- en drugsgebruik en gokken en Geestelijke gezondheid kennen geen beschermende 
factoren. 
* Let op: bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. De score op het 
domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

[Indien niet Ritax A-IVS] 
Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? 
[i] Benoem de samenhang tussen de belangrijkste beschermende en risicofactoren in relatie tot de kans op recidive. Indien 
verder onderzoek naar de persoonlijkheid van de jeugdige nodig is, kan hier de wenselijkheid van een rapportage pro Justitia 
(NIFP-onderzoek) aangegeven worden. 

[Altijd] 
Toelichting instrument uitkomsten 
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Gekoppelde instrumenten 

Betreft: Ouder(s) 
Versie: 1.0, gekoppeld door ifli_raad IS raad op 14-10-2014 
Bron: Raad voor de Kinderbescherming op 13-10-2014 

Instrument SDQ 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

Raadsrapport 

Niet bi.  Ritax A-IVS 

Afname instrument SDQ/Spsy 

Zijn vragenlijsten voor signalen van 
psychische problemen (SDQ en eventueel 
aanvulling SPsy) afgenomen?* 

[indien geen SDQ en SPsy afgenomen.]  

SDQ jeugdige 
SDQ moeder 
SDQ vader 
SDQ stiefmoeder 
SDQ stiefvader 
Ouders 
SDQ verzorger 
SDQ leerkracht 

_ Aanvulling SPsy jeugdige 
1. Aanvulling SPsy ouder(s)/verzorger(s) 
1. Geen vragenlijsten afgenomen.  

Reden dat geen vragenlijsten zijn afgenomen* 

[Indien wel één over meerdere vragenlijsten zijn afgenomen 
O Nieuw instrument SDQ 
O Nieuw instrument SPsy 

Eigenschappen van deze pagina zijn: 

• Op deze pagina wordt de mogelijkheid geboden om op basis van de hierboven aangevinkte personen 
een SDQ en/of SPsy te koppelen. 

Te koppelen instrumenten 

Instrument SOO -  Betreft: Ouder(s) 	Raad voor de Kinderbescherming 	1.0 	13-10-2014 	ga0Penen  

• Te zien welke instrumenten er gekoppeld zijn en de koppeling te verbreken 

• Bij het koppelen wordt gemeld wanneer er verkeerde SDQ/SPsy instrumenten gekoppeld zijn obv de 
aangevinkte personen. 

Er is een SIM jeugdige gekoppeld, maar er is niet aangegeven dat deze is afgenomen. 
Er is een SDQ ouder(s) gekoppeld, maar er is niet aangegeven dat deze is afgenomen. 
Er is een SIM leerkracht gekoppeld, maar er is niet aangegeven dat deze is afgenomen. 
Er is een Aanvulling SPsy jeugdige gekoppeld, maar er is niet aangegeven dat deze is afgenomen. 
Er is een Aanvulling SPsy ouder(s) gekoppeld, maar er is niet aangegeven dat deze is afgenomen. 

Het ontbreken van gekoppelde SDQ/SPsy obv aangevinkte personen 

Er is aangegeven dat er een SDQ jeugdige is afgenomen, maar deze is nog niet gekoppeld. 
Er is aangegeven dat er een SDQ ouder(s) is afgenomen, maar deze is nog niet gekoppeld. 
Er is aangegeven dat er een SDQ leerkracht is afgenomen, maar deze is nog niet gekoppeld. 
Er is aangegeven dat er een Aanvulling SPsy jeugdige is afgenomen, maar deze is nog niet gekoppeld. 
Er is aangegeven dat er een Aanvulling SPsy ouder(s) is afgenomen, maar deze is nog niet gekoppeld. 

H5: 1 



Overzicht beschermende en risicofactoren 

• Er is aangegeven dat er "geen vragenlijsten" zijn afgenomen en ook weer wel wordt geblokkeerd 

Zijn vragenlijsten voor signalen van psychische problemen (SDQ en eventueel aanvulling SPsy) afgenomen• 
Het is niet mogelijk om antwoord optie "Geen vragenlijsten" in combinatie met andere opties te gebruiken 

SDQ jeugdige 
• SDQ ouder(s) / verzorger(s) 
• SDQ leerkracht 

Aanvulling SPsy jeugdige 
Aanvulling SPsy ouder(s) / verzorger(s) 
Geen vragenlijsten afgenomen 

• Geen SDQ en/of SPsy in bewerking geeft de mogelijkheid om een nieuwe versie van het betreffende 

instrument aan te maken 

Nieuw instrument SDQ Nieuw instrument SPsy 

• Een spsy van een persoon moet altijd in combinatie met een SDQ voor dezelfde persoon afgenomen 

worden. Een SDQ mag wel zonder SPsy afgenomen worden. 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 122 



Signalen psychische problemen Op basis van invulling door 

Jeugdige 

SDQ (Sterke kanten en moeilijkheden) 

Ouder(s)/ 
Verzorger(s)  

Leerkracht 

Emotionele problemen 
Gedragsproblemen 
Hyperactiviteit/Aandacht tekort 
Sociale problemen 
Totaalscore problemen 
Prosociaal gedrag 
Invloed genoemde moeilijkheden op omgeving 
en/of dagelijks leven jeugdige  

Op basis van invulling door 
Jeugdige 

Aanvulling Spsy (Screeningsinstrument 
Psychische stoornissen) 

Ouder(s)/ 
Verzorger(s) 

Problemen met alcohol 
Problemen met drugs 
Eetstoornissen 
Zelfdestructief gedrag 
Psychotische kenmerken 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

[Indien 28] 
[Indien instrumenten SDQ / SPsy aan de orde zijn] 

[Indien 28] 
[Indien instrumenten SDQ / SPsy aan de orde zijn] 
Toelichting instrument uitkomsten 
[i] De uitkomsten van de SDQ en SPsy komen in bijlage 2 van het rapport. Geef hieronder een korte beschrijving 
van de uitkomsten. 

[Indien 28] 
[Indien instrumenten SDQ / SPsy aan de orde zijn] 
Sluiten de uitkomsten van de vragenlijsten aan bij het beeld dat de Raad van [ROEPNAAM JEUGDIGE] 
heeft? 

[Altijd] 
Score Preselectie 
Algemeen Recidive Risico 	 [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
Dit risico is gebaseerd op de volgende combinatie van gegevens uit de politieregistraties: 
[Herhaling van de toelichtende zin op basis van score die ingevuld is bij 'Score Algemeen Recidive Risico"] 

Dit risico is gebaseerd op de volgende combinatie van gegevens uit de politieregistratie: 
[Vermelding afhankelijk van de groep waar jongere toe behoort; alleen de omschrijving wordt 
automatisch vermeld, niet het groepsnummer.] 

[Indien Ritax A-IVS alleen de volgende tekst; verder geen weergave van scores in tabellen] 
In het onderzoek is op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en onderzoekstijd gekeken 
welke veranderbare factoren bijdragen aan een kans op herhaling van strafbaar gedrag. Deze zijn in 
te delen in beschermende factoren en risicofactoren. Voor een weergave van de naar voren gekomen 
beschermende factoren en risicofactoren wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Laag 

Hoog Midden Laag 
Beschermende factoren Risicofactoren 

Laag Midden Hoog 
Gezin 
School 
Werk 

Vrije tijd 
Relaties 

ARCERING 
Alcohol- en 

drugsgebruik 
en gokken 

Cl 
Cl 
El 

Cl 
111 
Cl 

ARCERING Geestelijke 
gezondheid 

n 	Attitude 

Cl 
	

Agressie 
Vaardigheden 

Cl 
Ei 
El 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

[Indien Ritax A] 
Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals deze in het 
onderzoek zijn ingevuld. 

Totaal Dynamische Risico Profiel  [Laag/Midden/Hoog/Onbekend] 
Hoog Laag  Midden 

Totaalscore Dynamisch Risico Profiel 
Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

Het onderzoek levert het volgende beeld op voor risicofactoren: 
Risicofactoren 

Laag  Midden  Hoog 
Gezin 
School 
Werk 

Vrije tijd 
Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
Geestelijke gezondheid 

Attitude 
Agressie 

Vaardigheden 

L 

* Let op: bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. De score op het 
domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

[Indien volledige 28:] 
Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals deze in het 
onderzoek zijn ingevuld. 

Totaal Dynamische Risico Profiel  [La ag/Midden/Hoog/Onbeken d] 
Midden  Hoog 

Totaalscore Dynamisch Risico Profiel 
Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

In het huidige vervolgonderzoek zijn alle domeinen nader onderzocht. Dit levert het volgende beeld 
op voor beschermende factoren en risicofactoren: 
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Is de SCIL afgenomen? O Ja 
O Nee 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

De domeinen Alcohol- en drugsgebruik en gokken en Geestelijke gezondheid kennen geen beschermende 
factoren. 

* Let op: bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. De score op het 
domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

[Altijd] 
Sluiten de uitkomsten van het instrument aan bij het beeld over de jeugdige en [zijn/haar] omgeving dat in 
het onderzoek naar voren is gekomen? 

Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? Wat moet er gebeuren? 
[i] Benoem de samenhang tussen de belangrijkste beschermende en risicofactoren in relatie tot de kans op recidive. Indien 
verder onderzoek naar de persoonlijkheid van de jeugdige nodig is, kan hier de wenselijkheid van een rapportage pro Justitia 
(NIFP-onderzoek) aangegeven worden. 

Screeningsinstrument SCIL 

[Indien ja:] 
Verplicht toelichtingsveld 

Geeft de uitkomst van de SCIL, in 	O Ja 
combinatie met andere bevindingen uit het O Nee 
onderzoek, aanleiding tot inzet van nadere 
diagnostiek naar het verstandelijk niveau 
van de jongere?* 

[Indien Ja:] 
Verplicht toelichtingsveld 

[Indien Nee.] 

Geven de bevindingen uit het onderzoek O Ja 
aanleiding tot inzet van extra 	 O Nee 
ondersteuning met betrekking tot het 
verstandelijk niveau van de jongere?* 

[Indien Ja] 
Verplicht toelichtingsveld 

[Indien Nee:] 

[Alleen bij 2B1 
[Indien ja' op de vraag 'Betreft het delict waarvan de jeugdige verdacht wordt een zedendelict of een ander type 
delict waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijke rol heeft gespeeld?] 
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[Alleen bij Ritax A-IVS en 28] 
Geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot 
(overleg met het NIFP over) een 
persoonlijkheidsonderzoek? 

O Ja 
O Nee 
O Niet van toepassing 

Overzicht beschermende en risicofactoren 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de O Ja 
J-SOAP D afgenomen en ingevuld 	 O Nee 
[i] De J-SOAP D is de Nederlandse vertaling en 
bewerking van de J-SOAP II (Juvenile Sex Offender 
Assessment Protocol II). Dit instrument helpt om een 
inschatting te maken van de kans op herhaling van een 
seksueel delict. Er zijn vooralsnog te weinig 
aanwijzingen om aan te nemen dat sexting per definitie 
seksueel gemotiveerd is, er lijkt eerder sprake van een 
agressie component en/of peer pressure. Indien er 
naast sexting ook sprake is van ander seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, dan wordt de J-SOAP D 
uiteraard wel toegepast. Het is belangrijk om per zaak 
goed na te gaan wat motieven en context zijn om 
adequate interventies in te kunnen zetten. Indien de 
RvdK een zaak in onderzoek neemt waarbij sprake is 
van sexting, wordt het LIJ ingezet.  

[indien ja'..] 
Uitkomst: 
[i] Vermeld hier de beoordeling met betrekking tot de kans op herhaling van een zedendelict (laag, matig of hoog) en licht deze 
eventueel toe. De score 'laag' betekent dat aanwezige risicofactoren aangepakt kunnen worden in een leerstraf; de scores 
'matig' of 'hoog' geven aanleiding tot forensische ambulante of intramurale behandeling. 

[indien 'nee':] 
Reden: 

[indien fa' of `nee':] 
Reden: 
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Advies 

[Niet bij rapportage IVS-2A:] 

Mogelijkheden tot verandering 

In hoeverre kan de jeugdige profiteren van een aanpak gericht op gedragsverandering? 
[i] Benoem eventuele beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld concentratie en intelligentie als gevolg van bijvoorbeeld 
verslaving, verstandelijke beperking en/of psychische stoornissen. 

In hoeverre zijn jeugdige en/of ouder(s)/verzorger(s) bereid en in staat om hieraan mee te werken? 
[ij Beschrijf de verwachte houding van jeugdige en/of ouder(s)/verzorger(s) ten opzichte van training, begeleiding en/of 
behandeling.  

Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
Vraag wordt alleen gesteld indien jeugdige jonger is dan 18 jaar. 

Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming 

Zijn de zorgen over de ontwikkeling en/of opvoedingsomgeving van de jeugdige zodanig dat nader 
onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig is?* 
[i] Geef een onderbouwing voor nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 

0 Ja, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is van toepassing. 
0 Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet van toepassing. 
0 Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet noodzakelijk, omdat er sprake is van 

een kinderbeschermingsmaatregel. 

[Indien ja:] 
Waarover maakt de RvdK zich zorgen?* 
fr] De beslissing om uit te breiden naar een beschermingsonderzoek valt onder het 4-ogenprincipe. Informeer 
over deze beslissing ook casusregie/adviesteam. De voorlopige risico-uitspraak kan worden gebaseerd op de 
weergegeven subvragen. 

Vul hier een voorlopige risico-uitspraak in ten behoeve van het beschermingsonderzoek.Bij de invulling van de 
voorlopige risico-uitspraak wordt er rekening gehouden met de vragen die in het beschermingsonderzoek zullen 
worden beantwoord: 
1. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van de jeugdige? 
2. Wat moet er gebeuren om de zorgen voor het veilig opgroeien van de jeugdige weg te nemen? 
3. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van de ouders en jeudige om met ondersteuning van het sociale 
netwerk en de hulpverlening de zorgen weg te nemen? 

[Open (verplicht) tekstveld] 

Indien het antwoord 'Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet van  
toepassing' wordt gegeven:  

Besluit met betrekking tot verwijzing naar hulpverlening 

Is (aanvullende vrijwillige) hulpverlening nodig ten behoeve van de jeugdige, anders dan beschreven in 
het advies voor de zitting? 
0 	Ja 
O 	Nee 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 127 



Zijn er aantoonbare omstandigheden die de 
kans op herhaling op korte termijn vergroten? 

O Ja 
O Nee 
O Onbekend 

Advies 

Indien het antwoord 'Nee' wordt gegeven is er geen verdere actie nodig.  
Indien het antwoord 'Ja' wordt gegeven:  

Waarover maakt de RvdK zich zorgen?* 
[i] De voorlopige risico-uitspraak kan worden gebaseerd op de weergegeven subvragen. [h] 

Vul hier een voorlopige risico-uitspraak in ten behoeve van de hulpverlening. Bij de invulling van de voorlopige 
risico-uitspraak wordt er rekening gehouden met onderstaande vragen: 
1. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van de jeugdige? 
2. Wat moet er gebeuren om de zorgen voor het veilig opgroeien van de jeugdige weg te nemen? 
3. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van de ouders en jeudige om met ondersteuning van het sociale 
netwerk en de hulpverlening de zorgen weg te nemen? 

[Open (verplicht) tekstveld] 

Instelling waar naar verwezen wordt:* 

[Open (verplicht) tekstveld] 

Indien ra..orta.e IVS 2A en raadkamer 28: 

Advies 

[Indien rapportage IVS 2A en raadkamer 28:] 
Afwegingen met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 

[indien 'fa':] 
Namelijk:  
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Kan X geschorst worden? O Ja 
O Nee 

Zijn er problemen in de geestelijke gezondheid 
van X waardoor X niet in een justitiële 
jeugdinrichting kan verblijven? 

O Ja 
O Nee 
O Onbekend 

Advies 

[indien 'ja' werker moet verplicht toelichtingsveld invullen en verder gaan met vraag 4:] 
Namelijk*: 

[indien 'nee' werker moet verplicht toelichtingsveld invullen en verder gaan naar vraag 3:] 
Namelijk*: 

Indien antwoord is: Nee. 
0 Verder naar indicatiecriteria Kleinschalige Voorziening (KV) (Zie voor de vragen bijlage 11 handleiding LIJ) 
0 KV is niet van toepassing 

[Indien 'Verder naar indicatiecriteria Kleinschalige Voorziening' is gekozen:] 

Vindt de RvdK, na de beantwoording van de indicatiecriteria, plaatsing in een Kleinschalige Voorziening 
noodzakelijk? 
0 Ja 
0 Nee 

[Indien Ja, dan verdwijnt de vraag 'Zijn er problemen in de geestelijke gezondheid van X waardoor X niet in 
een justitiële jeugdinrichting kan verblijven?' 
[Indien Nee, dan blijft de huidige situatie gelijk] 

[indien ja' verplicht toelichtingsveld om aan te geven waarom] 
Namelijk: 

[Extra vraag, indien 'ja':] 
Waarom is het noodzakelijk om XX in een specialistische instelling te plaatsen? 
Verplicht toelichtingsveld om in te vullen. 

[indien 'nee' 
Namelijk*: 

[indien 'onbekend' :] 
Namelijk: 

Punten die in de schorsingsperiode of tijdens de voorlopige hechtenis aangepakt moeten worden om de 
kans op herhaling zo klein mogelijk te houden:  

Hoe en door wie kan dit aangepakt worden? 

Is Elektronische Controle (EC) van toepassing? 
0 ja 
0 nee 

Toelichting 
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De Raad adviseert: 
(wordt niet opgenomen in het rapport. 
Vermeld dit in 'Advies') 
Het beleid is: schorsen tenzij dat niet kan. 
Vastzitten is in principe onwenselijk, o.a. 
vanwege continuïteit in school/werk. 

0 Schorsing voorlopige hechtenis ZONDER bijzondere 
voorwaarden 

0 Schorsing voorlopige hechtenis MET bijzondere 
voorwaarden 

0 Geen schorsing voorlopige hechtenis 
0 Niet van toepassing 

Advies 

[indien 'Geen schorsing voorlopige hechtenis') 
Reden: 

Advies met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 

Advies 
Bovenstaande afwegingen leiden tot het volgende advies 
[i] Vermeld bij een advies tot schorsing welke bijzondere voorwaarden ervoor kunnen zorgen dat de jeugdige tijdens de 
schorsing niet opnieuw strafbare feiten pleegt en zich ook gedraagt zoals van hem/haar wordt verwacht, bijvoorbeeld met 
betrekking tot schoolgang en vrijetijdsbesteding. Gebruik de afwegingen uit bovenstaande items. 
Denk bij het advies tot schorsen aan de volgende schorsingsvoorwaarden: 

• 	Jeugdreclassering als schorsingsvoorwaarde 
• 	Jeugdreclassering en behandeling als schorsingsvoorwaarden 

Leerproject als schorsingsvoorwaarde 
• 	Alcohol- of middelenverbod als schorsingsvoorwaarde 
• 	Meldingsplicht als schorsingsvoorwaarde 

Contactverbod als schorsingsvoorwaarde 
Locatiegebod als schorsingsvoorwaarde 
Locatieverbod als schorsingsvoorwaarde 
Jeugdreclassering, locatiegebod/-verbod en elektronisch controle als schorsingsvoorwaarden 

Niet schorsen van de voorlopige hechtenis: 
• Voorlopige hechtenis in de vorm van nachtdetentie 
• Voorlopige hechtenis en persoonlijkheidsonderzoek 
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Strafadvies 

[Indien ra. •ortage 2A of 28 niet IVS en raadkamer 28 : 

Strafadvies 

Afweging 
[i] Geef de afwegingen voor onderstaand advies op basis van (de samenhang tussen) de hoogte van het DRP, de gevonden 

risicofactoren (domeinscores) en eventueel het ARR. 

Advies 
[i] Formuleer hier het advies. Vermeld juridisch kader en eventuele interventies. Indien interventie(s) worden geadviseerd: de 
interventie(s) noemen en de keuze onderbouwen met het oog op recidivevermindering. Gedragsinterventies kunnen alleen in 
een 2B geadviseerd worden. Kijk voor een overzicht van de adviesmogelijkheden en de juiste formulering van het advies in de 
Richtlijnen Raadsbesluiten. Deze zijn te vinden op Intranet en in KBPS onder Besluit Juridische eindbesluiten.  
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Niet bij rapportage IVS 2A] 
Wordt/Is het rapport vóór definitieve afsluiting 
ter inzage aangeboden aan de jeugdige? 

0 Ja 
0 Nee 

Consultatie, inzage en afgifte 

Consultatie, inzage en afgifte 

Consultatie 
De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn 	0 Ja 
vastgesteld in multidisciplinair overleg 	 0 Nee 

[Alleen indien ja op vorige vraag] 
Geconsulteerd zijn 	 Gedragsdeskundige 

Leidinggevende 
Juridisch deskundige 
CoOrdinator taakstraffen 
Adviesteam medewerker 

(Indien aangevinkt] Naam Nedragskundigefieidinggevende/juridisch deskundigelcoifirdinator taakstraffen] 

Inzage en afgifte 

[indien 'Nee'.] 
Toelichting 

Wordt/Is het rapport vóór definitieve afsluiting 0 Ja 
ter inzage aangeboden aan de 	 0 Nee 
ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdige? 

[indien 'Nee':] 
Toelichting 

Afgifte 	 Jeugdige 
Ouder(s)/verzorger(s) 
Officier van justitie 
Anders ...... 

[Indien aangevinkr Anders] Naam en functie/relatie tot de jeugdige: 
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Heeft de jeugdige op het rapport gereageerd? 0 Ja 
0 Nee 
0 Niet van toepassing, er is geen reactie gevraagd 

Heeft/hebben ouder(s)/verzorger(s) op het 
rapport gereageerd? 

0 Ja 
0 Nee 
0 Niet van toepassing, er is geen reactie gevraagd 

Alleen bij ra. fortage 2A (niet IVS en raadkamer) 2B:] 

Reactie jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) 
Reactie van jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) 

[Indien Va'..] 
Reactie jeugdige: 

[Indien 'Ja':] 
Reactie ouder(s)/verzorger(s) 

[Indien `Ja' op één of beide vorige vragen] 
Heeft de reactie van jeugdige en/of 

	
0 Ja 

ouder(s)/verzorger(s) geleid tot aanpassing in 0 Nee 
het rapport? 

[Indien Va'..] 
Aanpassing: 
[i] Deze toelichting wordt niet opgenomen in de rapportage. 
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Rapportage 
Het rapport verschijnt nadat alle items gescoord en ingevuld zijn. De in de Ritax A of Ritax B 
ingevoerde informatie en de scores worden door de applicatie ingelezen in het rapportageformat. Het 
rapport is geen word-document, maar een pdf. Deels bestaat het rapport uit voorgestructureerde tekst; 
voor een ander deel betreft het de teksten zoals ingevuld in de applicatie en uitkomsten van de scoring. 
Het selecteren van rapportage format (IVS-2A, 2A of 2B) en inlezen van teksten geschiedt 
automatisch. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de criminogene factoren en de punten 
van zorg (weging van zorg). De uitkomsten van het LIJ worden in de rapportage weergegeven als 
scores (ARR, DRP, domeinscores), opsommingen (beschermende en risicofactoren), een risicoprofiel 
(domeinscores) en signalen van psychische problemen. Het rapport wordt gestart met de aanleiding en 
het advies. In aparte hoofdstukken wordt aanvullende informatie weergegeven: contacten met 
instanties, bespreking van het delict en informatie over de jeugdige en zijn/haar omgeving. 

Vier gouden regels 
Eenduidiger en beter rapporteren kan door de volgende 'gouden regels' in het achterhoofd te houden 
bij het invullen van de open tekstvelden: 
1. 	Maak onderscheid tussen criminogene factoren en punten van zorg. Het is vanaf het begin 

belangrijk om zo te kijken en denken en dit onderscheid ook te hanteren bij het ordenen, en 
analyseren en weergeven van informatie. 

2 	Begin steeds met de kern van de informatie. Bij de delictbespreking, verloop van de contacten en 
onderzoek, achtergrondinformatie en bij de beantwoording van de onderzoeksvragen begin je met 
een 'kernzin'. Daarna volgt toelichting op deze kernzin. 

3. Er is samenhang tussen gespreksvoering en kernachtig en bondig rapporteren. Door in het 
gesprek de regie te houden, wordt het makkelijker om bondig te rapporteren. Af en toe 
samenvatten en terugvragen of dit klopt helpt om kernachtige zinnen te formuleren die bruikbaar 
zijn voor het rapport. 

4. Niet alles wat de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) of informanten gezegd hebben, wordt in het 
rapport opgenomen (in de vorm van gespreksverslagen). Werken met het LIJ betekent informatie 
wegen, scoren, samenvatten, analyseren, onderbouwen en concluderen. 

De Raad hanteert voor haar rapportages een Checklist Rapportage met algemene aanwijzingen voor 
(inhoudelijke) ordening, structuur en formulering. Een aantal punten uit deze checklist is voor het 
werken met het LIJ van extra belang: 
- Uit het rapport moet blijken welke werkwijze is gevolgd. De gevolgde werkwijze is als vaste tekst 

opgenomen in de rapportage. 
- Zorg dat de interpretatie van de Raad duidelijk in het rapport naar voren komt. 
- Beantwoord de onderzoeksvragen expliciet en herkenbaar. 
- Baseer je besluit/advies duidelijk op de inhoud van het rapport. 
- Verdeel de tekst in de open tekstvelden duidelijk en consequent in alinea's. 

Formuleer positief, concreet en specifiek. Vermijd verhullend of vaag taalgebruik. 

Het rapport kent een andere indeling en volgorde dan de applicatie. De structuur van het rapport is 
weergeven op de volgende pagina's. Leeswijzer: 

- De condities voor elke weergave van een passage zijn bij de desbetreffende passages [tussen 
haakjes] weer gegeven. Indien geen conditie staat vermeldt, wordt de desbetreffende passage 
in alle verschijningsvormen van de rapportage getoond. Om aan te geven dat een eerder 
vermelde conditie niet meer van toepassing is wordt de conditie [altijd] vermeldt. 
Een passage tussen haakjes [... j wordt ingevuld met de desbetreffende waarde uit het in de 
applicatie ingevulde formulier. Voorbeeld: [ROEPNAAM JEUGDIGE] 
vrije tekstvelden worden als volgt weer gegeven: 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 134 



Risicofactoren 

Laag Midden Hoog 

Gezin 

Schooi 

Werk 

Vrije tijd 

Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik 

Geestelijke gezondheid 

Attitude (Houding) 

Agressie 

Vaardigheden 

Adviesbrief 

Voor elk rapport (behalve de IVS 2A) is het mogelijk om een kindvriendelijke adviesbrief mee te 
sturen: 

Beste Rajesh, 

Je hebt met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) een gesprek gehad over het strafbare feit waarvan je verdacht 
wordt en hoe het met je gaat. Daarna heb ik verder onderzoek gedaan. 

De kinderrechter/officier van justitie heeft ons gevraagd om te kijken wat voor jou een passende straf is. Door de 
gesprekken heb ik een goed beeld gekregen hoe het met je gaat. Ik heb hiervan een verslag gemaakt (zie bijlage: 
Uitgebreid Advies van de Raad voor de Kinderbescherming van 06-02-2020). 

In het verslag heb ik hier een advies over gegeven. Ook heb ik gekeken of er hulp voor jou nodig is. De kinderrechter of 
de officier van justitie beslist uiteindelijk hierover. 

Hieronder zie je een plaatje met 10 onderwerpen waar ik onderzoek naar heb gedaan. 

Waar zijn er zorgen: 

Wat minder goed gaat of wat jij nog moet teren noemen wij risicofactoren. Als er geen rode lijn staat betekent dit dat er 
geen zorgen zijn. 

Wij geven het volgende advies aan de kinderrechter en/of officier van justitie: 
asdfasdf 

Als je nog vragen hebt. nadat je deze brief en het verslag gelezen hebt, dan kan je mij bellen. 

asdfasf 
038-1234507 
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Indien rapportage 2A IVS:  

Advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
Voor de rechter-commissaris en/of de officier van justitie (IVS) 

Indien Raadkamer 2B 

Advies raadkamerzitting van de Raad voor de 
Kinderbescherming 

[datum gereedmelding] Datum van dit advies 
[Altijd:] 
Betreft vervolg op rapport d.d. 
Advies ten behoeve van 
[Altijd:] 
Parketnummer: 
Kindzaaknummer: 

Indien 2A:  

Advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
Voor de kinderrechter en/of de officier van justitie (Strafzaak) 

Indien 2B:  

Advies uitgebreid onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming 

Voor de kinderrechter en/of de officier van justitie (Strafzaak) 

Datum van dit advies 	 [datum gereedmelding] 
[Alleen bij een 28 die 
gebaseerd is op een eerdere 
2A:1 

Parketnummer: 
Kindzaaknummer: 

[Alleen bij IVS 2A] 
Dit advies is alleen bedoeld voor de voorgeleiding op [datum voorgeleiding]. Dit advies is geldig tot 
[DATUM VAN DIT ADVIES plus zes maanden]. 
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[Alleen bij Raadkamer 2B] 
Dit advies is geldig tot [DATUM VAN DIT ADVIES plus zes maanden]. 

[Alleen bij 2A]] 
Dit advies is alleen bedoeld voor de strafzitting [datum strafzitting]. Dit advies is geldig tot [DATUM 
VAN DIT ADVIES plus zes maanden]. 

[Alleen bij 28] 
Dit advies is alleen bedoeld voor de strafzitting [datum strafzitting]. Dit advies is geldig tot DATUM 
VAN DIT ADVIES plus zes maanden]. 
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Inhoud Rapport 

IVS 2A 
Gegevens jeugdige, ouders en casus 
1. Aanleiding voor het onderzoek 
2. Afwegingen met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 
3. Advies met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 
4. Verloop van contacten en onderzoek 
5. Bespreking van het delict 
6. Contacten met instanties 
7. Beschermende factoren en risicofactoren 
8. Informatie over de jeugdige en zijn/haar omgeving 
9. Zorgsignalen 
10. Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
11. Verantwoording 

Bijlage 1: Beschermende factoren en risicofactoren 

Raadkamer 2B 

Gegevens jeugdige, ouders en casus 
1. Aanleiding voor het onderzoek 
2. Wat is het belangrijkst in deze zaak? Wat moet er als eerste gebeuren? 
3. Afweging met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 
4. Advies met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 
5. Verloop van contacten en onderzoek 
6. Bespreking van het delict 
7. Contacten met instanties 
8. Beschermende factoren en risicofactoren 
9. Infornïatie over de jeugdige en zijn/haar omgeving 
10. Zorgsignalen 
11. Mogelijkheden tot verandering 
12. Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
13. Verantwoording 

Bij rapportage 2A en 2B 

1. Aanleiding voor het onderzoek 
2. Wat is het belangrijkst in deze zaak? Wat moet er als eerste gebeuren? 
3. Strafadvies 
4. Verloop van de contacten en onderzoek 
5. Bespreking van het delict 
6. Contacten met instanties 
7. Beschermende factoren en risicofactoren 
8. Informatie over de jeugdige en zijn/haar omgeving 
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9. Zorgsignalen 
10. Mogelijkheden tot verandering 
11. Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
12. Verantwoording 

[Bij 2A en (raadkamer) 2B] Inzage en afgifte 
Reactie van jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) 
Bijlage 1: Beschermende factoren en risicofactoren 
[Indien van toepassing bij 2A of (raadkamer) 2B.] 
Bijlage 2: Signalen van psychische problemen 
[Alleen bij (raadkamer) 2B indien van toepassing.] 
Bijlage [2/3]: Informatie geadviseerde vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht 
en/of de GBM 
Bijlage [2/3/4]: Informatie geadviseerde gedragsinterventies(s) 
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1. Gegevens jeugdige, ouders en casus 

Achternaam 
Voorvoegsel(s) 
Roepnaam 
SKN 
Kinddossiernummer  

Voorna(a)m(en) 
Voorletter(s) 
Geboortedatum 
Geslacht 
Geboorteland  

[man/vrouw] 

Telefoonnummer(s) 
	

[rubriek alleen tonen indien ingevuld] 

Woonadres volgens GBA 
[ja/nee] 
[indien geen geheim adres]  

Verblijfadres 
ga/nee] 
[indien geen geheim adres] 

Geheim adres 

Straatnaam en 
huisnummer 
Postcode en plaats 
Land 

Tolk 

Achternaam 
Voorna(a)m(en) 
Voorletter(s) 
Voorvoegsel(s) 
Geboortedatum 
Geboorteland 
Persoon overleden? 
[indien persoon is overleden] 
Datum overlijden 
[indien persoon niet is overleden] 
Telefoonnummer vast 

Telefoonnummer mobiel 

Ouderschap 
Gezagsdrager  

ga/ nee] [Indien ja, [taal] 

[Indien opnemen in rapportage] 
[Moeder/Vader/Stiefmoeder/S 
tiefvader/Verzorger, nl 
	1 

(ja/nee] 
[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 

[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 
[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 
[Biologisch en/of juridisch] 
ga/nee]  

[Indien opnemen in rapportage] 
[Moeder/Vader/Stièfmoeder/Stief 
vader/Verzorger, nl 	1 

ga/nee] 
[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 

rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 
[rubriek alleen tonen indien 
ingevuld] 
[Biologisch en/of juridisch] 
ga/nee] 

Geheim adres 

Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Land 

ga/nee] 
[indien geen geheim adres]  

ga/nee] 
[indien geen geheim adres] 

Cas usgegevens 
[Indien 1 delict aanwezig zijn] 
Leeftijd op pleegdatum 	 ... jaar en 	maanden 

[Indien 1 of meer delicten aanwezig zijn] 
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Leeftijd op eerste pleegdatum 	... jaar en ... maanden 
[Indien meerdere delicten zijn ingevoerd, verschijnen onderstaande vragen m-  delict] 
Delict 	 [ingevulde tekst] 
Pleegdatum 

Wetsartikel 	 [ingevulde tekst] 

Zwaarte delict 	 [licht/middelzwaar/zwaar] 
PV-nummer 	 [ingevulde tekst] 

[ingevulde tekst] 

[Indien antwoord op de vraag 'Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een kinderbeschermingsmaatregel' is 
'nee':] 
Er is op dit moment geen sprake van een kinderbeschermingsmaatregel 
[Indien antwoord op de vraag 'Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een kinderbeschermingsmaatregel' is 
ja':] 
Er is op dit moment sprake van een kinderbeschermingsmaatregel, zie hoofdstuk 4 voor meer informatie. 
De einddatum van deze maatregel is [einddatum kinderbeschermingsmaatregel]. 
[Indien antwoord op vraag 'Is er ten tijde van het onderzoek sprake van een strafrechtelijke maatregel?' is 

Er is ten tijde van het onderzoek geen sprake van een strafrechtelijke maatregel. 
[Indien antwoord op vraag 'Is er op dit moment sprake van een strafrechtelijke maatregel?' is ja':] 
Er is op dit moment sprake van een strafrechtelijke maatregel, zie hoofdstuk 4 voor meer informatie. 
Is de einddatum bekend? [indien antwoord op vraag is einddatum bekend is 'ja'] 
De einddatum van deze strafrechtelijke maatregel is [einddatum strafrechtelijke maatregel]. 

In geval van rapportage IVS 2A  
Gebruikt de jongere op dit 
moment medicijnen? 

[Indien Va' op vorige vraag] 
Soort medicijnen en reden 

0 Ja 
1 Nee 
2 Onbekend 

Uitvoering onderzoek 

Locatie 
	

[locatie invullen en telefoonnummer] 
Opgesteld door 	 [Naam werker en functie] 

[Alleen tonen indien ingevuld:] 
Geconsulteerd: 	 [Naam] [Functie] 

De functies worden achter elkaar getoond indien ingevuld. 
[Nieuwe pagina] 
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[Hoofdstuk 1 bij (IVS) 2A en (Raadkamer) 28] 
Aanleiding voor het onderzoek 
[Indien 2A en geen IVS] 
De ontvangst van het procesverbaal minderjarigen, opgemaakt tegen [VOORNA(A)M(EN) 
VOORVOEGSEL en ACHTERNAAAM JEUGDIGE] ([ROEPNAAM JEUGDIGE]) vanwege verdenking 
van het plegen van een delict, is voor de Raad voor de Kinderbescherming aanleiding om onderzoek 
te doen naar de omstandigheden van het delict en naar de achtergronden van [ROEPNAAM 
JEUGDIGE]. 

[Indien IVS 2A] 
De inverzekeringstelling van [VOORNA(A)M(EN) VOORVOEGSEL en ACHTERNAAM JEUGDIGE] 
((ROEPNAAM JEUGDIGE]) is voor de Raad voor de Kinderbescherming aanleiding om onderzoek te 
doen naar de omstandigheden van het delict en de achtergronden van [ROEPNAAM JEUGDIGE]. 

[Indien raadkamer 28] 
Dit rapport is bedoeld voor de raadkamerzitting van [VOORNA(A)M(EN) VOORVOEGSEL en 
ACHTERNAAM JEUGDIGE]. Doel van het rapport is om de raadkamer te adviseren met betrekking 
tot de mogelijke schorsing en de daarbij behorende bijzondere voorwaarden. 
De gegevens uit het eerdere onderzoeksrapport d.d. [DATUM IVS 2A, DATUM EERDERE 
RAADKAMERRAPPORTEN OF OVERIGE] is in dit rapport meegenomen en aangevuld, 
(Als het rapport niet gebaseerd wordt op op een eerder (2A) rapport, dan vervalt deze laatste zin) 

[Indien 2B na 2A] 
De Raad voor de Kinderbescherming doet een onderzoek naar de omstandigheden van het delict 
waarvan [VOORNA(A)M(EN) VOORVOEGSEL en ACHTERNAAM JEUGDIGE] ((ROEPNAAM 
JEUGDIGE]) wordt verdacht en naar de achtergronden van [ROEPNAAM JEUGDIGE]. De gegevens 
uit het eerdere onderzoek d.d. [DATUM 2A] zijn hierin meegenomen en aangevuld in dit rapport. (Als 
het rapport niet gebaseerd wordt op op een eerder (2A) rapport, dan vervalt deze laatste zin) 

[Indien IVS 2A, 2A of (raadkamer) 28] 
Waar wordt (ROEPNAAM JEUGDIGE] van verdacht? 

[Indien een 2B in vervolg op een 2A] 
Wat was de grond voor het oorspronkelijke onderzoek? 

[Voor Raadkamer 28, 2A en 28] 

2 Wat is het belangrijkst in deze zaak? Wat moet er als eerste 
gebeuren? 

[Bij IVS 2A (hoofdstuk 2) en Raadkamer 2B (hoofdstuk 3)] 

Afwegingen met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 

[Indien `Ja' op de vraag 'Zijn er aantoonbare omstandigheden die de kans op herhaling op korte 
termijn vergroten?] 
Er zijn aantoonbare omstandigheden die de kans op herhaling op korte termijn vergroten, 
namelijk:  
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2. Kan de voorlopige hechtenis van XX geschorst worden? 
0 Ja -> werker moet verplicht toelichtingsveld invullen en verder gaan met vraag 4 
0 Nee -> werker moet verplicht toelichtingsveld invullen en verder gaan naar vraag 3 

Indien antwoord is: Nee 
0 Verder naar indicatiecriteria Kleinschalige Voorziening (KV) [Zie bijlage 11 Handleiding LIJ.] 
0 KV is niet van toepassing 

[Indien 'Verder naar indicatiecriteria Kleinschalige Voorziening' is gekozen:] 

Vindt de RvdK, na de beantwoording van de indicatiecriteria, plaatsing in een Kleinschalige Voorziening 
noodzakelijk? 
0 Ja 
0 Nee 

[Indien Ja, dan verdwijnt vraag 3] 
[Indien Nee,dan blijft de huidige situatie gelijk] 
3 Zijn er problemen in de geestelijke gezondheid van XX waardoor XX niet in een justitiële 
jeugdinrichting kan verblijven? 
0 Ja -> verplicht toelichtingsveld om aan te geven waarom. Daarnaast de extra vraag. 
0 Nee 
0 Onbekend -> daarna (geen verplicht) toelichtingsveld, mogelijkheid om aan te geven waarom dit nog 
onbekend is. 

Bij antwoord 'ja' de extra vraag : 
Waarom is het noodzakelijk om XX in een specialistische instelling te plaatsen? 

Punten die in de schorsingsperiode of tijdens de voorlopige hechtenis aangepakt moeten 
worden om de kans op herhaling zo klein mogelijk te houden: 
1-tje Bij advies 'geen schorsing' kan je hier een concrete observatievraag meegeven aan de DI, zodat 
zij de jeugdige gericht kunnen observeren tijdens het verblijf bijv. houdt de jongere zich aan 
afspraken? Bij schorsing kan je hier doelen opstellen waar door de jeugdige, betrokkenen en/of 
jeugdreclassering aan gewerkt kan worden  

Hoe en door wie kan dit aangepakt worden? 

Is Elektronische Controle (EC) van toepassing? 
0 ja 
0 nee 

Toelichting: 

[Hoofstuk 3 bij IVS 2A en hoofdstuk 4 bij Raadkamer 28] 

Advies met betrekking tot schorsen voorlopige hechtenis 
ADVIES 

Bovenstaande afwegingen leiden tot het volgende advies: 

[Bij 2A en 28] 
Strafadvies 

Afweging: 
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Advies: 

Hoe is de Rvdk gekomen tot het advies? 

[Hoofdstuk 4 voor IVS 2A, hoofdstuk 5 voor Raadkamer 28 en hoofdstuk 4 voor 2A en 28] 
Verloop van de contacten en onderzoek 

Voor dit onderzoek is gesproken met 
• Tim d.d. 05-08-2014. Gesprek met Tim op het politiebureau te Rotterdam. 
• Ouders d.d. 05-08-2014. Gesprek met ouders op kantoor van de RvdK te Rotterdam. 

Verloop van de contacten en onderzoek 
Tim stelt zich meewerkend op en geeft antwoord op de vragen. Hij is beleefd, 
spreekt de raadsonderzoeker aan met 'u' en vraagt om verduidelijking als hij iets 
niet begrijpt. Ouders zijn enigszins emotioneel tijdens het gesprek met de 
raadsonderzoekers en stellen zich meewerkend op. 

Deskundigenrapportages 
[Rubriek alleen tonen indien `Ja' is ingevuld bij de vraag of deze rapportage mede tot stand gekomen 
door informatie uit een deskundigenrapportage] 

[Hoofdstuk 5 voor IVS 2A en hoofdstuk 6 voor Raadkamer 28 of hoofdstuk 5 voor 2A en 28] 
Bespreking van het delict 

Delict 
	

[ingevulde tekst eerste delict] 
((DATUM DELICT]) 

Is er inzage geweest in het proces-verbaal verhoor door de RvdK?* 
0 Ja 
0 Nee 

Is de jeugdige een 
0 (deels) bekennende verdachte 
0 ontkennende verdachte 
0 wil niets zeggen over zijn/haar aandeel in het delict. 

Als er wordt gekozen voor: wil niets zeggen over zijn/haar aandeel in het delict, dan volgen er verder 
geen vragen meer. 

Indien (deels) bekennende alle verdere vragen invullen. 
Indien ontkennende verdachte, dan alleen vraag 1 (Hoe ziet de jongere zijn aandeel in het delict 
waarvan hij/zij wordt verdacht) beantwoorden. De overige vragen vervallen. 

Hoe ziet [ROEPNAAM JEUGDIGE] [zijn/haar] aandeel in het delict waarvan hij/zij wordt 
verdacht? 

Wat was volgens (ROEPNAAM JEUGDIGE] de aanleiding (situatie, gebeurtenissen, 
omstandigheden)? 
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Wat waren gedachten en gevoelens van [ROEPNAAM JEUGDIGE]? 

In hoeverre heeft [ROEPNAAM JEUGDIGE] spijt van wat [hij/zij] heeft gedaan? 

Hoe wil [ROEPNAAM JEUGDIGE] herhaling te voorkómen? 

[Alleen bij antwoord ja' op de vraag 'Is jeugdige eerder met Justitie in aanraking geweest wegens het 
plegen van een delict?'] 
Hoe komt het volgens [ROEPNAAM JEUGDIGE] dat [hij/zij] opnieuw met de politie in aanraking 
is gekomen? 

Wat [vindt/vinden] rouder(s)/verzorger(s)] van hetgeen [ROEPNAAM JEUGDIGE] heeft gedaan 
en hoe [kan/kunnen] fouder(s)/verzorger(s)] [ROEPNAAM JEUGDIGE] ondersteunen bij het 
voorkomen van herhaling?  

Wat hebben rouder(s)/verzorger(s)] en/of derden ondernomen na aanhouding van [ROEPNAAM 
JEUGDIGE] door de politie? 

[Indien meer dan één delict: herhaling van onderstaande vraag 'delict' en bovenstaand vragen zo vaak 
als ingevuld.] 
Delict 
	

[ingevulde tekst eerste delict] 
([DATUM DELICT]) 

Hoe staan [ROEPNAAM JEUGDIGE] en fouder(s)/verzorger(s)] tegenover excuus aanbieden 
en/of het herstellen van de relatie met het slachtoffer? 

Staan jeugdige en ouders open voor: 
0 Mediation in het Strafrecht (MiS) 
0 Perspectief Herstelbemiddeling (PH) 
0 Geen van beide 
0 Niet van toepassing 

Indien gekozen wordt voor de optie 'Niet van toepassing': dan volgt er geen Toelichting. 

Indien gekozen wordt voor `Mediation in het Strafrecht', 'Perspectief Herstelbemiddeling' of 'Geen van 
beide' dan volgt de volgende nieuwe vraag: 

Toelichting: (vetgedrukt, verplichte vraag) 
I-tje: Wie staat hiervoor open? Is er een aanmelding gedaan? Indien bekend, wat is het verloop 
geweest van de Mediation in het Strafrecht of Perspectief Herstelbemiddeling. 

Hoe staan [ROEPNAAM JEUGDIGE] en [ouder(s)/verzorger(s)] tegenover schadeherstel? 
0 Positief 
0 Negatief 
0 Niet van toepassing 

Bij positief en negatief 
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Wat verwachten [ROEPNAAM JEUGDIGE] en (ouder(s)/verzorger(s)] van het (strafrechtelijke) 
vervolg? 

[Alleen bij 2A en 28, niet bij IVS 2A en raadkamer 28 1 
[Indien Va' of 'Onbekend' op de vraag 'Is de verwachting dat de jeugdige gedagvaard zal worden?' en 
indien Va' op de vraag 'Zijn de gezagdragende ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over hun 
verschijningsplicht ter zitting?' 
De gezagdragende [ouder(s)/verzorger(s)] [is/zijn] geïnformeerd over de verschijningsplicht ter zitting. 

[Alleen bij 2A en 28, niet bij IVS 2A en raadkamer 283 
[Indien Va' of 'Onbekend' op de vraag 'Is de verwachting dat de jeugdige gedagvaard zal worden?' en 
indien 'Nee' op de vraag Zijn de gezagdragende ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over hun 
verschijningsplicht ter zitting?' 
De gezagdragende [ouder(s)/verzorger(s)] [is/zijn] niet geïnformeerd over de verschijningsplicht ter 
zitting. 

Reden 

Is de ouder van plan om naar de zitting te komen? 
0 Ja 
0 Nee 

Indien Nee 
Reden 

[Indien Va' op de vraag Zijn er verdere bijzonderheden te melden met betrekking tot de zitting?' 
Met betrekking tot de zitting zijn de volgende bijzonderheden te melden: 

[Hoofdstuk 6 voor IVS 2A, hoofdstuk 7 voor en Raadkamer 28 en hoofdstuk 6 voor 2A en 2B] 
Contacten met instanties 

Contacten met politie, justitie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering 

[Indien ja' op de vraag Winderbeschermingsmaatregel] 
Kinderbeschermingsmaatregel 
Er is op dit moment sprake van de volgende kinderbeschermingsmaatregel: 

De einddatum van deze kinderbeschermingsmaatregel is [einddatum kinderbeschermingsmaatregel]. 

[Indien ja' op de vraag 'strafrechtelijke maatregel'] 
Strafrechtelijke maatregel 
Er is op dit moment sprake van een vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of 
gedragsbeïnvloedende maatregel: 

Is de einddatum bekend? 

[Indien 'ja' op de vraag 'is de einddatum bekend'] 
De einddatum van deze strafrechtelijke maatregel is [einddatum strafrechtelijke maatregel]. 

[Indien ja' op de vraag 'strafrechtelijke maatregel'] 
Wat is er gebeurd of veranderd na de vorige rapportage? 
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School 

Werk 

Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik 

Geestelijke gezondheid 

Attitude 

Agressie 

Vaardigheden 1E~ 

Vrije tijd 

Contacten met hulpverlening 

[Hoofdstuk 7 voor IVS 2A en hoofdstuk 8 voor Raadkamer 28 of hoofdstuk 7 voor 2A en 28] 
Beschermende factoren en risicofactoren 

[Indien IVS 2A alleen de volgende tekst; verder geen weergave van scores in tabellen] 
In het onderzoek is op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en onderzoekstijd gekeken 
welke veranderbare factoren bijdragen aan een kans op herhaling van strafbaar gedrag. Deze zijn in 
te delen in beschermende en risicofactoren. Voor een weergave van de beschermende en 
risicofactoren wordt verwezen naar bijlage 1. 

[Indien 2A of 28] 
Dynamisch Risico Profiel 
De totaalscore dynamisch risicoprofiel is berekend op basis van de antwoorden zoals deze in het 
onderzoek zijn ingevuld. 

[Indien 2A:] 
Laag 	Midden 	Hoog 

Totaal dynamisch 
risicoprofiel 

Niet elk domein weegt even zwaar. Daar is in de totaalscore rekening mee gehouden. 

Het onderzoek levert het volgende beeld op voor risicofactoren: 

[Indien één of meer keren het antwoord 'onbekend' bij een domein is aangekruist het betreffende 
domein hierboven markeren met * en hier (onderaan tabel) vermelden] 
* Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. 
De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Toelichting 
Een score laag bij risicofactoren geeft aan dat er op dit domein weinig of geen risicofactoren aanwezig 
zijn die de kans op herhaling vergroten. Als er geen rode lijn staat betekent dit dat er geen zorgen zijn. 
Een score hoog betekent juist dat er veel risicofactoren zijn. 

[Indien volledige 28] 
Laag 	Midden 	Hoog 

Totaal dynamisch 
risicoprofiel 
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-11111111~ 
School 

Werk 

Vrije tijd 

Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken 

Geestelijke gezondheid 

-------11•11111111111111 Attitude 

Agressie 

Vaardigheden 

In het huidige vervolgonderzoek zijn alle domeinen nader onderzocht. Het onderzoek levert het 
volgende beeld op voor beschermende factoren en risicofactoren: 

De domeinen Alcohol- en drugsgebruik en gokken en Geestelijke gezondheid kennen geen 
beschermende factoren. 

[Indien één of meer keren het antwoord 'onbekend' bij een domein is aangekruist het betreffende 
domein hierboven markeren met * en hier (onderaan tabel) vermelden] 
* Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid 'onbekend' één of meer keren aangekruist. 
De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Toelichting 
Een score hoog bij beschermende factoren geeft aan dat er op dit domein veel sterke punten zijn die 
de jeugdige kunnen helpen herhaling te voorkomen. Een score laag betekent dat er weinig punten 
zijn die kunnen helpen om herhaling te voorkomen. Als er geen groene lijn staat, betekent dit dat er 
geen punten zijn die kunnen helpen om herhaling te voorkomen. 
Een score laag bij risicofactoren geeft aan dat er weinig problemen zijn die de kans op herhaling 
vergroten. Als er geen rode lijn staat betekent dit dat er geen zorgen zijn. Een score hoog betekent 
juist dat er veel problemen zijn. 

[Altijd] 
Voor een weergave van de beschermende factoren en risicofactoren wordt verwezen naar bijlage 1. 

[Altijd] 
Sluiten de uitkomsten van het instrument aan bij het beeld over [ROEPNAAM JEUGDIGE] en 
[zijn/haar] omgeving dat in het onderzoek naar voren komt? 

[Alleen indien IVS 2A:] 
(Geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot (overleg met het NIFP over) een 
persoonlijkheidsonderzoek?  

[Hoofdstuk 8 voor IVS 2A, hoofdstuk 9 voor Raadkamer 28 of hoofdstuk 8 voor 2A en 2B] 
Informatie over de jeugdige en [zijn/haar] omgeving 

Hieronder volgt per onderwerp informatie die in het onderzoek naar voren is gekomen. Indien van 
toepassing, wordt aangegeven wat het belang is voor het voorkomen (van herhaling) van strafbaar 
gedrag. 
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[Altijd] 
5.(domeinnummed: IDomeinnaam] 
[Alleen indien ingevuld (achtergrond informatie veld van ieder domein)] 

[Alleen indien ingevuld] 
Belang voor het voorkomen van herhaling: 

[Indien geen Aanvullende informatie EN geen Belang voor het voorkomen van herhaling is ingevuld] 
Geen aanvullende informatie 

Screeningsinstrument SCIL 

[Alleen indien 'Ja' op de vraag 'Is de SCIL afgenomen' 
De Raad voor de Kinderbescherming heeft de SCIL afgenomen bij X. De SCIL is 
een korte vragenlijst waarmee een inschatting kan worden gemaakt van het 
verstandelijk niveau waarop de jongere functioneert. 

[Alleen indien 'Ja' op de vraag of de uitkomst van de SCIL, in combinatie met andere bevindingen uit 
het onderzoek, aanleiding geeft tot inzet van nadere diagnostiek naar het verstandelijk niveau van de 
jongere.] 
De uitslag geeft, in combinatie met andere bevindingen uit het onderzoek, 
aanleiding tot inzet van nadere diagnostiek naar het verstandelijk niveau van de 
jongere. 

[Alleen indien Wee'op de vraag of de uitkomst van de SCIL, in combinatie met andere bevindingen uit 
het onderzoek, aanleiding geeft tot inzet van nadere diagnostiek naar het verstandelijk niveau van de 
jongere.] 
De uitslag geeft, in combinatie met andere bevindingen uit het onderzoek, geen 
aanleiding tot inzet van nadere diagnostiek naar het verstandelijk niveau van de 
jongere. 

[Alleen indien 'Ja' op de vraag of de bevindingen uit het onderzoek aanleiding geven tot inzet van 
extra ondersteuning met betrekking tot het verstandelijk niveau van de jongere?] 
De bevindingen uit het onderzoek geven aanleiding tot inzet van extra 
ondersteuning met betrekking tot het verstandelijk niveau van de jongere. 

[Alleen indien 'Nee' op de vraag of de bevindingen uit het onderzoek aanleiding geven tot inzet van 
extra ondersteuning met betrekking tot het verstandelijk niveau van de jongere?] 
De bevindingen uit het onderzoek geven geen aanleiding tot inzet van extra 
ondersteuning met betrekking tot het verstandelijk niveau van de jongere. 

[Alleen indien (raadkamer) 2B:] 
[Indien ja' op de vraag 'Betreft het delict waarvan de jeugdige verdacht wordt een zedendelict of een 
ander type delict waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijke rol heeft gespeeld?] 
[Alleen indien Va' op de vraag De Raad voor de Kinderbescherming heeft het instrument J-SOAP D 
ingevuld':] 
De Raad voor de Kinderbescherming heeft het instrument J-SOAP D ingevuld. Dit instrument helpt om 
een inschatting te maken van de kans op herhaling van een zedendelict.. 
Uitkomst : 

[Alleen indien (raadkamer) 2B en zedendelict:] 
[indien 'Nee' op de vraag De Raad voor de Kinderbescherming heeft het instrument J-SOAP D 
ingevuld' (Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens) ingevuld':] 
De Raad voor de Kinderbescherming heeft het instrument J-SOAP niet ingevuld. Dit instrument helpt 
om een inschatting te maken van de kans op herhaling van een zedendelict. 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 
	

149 



Reden: 

[Alleen indien IVS 2A of (raadkamer )28] 
[indien 'Nee' op de vraag 'De Raad voor de Kinderbescherming ziet aanleiding tot (overleg met het 
NIFP over) een persoonlijkheidsonderzoek':] 
De Raad voor de Kinderbescherming ziet geen aanleiding tot (overleg met het NIFP over) een 
persoonlijkheidsonderzoek. 

[indien 'Ja' op de vraag De Raad voor de Kinderbescherming ziet aanleiding tot (overleg met het 
NIFP over) een persoonlijkheidsonderzoek'.] 
De Raad voor de Kinderbescherming ziet aanleiding tot (overleg met het NIFP over) een 
persoonlijkheidsonderzoek. 
Reden: 

[Hoofdstuk 9 voor IVS 2A, hoofdstuk 10 bij Raadkamer 28 of hoofdstuk 9 voor 2A en 28] 

Zorgsignalen 

[alleen bij 2A en (raadkamer) 281 
Signalen psychische problemen 

[Indien geen SDQ en SPsy afgenomen is] 
In het onderzoek zijn door jeugdige en [ouder(s)/verzorger(s)] geen vragenlijsten naar aanwezigheid 
van psychische problemen ingevuld. 
Reden: 

[Indien SDQ/SPsy afgenomen is] 
In het onderzoek is door [de jeugdige/de [ouder(s)/verzorger(s)]/zowel de jeugdige als de 
[ouder(s)/verzorger(s)]] een vragenlijst ingevuld over aanwezigheid van signalen van psychische 
problemen. Voor de uitkomsten zie bijlage 2. Daaruit komt het volgende beeld naar voren: 
[tekst 'Toelichting instrument uitkomsten' invoegen:] 

[Indien SDQ/SPsy afgenomen is] 
Sluiten de uitkomsten van deze vragenlijsten aan bij het beeld dat de Raad voor de 
Kinderbescherming van (ROEPNAAM JEUGDIGE] heeft ? 

[altijd:] 
Zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van [ROEPNAAM JEUGDIGE] 
Er zijn [geen/enige/veel/zeer veel] zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van de jeugdige. 
[of] 
De mate van zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie is niet bekend. 

[Indien 'enige', 'veel' of 'zeer veel' zorgen of `niet te wegen':] 
Toelichting 

Risico dat de [ROEPNAAM JEUGDIGE] zichzelf iets aandoet 
• Het risico dat [ROEPNAAM JEUGDIGE] zichzelf iets aandoet, voor zover de Raad voor de 

Kinderbescherming dit kan inschatten, is( laag, midden, hoog, zeer hoog]. 
(of] 

• Het risico dat [ROEPNAAM JEUGDIGE] zichzelf iets aandoet is niet bekend. 

[Indien laag, midden, hoog, zeer hoog of 'onbekend':] 
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Toelichting 

[Hoofdstuk 10 voor IVS 2A ] 

10. Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 

Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
[Vraag wordt alleen gesteld indien jeugdige jonger is dan 18 jaar.] 

Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming 

Zijn de zorgen over de ontwikkeling en/of opvoedingsomgeving van de jeugdige zodanig dat nader 
onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig is?* 
[i] Geef een onderbouwing voor nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 

0 Ja, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is van toepassing. 
0 Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet van toepassing. 
0 Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet noodzakelijk, omdat er sprake is van een 
kinderbeschermingsmaatregel. 

[Indien jaj Waarover maakt de RvdK zich zorgen?* 
[i] De beslissing om uit te breiden naar een beschermingsonderzoek valt onder het 4-ogenprincipe. Informeer 
over deze beslissing ook casusregie/adviesteam. De voorlopige risico-uitspraak kan worden gebaseerd op de 
weergegeven subvragen. [i] 

Vul hier een voorlopige risico-uitspraak in ten behoeve van het beschermingsonderzoek (met behulp van het 
GOM). Bij de invulling van de voorlopige risico-uitspraak wordt er rekening gehouden met de vragen die in het 
beschermingsonderzoek zullen worden beantwoord: 
1. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van de jeugdige? 
2. Wat moet er gebeuren om de zorgen voor het veilig opgroeien van de jeugdige weg te nemen? 
3. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van de ouders en jeudige om met ondersteuning van het sociale 
netwerk en de hulpverlening de zorgen weg te nemen? 

[Open (verplicht) tekstveld] 

Indien het antwoord 'Nee, nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet van  
toepassing' wordt gegeven:  

Besluit met betrekking tot verwijzing naar hulpverlening 

Is (aanvullende vrijwillige) hulpverlening nodig ten behoeve van de jeugdige, anders dan beschreven in 
het advies voor de zitting? 
0 	Ja 
0 	Nee 

Indien het antwoord 'Nee' wordt gegeven is er geen verdere actie nodig.  
Indien het antwoord 'Ja' wordt gegeven:  

Waarover maakt de RvdK zich zorgen?* 
[i] De voorlopige risico-uitspraak kan worden gebaseerd op de weergegeven subvragen. 

Vul hier een voorlopige risico-uitspraak in ten behoeve van de hulpverlening. Bij de invulling van de voorlopige 
risico-uitspraak wordt er rekening gehouden met onderstaande vragen: 
1. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van de jeugdige? 
2. Wat moet er gebeuren om de zorgen voor het veilig opgroeien van de jeugdige weg te nemen? 
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3. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van de ouders en jeudige om met ondersteuning van het sociale 
netwerk en de hulpverlening de zorgen weg te nemen? 

[Open (verplicht) tekstveld] 

Instelling waar naar verwezen wordt:* 

[Open (verplicht) tekstveld] 

[Hoofdstuk 11 indien IVS 2A] 

Verantwoording 

Elke jongere die verdacht wordt van het plegen van een delict wordt besproken door politie, 
Openbaar Ministerie en RvdK. Politie bekijkt in hun systeem wat bekend is over de jongere en over 
het huidige delict. Dit heeft aanleiding gegeven om door de RvdK onderzoek te laten doen naar 
welke risico- en beschermende factoren er zijn in het leven van de jongere. Ook geeft de RvdK een 
passend strafadvies om ervoor te zorgen dat de jongere niet opnieuw in contact komt met de 
politie. 

Werkwijze 
Dit onderzoek is tot stand gekomen conform het methodisch handelen van de RvdK. 
Onderzoeksvragen. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan zorgen en krachten en 
aan mogelijkheden en belemmeringen van de jeugdige, diens gezin en sociale netwerk: 

[IVS 2A] 

1. Wat is de afweging en het advies ten aanzien van de schorsing uit de 
voorlopige hechtenis of voortduring hiervan? 
2. In geval van schorsing, welke bijzondere voorwaarden worden geadviseerd? 
3. Is nader onderzoek of verwijzing naar hulpverlening nodig? 

[Hoofdstuk 10 voor de 2A en 28 of hoofdstuk 11 voor de Raadkamer 2B] 

Mogelijkheden tot verandering 

9.1 Wensen tot verandering 

Wat wil [ROEPNAAM JEUGDIGE] veranderen: 

Wat wil(len) de [ouder(s)/veizorger(s)] veranderen: 

Vindt [ROEPNAAM JEUGDIGE] dat (aanvullende) hulp nodig is? 
[Indien `onbekend' bij de vraag `Vindt de jeugdige dat er (aanvullende) hulp nodig is?] 
Het is onbekend of [ROEPNAAM JEUGDIGE] vindt dat (aanvullende) hulp nodig is. 
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[Indien 'nee' bij de vraag `Vindt de jeugdige dat er (aanvullende) hulp nodig is?' 
[ROEPNAAM JEUGDIGE] vindt niet dat (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien ja' bij de vraag ̀ Vindt [ROEPNAAM JEUGDIGE] dat er (aanvullende) hulp nodig is?'.] 
[ROEPNAAM JEUGDIGE] vindt dat (aanvullende) hulp nodig is voor zichzelf, namelijk: 

[Indien ja' bij de vraag ̀ Vindt [ROEPNAAM JEUGDIGE] dat er (aanvullende) hulp nodig is voor 
ouder(s) / verzorger(s)?':] 
[ROEPNAAM JEUGDIGE] vindt dat (aanvullende) hulp nodig is voor ouder(s) / verzorger(s), namelijk: 

Vinden ouder(s)/ verzorger(s)/gezin dat er(aanvullende) hulp nodig is? 
[Indien 'onbekend' bij de vraag Vindt/vinden de ouder(s)/verzorger(s) dat er (aanvullende) hulp nodig 
is?'.] 
Het is onbekend of [Ouder(s)Nerzorger(s)] [vinclUvinden] dat (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien `nee' bij de vraag Windt/vinden de ouder(s)/verzorger(s) dat er (aanvullende) hulp nodig is?':] 
[Ouder(s)Nerzorger(s)] [vindt/vinden] niet dat (aanvullende) hulp nodig is. 

[Indien ja' bij de vraag Vindt/vinden de ouder(s)/verzorger(s) dat er (aanvullende) hulp nodig is?':] 
[Ouder(s)Nerzorger(s)] [vindt/vinden] dat (aanvullende) hulp nodig is voor [ROEPNAAM JEUGDIGE], 
namelijk: 

[Indien ja' bij de vraag Vindt/vinden de ouder(s)/verzorger(s) dat er (aanvullende) hulp nodig is?'.] 
[Ouder(s)Nerzorger(s)] [vindt/vinden] dat (aanvullende) hulp nodig is voor henzelf, namelijk: 

9.2 Motivatie en leervermogen 

In hoeverre kan [ROEPNAAM JEUGDIGE] profiteren van een aanpak gericht op gedragsverandering? 

In hoeverre zijn [ROEPNAAM JEUGDIGE] en/of [ouder(s)/verzorger(s)] bereid en in staat om mee te 
werken? 

[Indien (raadkamer) 28] 

9.3 Mogelijk passende gedragsinterventie, vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de 
GBM 
[Indien 28 EN vraag "Zoeken in de systematiek indicatiestelling gedragsinterventies, vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM aan de orde" met `nee' beantwoord] 

Er is niet gezocht naar een passende gedragsinterventie, vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM. 

Reden: [Invoegen tekst uit `Reden dat het zoeken in de systematiek indicatiestelling 
gedragsinterventies, vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM niet aan de orde is] 

[Indien 28 EN "Zoeken in de systematiek indicatiestelling gedragsinterventies, vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM aan de orde" met ja' beantwoord] 
9.3 Mogelijk passende vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM 
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[Indien er geen preselectie bekend is] 
Er is niet gezocht naar een passende vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht of een GBM, omdat 
het algemeen recidive risico (ARR) van de jeugdige niet beschikbaar is. 
[Indien preselectie bekend is] 
In het onderzoek is gekeken of [ROEPNAAM JEUGDIGE] in aanmerking komt voor vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM die de kans op herhaling kan verkleinen. 

[Indien er een maatregel is gekozen.] 
Gekozen vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM 	Bijzonderheden 

[Naam maatregel] 
Gescoorde domeinen: 
Niet gescoorde domeinen:  

- [opsomming domeinen] 
- [opsomming domeinen] 

Toelichting op gekozen begeleiding en/of maatregel(en) [i] 

[i] Geef hieronder een toelichting op de gekozen vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM en 
de domeinen waarop deze gericht moet zijn. Gebruik voor deze uitleg de tabel met gescoorde en niet gescoorde 
domeinen. Gescoorde domeinen betreffen de domeinen die indiceren voor vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM, waarop minimaal een midden risicoscore is. Niet-gescoorde 
domeinen betreffen domeinen die op zich wel indiceren voor begeleiding, maar waarop de jeugdige een lage 
risicoscore heeft. De nadruk bij de betreffende vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM zou 
daarom dus moeten liggen op de gescoorde domeinen. In hoofdstuk 7 van de handleiding LIJ vind je informatie 
over de domeinen waarop de indicatie voor de vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM is 
gebaseerd. 

[Indien er geen maatregel is gevonden.] 
Er is geen geschikte vorm van begeleiding of maatregel gevonden binnen de systematiek van het LIJ. 

[Indien er wel een of meerdere vorm(en) van (jeugd) reclasseringstoezicht en/of de G8M zijn 
gevonden maar geen vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM is gekozen:] 
Reden dat er geen vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM is geselecteerd:  

[Indien 28 EN "Zoeken in de systematiek indicatiestelling gedragsinterventies, vorm(en) van 
Ueugd)reclasseringstoezicht en/of de G8M aan de orde" met ja' beantwoord] 

[Indien (raadkamer) 28] 
9.4 Mogelijk passende gedragsinterventie 

[Indien zoeken gedragsinterventies niet aan de orde;] 
Er is niet gezocht naar een passende gedragsinterventie. 
Reden: [invoegen tekst uit 'Reden dat het zoeken in de systematiek indicatiestelling 
gedragsinterventies, vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM niet aan de orde is']: 

[Indien zoeken gedragsinterventies wel aan de orde:] 
In het onderzoek is gekeken of er voor [ROEPNAAM JEUGDIGE] gedragsinterventies zijn die de kans 
op herhaling kunnen verkleinen. 
Uitgangspunt ten aanzien van de uitvoering ten tijde van het opstellen van het advies is [ambulante 
uitvoering / residentiële uitvoering / ambulante uitvoering na residentieel verblijf / nog onbekend]. 

[Indien er een gedragsinterventie is gekozen:] 
Gekozen interventie(s) 
[Naam interventie(s)] 
Gescoorde domeinen: 	- [opsomming domeinen] 
Niet gescoorde domeinen: 	- [opsomming domeinen] 
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Toelichting op gekozen gedragsinterventie(s) 

[Indien er geen gedragsinterventie is gevonden:] 
Er is geen geschikte interventie gevonden. 

[Indien er wel een of meerdere gedragsinterventie zijn gevonden maar geen interventie is gekozen.] 
Reden dat er geen gedragsinterventie is geselecteerd:  

[Hoofdstuk 11 voor de 2A en 28 of hoofdstuk 12 voor de Raadkamer 28] 

Besluit met betrekking tot nader onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of verwijzing naar hulpverlening 
Vraag wordt alleen gesteld indien jeugdige jonger is dan 18 jaar. 

[Indien Ja bij zorgen over de ontwikkeling] 
De zorgen over de ontwikkeling en/of opvoedingsomgeving van de jeugdige zijn zodanig dat nader 
onderzoek van de RvdK nodig is. 

In het vervolgonderzoek van de RvdK wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
1. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van de jeugdige? 
2. Wat moet er gebeuren om de zorgen voor het veilig opgroeien van de jeugdige weg te nemen? 
3. Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van de ouders en jeudige om met ondersteuning 
van het sociale netwerk en de hulpverlening de zorgen weg te nemen? 

De RvdK heeft als startpunt de volgende voorlopige risico-uitspraak geformuleerd: 
[hier volgt de ingevulde voorlopige risico-uitspraak] 

[Indien Nee (nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet van toepassing]: 
De zorgen over de ontwikkeling van de jeugdige zijn niet zodanig dat nader onderzoek van de 
RvdK nodig is. Ook verwijst de RvdK niet door naar (aanvullende vrijwillige) hulpverlening, anders 
dan zoals beschreven in het advies. 

[Of indien er geen zorgen zijn over de ontwikkeling van de jeugidige maar hulpverlening wel noodzakelijk is]: 
De zorgen over de ontwikkeling van de jeugdige zijn niet zodanig dat nader onderzoek van de 
RvdK nodig is. Wel verwijst de RvdK door naar (aanvullende vrijwillige) hulpverlening, te weten: 
[naam instelling] 

Indien Nee (nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet noodzakelijk, omdat 
er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel) 
Er is geen nader onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de ontwikkeling en 
opvoedingsomgeving van de jeugdige nodig, omdat er sprake is van een 
kinderbeschermingsmaatregel. 

Zijn (ROEPNAAM JEUGDIGE) en ouder(s) bereid om (aanvullende) hulp te ontvangen en in 
staat om ervan te profiteren? 

Is hulpverlening nodig, anders dan beschreven in het advies? (verplichte vraag) 

0 Ja 
0 Nee 

[Hoofdstuk 12 voor de 2A en 2B of hoofdstuk 13 voor de Raadkamer 28] 

Verantwoording 

Elke jongere die verdacht wordt van het plegen van een delict wordt besproken door politie, 
Openbaar Ministerie en RvdK. Politie bekijkt in hun systeem wat bekend is over de jongere en over 
het huidige delict. Dit heeft aanleiding gegeven om door de RvdK onderzoek te laten doen naar 
welke risico- en beschermende factoren er zijn in het leven van de jongere. Ook geeft de RvdK een 
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passend strafadvies om ervoor te zorgen dat de jongere niet opnieuw in contact komt met de 
politie. 

Werkwijze 
Dit onderzoek is tot stand gekomen conform het methodisch handelen van de RvdK. 
Onderzoeksvragen. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan zorgen en krachten en 
aan mogelijkheden en belemmeringen van de jeugdige, diens gezin en sociale netwerk: 
[Raadkamer 28] 
1. Wat is de afweging en het advies ten aanzien van de schorsing uit de 
voorlopige hechtenis of voortduring hiervan? 
2. In geval van schorsing, welke bijzondere voorwaarden worden geadviseerd? 
3. Is nader onderzoek of verwijzing naar hulpverlening nodig? 

[2A en 28] 
1. Wat heeft de jeugdige nodig om herhaling te voorkomen en welk strafadvies 
past daarbij? 
2. Is nader onderzoek of verwijzing naar hulpverlening nodig? 

Inzage en afgifte 

[Indien 2A of (raadkamer) 2B][Indien 'Ja' op de vraag Wordt/Is het rapport vóór definitieve afsluiting 
ter inzage aangeboden aan de jeugdige':] 
Het rapport is ter inzage aangeboden aan [ROEPNAAM JEUGDIGE].dd. [ingevulde datum 
overnemen] 

[Indien 'Nee' op de vraag Wordt/Is het rapport vóór definitieve afsluiting ter inzage aangeboden aan 
de jeugdige':] 
Het rapport is niet ter inzage aangeboden aan [ROEPNAAM JEUGDIGE] 
Toelichting 

[Indien 'Ja' op de vraag 'Is het rapport vóór definitieve afsluiting ter inzage aangeboden aan de 
ouder(s)/verzorger(s)':] 
Het rapport is ter inzage aangeboden aan [ouder(s)/verzorger(s)] van [ROEPNAAM JEUGDIGE] dd 
[ingevulde datum overnemen]. 

[Indien 'Nee' op de vraag 'Is het rapport vóór definitieve afsluiting ter inzage aangeboden aan de 
ouder(s)/verzorger(s)'.1 
Het rapport is niet ter inzage aangeboden aan de ouder(s)/verzorger(s) van [ROEPNAAM 
JEUGDIGE]. 
Toelichting 

[Indien afgifte rapport is ingevuld] 
Afgifte: 
[alle personen die in de afgifte benoemd zijn] 

Dit rapport kan alleen worden gebruikt voor het• doel waarvoor het is opgemaakt en heeft een beperkte 
geldigheid in tijd. 

Ondertekening 
Namens de Raad voor de Kinderbescherming, 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 
	

156 



[naam raadsonderzoeker] 
Raadsonderzoeker 

Reactie van jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) 

[Indien Va' op de vraag 'Heeft de jeugdige op het rapport gereageerd?':] 
Reactie [ROEPNAAM JEUGDIGE] 

[Indien 'Nee' op de vraag 'Heeft de jeugdige op het rapport gereageerd?':] 
[ROEPNAAM JEUGDIGE] heeft niet gereageerd op het rapport. 
[Indien 'niet van toepassing, er is geen reactie gevraagd ' op de vraag 'Heeft de jeugdige 
gereageerd?':] 
Er is geen reactie gevraagd aan [ROEPNAAM JEUGDIGE] op het rapport. 

[Indien Va' op de vraag 'Hebben ouder(s)/verzorger(s) op het rapport gereageerd'l 
Reactie fouder(s)/verzorger(s)r 

[Indien 'Nee' op de vraag 'Hebben ouder(s)/verzorger(s) op het rapport gereageerd'l 
[Ouder(s)Nerzorger(s)]hebben niet gereageerd op het rapport. 
[Indien 'niet van toepassing, er is geen reactie gevraagd' op de vraag 'Hebben ouder(s)/verzorger(s) 
op het rapport gereageerd':] 
Er is geen reactie gevraagd aan [ouder(s)/verzorger(s)] op het rapport. 

H5: Ritax A en B voor de Raad voor de Kinderbescherming, december 2020 	 157 



[Indien IVS 2A] 

Inzage en afgifte 

In het kader van de voorgeleiding van [ROEPNAAM VOORVOEGSEL ACHTERNAAM] is het rapport 
aangeboden aan de rechter-commissaris. Vooraf heeft er geen inzage door de betrokkenen plaats 
kunnen vinden. De rapportage zal door de Raad voor de Kinderbescherming alsnog aan betrokkenen 
worden aangeboden. Indien deze inzage aanleiding geeft tot aanvullingen of wijzigingen in de 
rapportage, zal de Raad voor de Kinderbescherming het bericht hierover nazenden aan de rechter-
commissaris. 
Dit rapport kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgemaakt en heeft een beperkte 
geldigheid in tijd. 

[Indien Raadkamer 28] 

Indien wordt aangegeven dat er geen inzage is geweest: 

In het kader van de raadkamerzitting van [ROEPNAAM VOORVOEGSEL ACHTERNAAM] is het 
rapport aangeboden aan de rechtbank. Vooraf heeft er geen inzage door de betrokkenen plaats 
kunnen vinden. De rapportage zal door de Raad voor de Kinderbescherming alsnog aan 
betrokkenen worden aangeboden. Indien deze inzage aanleiding geeft tot aanvullingen of 
wijzigingen in de rapportage, zal door de Raad voor de Kinderbescherming hiervan bericht worden 
nagezonden aan de rechtbank. 
Dit rapport kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgemaakt en heeft een 
beperkte geldigheid in tijd. 

Ondertekening 
Namens de Raad voor de Kinderbescherming, 

[naam raadsonderzoeker] 
Raadsonderzoeker 
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Bijlage 1: Beschermende factoren en risicofactoren 

In het onderzoek is gekeken welke veranderbare factoren bijdragen aan een grotere kans op 
herhaling van delictgedrag. De volgende beschermende factoren en risicofactoren zijn naar voren 
gekomen. 

[voor elk van de domeinen] 
rdomeinnummer Domeinnaam] 
Beschermende factoren: [indien beschermende 
factoren aangekruist][LaaglMiddenlHoog] 
[Indien beschermende factoren aangekruist] 
[opsomming van aangekruiste beschermende 
factoren] 
[Indien geen antwoorden aangekruist] 
Geen 
[of bij domeinen zonder beschermende factoren'] 
Domein kent geen beschermende factoren. 

Risicofactoren: [indien risico factoren 
aangekruist][LaaglMidden/Hoog] 
[Indien beschermende factoren aangekruist] 
[opsomming van aangekruiste risicofactoren] 
[Indien geen antwoorden aangekruist] 
Geen 

[niet IVS] 
[Indien van toepassing] 
Let op: Bij dit domein is 3 keer de antwoordmogelijkheid 'onbekend' aangekruist bij een item dat 
bijdraagt aan het DRP. De score op het domein is hierdoor mogelijk onbetrouwbaar. 

Online (delict)gedrag 
In het onderzoek is ook gekeken welke veranderbare factoren bijdragen aan een grotere of kleinere kans op 
(herhaling van) online (delict)gedrag (gedigitaliseerde delicten en cybercrime). De volgende beschermende 
factoren en risicofactoren zijn naar voren gekomen: 

Beschermende factoren*:- [opsomming gescoorde beschermende factoren (B); indien er geen beschermende 
factoren zijn: 'Geen'] 

Risicofactoren*: 
- [opsomming gescoorde risicofactoren (R); indien er geen risicofactoren zijn: 'Geen'] 

* factoren tellen niet mee voor de scores van het dynamisch risicoprofiel. 

1  Bij domeinen 6 en 7 
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* ir Invloed moeilijkheden op omgeving en/of dagelijks 
leven jeugdige  

Signalen psychische problemen op basis van invulling door 
jeugdige [ouder(s)/ 

verzorger( 
s)] 

Leerkracht 

SDQ (Sterke kanten en Moeilijkheden) 
Emotionele problemen 
Gedragsproblemen 
Hyperactiviteit/Aandachtstekort 
Sociale problemen 
Totaalscore problemen 
Prosociaal gedrag 

*** 

Aanvulling SPsy (Screeningsinstrument 
Psychische stoornissen) 
Problemen met alcohol 
Problemen met drugs 
Eetstoornissen 
Zelfdestructief gedrag 
Psychotische kenmerken 

[Alleen indien 2A of (raadkamer) 2B en indien van toepassing:] 

Bijlage 2: Signalen psychische problemen 
In het onderzoek is door [de jeugdige/de [ouder(s)/verzorger(s)]zowel de jeugdige als de 
[ouder(s)/verzorger(s)]/een leerkracht] een vragenlijst ingevuld over aanwezigheid van signalen van 
psychische problemen. Daaruit komen de volgende uitkomsten naar voren: 

[* hier genereert de applicatie `geen/nauwelijks', `enige' of Veer.. Indien alleen de SDQ is ingevuld, 
komen de laatste vijf rijen te vervallen 
** hier genereert de applicatie `geen/weinig problemen', `enige problemen' of `veel problemen', 
"** hier genereert de applicatie gering', `matig' of `groot] 

[Indien antwoordoptie "geen vragenlijsten afgenomen" gekozen] 
In het onderzoek zijn door jeugdige en ouder(s) / verzorger(s) geen vragenlijsten naar afwezigheid van 
psychische 
problemen ingevuld. 
Reden: 
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[Alleen indien 2A (niet IVS 2A )of (raadkamer) 28 en indien van toepassing:] 
[Nummer afhankelijk van al dan niet een bijlage 2.] 
Bijlage /2/31: Informatie geadviseerde vorm(en) van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of 
de GBM 
[Opsomming van de detailbeschrijving van de gekozen vorm(en) van (jeugd)reclassering en/of de 
GBM] 

[Alleen indien (raadkamer) 28 en indien van toepassing:] 
[Nieuwe pagina; nummer afhankelijk van al dan niet een bijlage 2 en/of 3.] 
Bijlage 12/3/4]: Informatie geadviseerde gedragsinterventie(s) 
[Opsomming van de detailbeschrijving van elke gekozen gedragsinterventie] 
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6 	Signalering psychische problemen 

6.1 	Inleiding 	 1 
6.2 	SDQ en SPsy 	 1 
6.3 	Afname bij jeugdigen en ouders 	 2 
6.4 	Scoring van de SDQ en de SPsy 	 3 
6.5.1 	Sterke kanten en moeilijkheden, versie voor jongere 	 4 
6.5.2 Aanvullende vragen SPsy, versie voor jongere 	 6 
6.6.1 	Sterke kanten en moeilijkheden, versie voor ouders 	 7 
6.6.2 Aanvullende vragen SPsy, versie voor ouders 	 9 
6.7 Scoring 	 10 

6.1 	Inleiding 

Met behulp van het risicotaxatie-instrument, Ritax A en Ritax B van het Landelijk Instrumentarium Jeugd-
strafrechtketen (LIJ), wordt een inschatting gemaakt van het Algemeen Recidive Risico, het Dynamisch 
Risico Profiel en aanwezige zorgsignalen. Een opdracht voor de raadsonderzoeker is daarbij ook het in kaart 
brengen van eventuele signalen van psychische problemen. 
Voor het signaleren van psychische problemen is gekozen voor het gebruik van de SPsy (Screeningsinstru-
ment Psychische stoornissen). De SPsy is een uitbreiding van de SDQ (Strengths and Difficulties Question-
naire) en is geschikt voor het signaleren van psychische problematiek. 

6.2 	SDQ en SPsy 

Het doel van beide instrumenten is signalering van de aanwezigheid en de aard van de psychische proble-
matiek. De SDQ en de SPsy zijn ontwikkeld voor jeugdigen (paragraaf 6.5) en ouders (paragraaf 6.6) zodat 
het gedrag en eventuele problemen van de jongere vanuit meerdere perspectieven belicht worden. 
De SDQ is in Nederland algemeen geaccepteerd en wordt gebruikt door de GI's (gecertificeerde instellin-
gen) voor JB en JR en de justitiële jeugdinrichtingen. De SDQ meet signalen van Emotionele problemen 
(E), Gedragsproblemen (G), Hyperactiviteit/Aandachtsproblemen (H), Sociale problemen (S) en Prosociaal 
gedrag (G). Ook wordt gevraagd aan te geven welke invloed eventuele problemen hebben op de omgeving 
en/of het dagelijks leven van de jeugdige. 
De SPsy is een uitbreiding op de SDQ. De SPsy wordt als screeningsinstrument gebruikt door de GI's (ge-
certificeerde instellingen) voor JB en JR om bij jeugdigen van 4-18 jaar (een vermoeden van) psychische 
stoornissen te signaleren. De SPsy bestaat dus uit twee delen, namelijk de SDQ en aanvullende vragen. De 
aanvullende vragen gaan over Problemen met alcohol (A), Problemen met drugs (D), Eetstoornissen (ES), 
Zelfdestructief gedrag (Z) en Psychotisch kenmerken (Ps). Onder zelfdestructief gedrag wordt verstaan su-
icide of automutilatie. 
Een voordeel van de SDQ is dat de vragenlijst in tientallen talen vertaald is. Deze lijsten zijn gemakkelijk te 
vinden op www.sdqinfo.com. Zonder dat hier enige kosten aan verbonden zijn, kunnen de lijsten van de site 
worden gehaald en worden afgedrukt. De aanvullende vragen van de SPsy zijn alleen in het Nederlands 
beschikbaar. 

NB: de resultaten op de SDQ en SPsy zijn bedoeld als een signaal. De uitkomsten kunnen dus niet worden 
gezien als een diagnose, maar als een weergave van hoe de jeugdige en zijn ouder(s) het functioneren van de 
jeugdige beleven. 
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6.3 	Afname bij jeugdigen en ouders 

Uit onderzoek blijkt dat een schriftelijke afname de voorkeur heeft boven een mondelinge afname. Het in-
vullen van de SPsy duurt ongeveer twintig minuten, het uitsluitend invullen van de SDQ zo'n tien minuten. 
Voor ouders/jeugdigen die het Nederlands minder goed beheersen, kan het invullen van de lijst meer tijd 
kosten. Aan zowel de jeugdige als de ouder(s) kan gevraagd worden de vragenlijst, tijdens het wachten in de 
wachtruimte, in te vullen terwijl de ander geïnterviewd wordt. 

Een mogelijke introductie aan jeugdige is: 
"Ik heb hier een lijst met een aantal vragen die ik graag door jou wil laten invullen. De vragenlijst 
helpt om een beeld te krijgen van jouw gedrag en jouw eventuele problemen. Dit is belangrijk om een 
goed advies te kunnen uitbrengen. Lees de vragen door en kruis de mogelijkheid aan die bij jou past. 
Oké? Heb je nog vragen?" 

En aan de ouder(s): 
"Ik heb hier een lijst met een aantal vragen die ik graag door u zou willen laten invullen. De vragen-
lijst helpt om een beeld te krijgen van het gedrag en de eventuele problemen van uw zoon/dochter. Dit 
is belangrijk om een goed advies uit te kunnen brengen. Lees de vragen en kruis die mogelijkheid aan 
die het meest op uw kind van toepassing is. Heeft u nog vragen?" 

Let op: het invullen van de vragenlijst kan voor ouders of jeugdige een emotionele belasting vormen. Toon 
hiervoor begrip tijdens de introductie. 
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score betekenis score betekenis 

SDQ jeugdige 
SDQ ouder(s): (stief-)moeder/(stief-)vader/ouders/verzorger 
SDQ leerkracht 
Aanvulling SPsy jeugdige 
Aanvulling SPsy ouder(s)/verzorger(s) 
Geen vragenlijsten afgenomen  

Signalen psychische problemen 
(alleen indien SDQ en evt. aanvulling SPsy is afgenomen] 

Op basis van invulling 
jeugdige  

Op basis van invulling 
ouders 

SDQ 
Emotionele problemen 
Gedragsproblemen 
Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis 
Sociale problemen 
Totaalscore problemen 
Prosociaal gedrag 
Invloed genoemde moeilijkheden op omgeving en/of 
dagelijks leven jeugdige  

Zijn vragenlijsten signalen psychische pro-
blemen (SDQ en eventueel aanvulling SPsy) 
afgenomen? 

Aanvulling SPsy 
Problemen met alcohol 
Problemen met drugs 
Eetstoornissen 
Zelfdestructief gedrag 
Psychotische kenmerken 

6.4 	Scoring van de SDQ en de SPsy 

Het scoren van de vragenlijst is relatief eenvoudig. De scores op de vragen worden bij elkaar opgeteld (zie 
paragraaf 6.5 en 6.6). In paragraaf 6.7 is een verwerkingstabel opgenomen die laat zien hoe de opgetelde 
scores vertaald kunnen worden naar functioneren op 'normaal gebied', 'grensgebied', of 'abnormaal ge-
bied'. Binnen het LIJ wordt 'normaal' vervangen door `geen/nauwelijks signalen', 'grensgebied' door 'eni-
ge signalen' en 'klinisch gebied' door 'veel signalen'. 

In rapportage 2A en 2B van het LIJ zijn de volgende vragen opgenomen: 

Het scoren van de vragenlijsten kan met behulp van de LIJ-applicatie. De gegeven antwoorden worden in-
gevuld. (Indien gekozen wordt voor uitsluitend de SDQ ipv de volledige SPsy, komen de laatste vijf rijen te 
vervallen.) 
Wanneer er sprake is van een score in grensgebied (`enige signalen' of 'enige problemen') of 'klinisch' 
gebied (`veel signalen' of 'veel problemen') dan vormt dit aanleiding voor overleg met een gedragsweten-
schapper. 

In paragraaf 6.5 en 6.6 volgen de vragenlijsten voor respectievelijk de jeugdige en de ouders. De versies die 
aan hen gegeven worden, bevatten niet de scores (0, 1 en 2) en de codes (letters) van de schalen. In para-
graaf 6.7 volgen instructies voor het scoren van de SDQ en de SPsy. 
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6.5.1 Sterke kanten en moeilijkheden, versie voor jongere 

Naam: 	Geboortedatum:  	 ❑  jongen ❑  meisje 

Wil je alsjeblieft bij iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje voor 'Niet waar', 'Een beetje waar' of 'Zeker waar'. Het is 
belangrijk dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als je niet helemaal zeker bent of als je de vraag raar vindt. Wil je 
alsjeblieft bij je antwoorden denken hoe dat bij jou de laatste zes maanden is geweest. 

Niet Beetje Zeker 
waar waar waar 

1 	Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens 	n 0 	Cl 1 	n 2 p 
2 	Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten 	 MI 0 	13 1 	0 2 	H 
3 	Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk 	 0 0 	0 1 	n 2 	E 
4 	Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, potloden enz.) 	 171 0 	171 1 	n 2 p 
5 	Ik word erg boos en ben vaak driftig 	 n 0 	0 1 	0 2 G 
6 	Ik ben nogal op mijzelf. Ik ben meestal alleen of bemoei mij niet met anderen 	CI 0 	0 1 	0 2 S 
7 	Ik doe meestal wat me wordt opgedragen 	 Cl 2 	Cl 1 	0 0 G 
8 	Ik pieker veel 	 Cl 0 	0 1 	0 2 E 
9 	Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt 	 CI 0 	0 1 	0 2 p 
10 Ik zit constant te wiebelen of te friemelen 	 In 0 	Cl 1 	0 2 H 
11 	Ik heb minstens één goede vriend of vriendin 	 171 2 	0 1 	0 0 S 
12 Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil 	 0 0 	0 1 	n 2 G 
13 Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen 	 0 0 	0 1 	EI 2 E 
14 Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig 	 0 2 	rl 1 	0 0 S 

15 Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te concentreren 	 171 0 	0 1 	0 2 H 
16 Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen 	n 0 	13 1 	n 2 	E 
17 Ik ben aardig tegen jongere kinderen 	 0 0 	0 1 	0 2 p 
18 Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg 	 n 0 	0 1 	El 2 G 
19 Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij 	 O 0 	0 1 	0 2 S 
20 Ik bied vaak anderen aan hen te helpen (ouders, leerkrachten, andere kinderen) 	n 0 	CI 1 	0 2 p 
21 Ik denk na voor ik iets doe 	 02 	01 	Cl 0 H 
22 Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op andere plaatsen 	IJ 0 	0 1 	0 2 G 
23 Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van mijn leeftijd 	171 0 	171 1 	CI 2 S 
24 Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig 	 171 0 	171 1 	0 2 E 
25 Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij houden 	0 2 	CI 1 	ri 0 H 

Heb je opmerkingen? 

ZOZ: Er staan nog een paar vragen aan de andere kant 
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Denk je over het geheel genomen dat je moeilijkheden hebt 	Nee 	Ja, 	Ja, 	Ja, 
op één of meer van de volgende gebieden: emoties, concen- 	 kleine 	duidelijke 	ernstige 
tratie, gedrag of vermogen om met andere mensen op te 	 moeilijk- 	moeilijk- 	moeilijk- 
schieten? 	 heden 	heden 	heden 

Als je 'Ja' hebt geantwoord, wil je dan alsjeblieft de volgende vragen over deze moeilijkheden beantwoorden? 

Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? 
	

Korter dan 	1 — 5 	6 — 12 	Meer dan 
één maand maanden maanden 	een jaar 

Helemaal Een Tamelijk Heel 
Maken de moeilijkheden je overstuur of van slag? 	 niet 	beetje 	 erg 

maar 
00 	n 0 	01 	02 

Belemmeren de genoemde moeilijkheden jouw dagelijks leven Helemaal 	Een 	Tamelijk 	Heel 
op de volgende gebieden? 	 niet 	beetje 	 erg 

maar 
-THUIS 	 00 	00 	01 	CI 2 
- VRIENDSCHAPPEN 	 ri 0 	171 0 	0 1 	0 2 
-LEREN IN DE KLAS 	 00 	00 	01 	CI 2 
- ACTIVITEITEN IN DE VRIJE TIJD 	CI 0 	O 0 	0 1 	O 2 

Helemaal 	Een 	Tamelijk Heel erg 
Maken de moeilijkheden het lastiger voor de mensen in jouw om- 	niet 	beetje 
geving (je gezin, vrienden, leerkrachten, enz.)? 	 maar 

00 	00 	ri 1 	02 

Je handtekening. 	  Datum: 	  

Dank je wel voor je medewerking 
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6.5.2 Aanvullende vragen SPsy, versie voor jongere 

Naam: 	 Datum: 	  

Beantwoord onderstaande vragen door per vraag een kruisje te zetten in één van de vierkantjes. 

De vragen gaan over de laatste zes maanden. 	 Niet Beetje Zeker 
waar waar waar 

26 Ik heb het gevoel gehad alsof andere mensen mijn gedachten kunnen lezen 	CI 0 	0 1 	0 2 PS 
27 Ik kan me vaak niet beheersen en eet dan enorm veel 	 0 0 	0 1 	0 2 ES 
28 Ik heb expres geprobeerd mezelf iets aan te doen (bijvoorbeeld snijden, slaan) 	CI 0 	0 1 	n 2 Z 

29 Ik doe erg mijn best om af te vallen (bijvoorbeeld strenge diëten volgen of bijna niet 	CI 0 	0 1 	0 2 ES 
eten) 

30 Ik heb het gevoel alsof ik boodschappen krijg via de radio of televisie die alleen 	CI 0 	0 1 	0 2 PS 
voor mij bestemd zijn 

31 Ik vind mijzelf dik, ook al zeggen anderen dat dit niet zo is 	 CI 0 	0 1 	0 2 	ES 
32 Ik heb in de afgelopen week erover nagedacht een einde aan mijn leven te maken 	n 0 	ri 1 	In 2 Z 

33 Ik heb het gevoel gehad alsof mensen me achtervolgen en bespioneren 	 CI 0 	0 1 	o 2 PS 
34 Ik geef soms expres over na het eten 	 CI 0 	0 1 	0 2 ES 
35 Ik heb het gevoel gehad alsof ik stemmen hoor die andere mensen niet kunnen 	CI 0 	ni 1 	0 2 PS 

horen 

36 Ik vind dat eten mijn leven beheerst 	 CI 0 	CI 1 	CI 2 ES 
37 Gebruik je wel eens alcohol? 	 A 

In 0 niet in de afgelopen zes maanden —> sla vraag 38 t/m 40 over 

Cl 1 eens per maand of minder 

In 2 2-4 keer per maand 

CI 3 2-3 keer per week 

0 4 4 keer per week of vaker 

38 Ik denk dat het goed is als ik wat minder alcohol zou gebruiken 	 In 0 	0 1 	n 2 A 

39 Ik heb het afgelopen jaar problemen gehad door mijn alcoholgebruik (op school, 	CI 0 	0 1 	n 2 A 
thuis of werk) 

40 Iemand (een familielid of vriend) heeft bezorgdheid geuit over mijn alcoholgebruik 	In 0 	0 1 	0 2 A 
of me gezegd te stoppen met het gebruik van alcohol 

41 	Gebruik je wel eens drugs? (drugs zijn hasj, weed, marihuana, XTC, heroïne, cocaïne, 	 D 
paddo's, slaappillen enz.; pillen tellen niet als drugs als je ze verkregen hebt via de dokter) 

Cl 0 niet in de afgelopen zes maanden —> sla vraag 42 t/m 44 over 

Cl 1 eens per maand of minder 

0 2 2-4 keer per maand 

CI 3 2-3 keer per week 

In 4 4 keer per week of vaker 

42 Ik denk dat het goed is als ik wat minder drugs zou gebruiken 	 O 0 	0 1 	n 2 D 

43 Ik heb problemen gehad door mijn drugsgebruik (op school, thuis of werk) 	rl 0 	0 1 	0 2 D 
44 Iemand (een familielid of vriend) heeft bezorgdheid geuit over mijn drugsgebruik of 	Cl 0 	Cl 1 	o2 D 

me gezegd te stoppen met het gebruik van drugs 
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6.6.1 Sterke kanten en moeilijkheden, versie voor ouders 

Naam kind:  	 Datum: 	  

Wilt u alstublieft voor iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje voor "Niet waar", "Een beetje waar" of "Zeker waar". 
Het is van belang dat u alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als u niet helemaal zeker bent of als u de vraag raar 
vindt. Wilt u alstublieft uw antwoorden baseren op het gedrag van het kind de laatste zes maanden. 

De vragen gaan over het gedrag van uw kind in de laatste zes maanden. 	 Niet Beetje Zeker 
waar waar waar 

1 	Houdt rekening met gevoelens van anderen 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 p 

2 	Rusteloos, overactief, kan niet lang stilzitten 	 Cl 0 	El 1 	In 2 	H 

3 	Klaagt vaak over hoofdpijn, buikpijn, of misselijkheid 	 Cl 0 	0 1 	n 2 E 

4 	Deelt makkelijk met andere kinderen (snoep, speelgoed, potloden enz.) 	 171 0 	10 1 	n 2 p 

5 	Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen 	 0 0 	171 1 	CI 2 G 

6 	Nogal op zichzelf, neigt er toe alleen te spelen 	 171 0 	Cl 1 	n 2 	S 

7 	Doorgaans gehoorzaam, doet gewoonlijk wat volwassenen vragen 	 Cl 2 	Cl 1 	171 0 G 

8 	Heeft veel zorgen, lijkt vaak over dingen in te zitten 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 	E 

9 	Behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt 	13 0 	Cl 1 	Cri 2 p 

10 Constant aan het wiebelen of friemelen 	 171 0 	CI 1 	10 2 H 

11 	Heeft minstens één goede vriend of vriendin 	 171 2 	Cl 1 	0 0 S 

12 Vecht vaak met andere kinderen of pest ze 	 Cl 0 	10 1 	0 2 G 

13 Vaak ongelukkig, in de put of in tranen 	 Cl 0 	CI 1 	0 2 E 

14 Wordt over het algemeen aardig gevonden door andere kinderen 	 Cl 2 	Cl 1 	CI 0 S 

15 Gemakkelijk afgeleid, heeft moeite om zich te concentreren 	 Cl 0 	fl 1 	0 2 H 

16 Zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties, verliest makkelijk zelfver- 	Cl 0 	0 1 	171 2 E 

trouwen 

17 Aardig tegen jonge kinderen 	 O 0 	0 1 	0 2 p 

18 Liegt of bedriegt vaak 	 171 0 	0 1 	Cl 2 G 

19 Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 S 

20 Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen (ouders, leerkrachten, andere kinderen) 	Cl 0 	CI 1 	n 2 p 

21 Denkt na voor iets te doen 	 Cl 2 	0 1 	n 0 H 

22 Pikt dingen thuis, op school of op andere plaatsen 	 Cl 0 	Cl 1 	n 2 G 

23 Kan beter opschieten met volwassenen dan met andere kinderen 	 Cl 0 	0 1 	0 2 S 

24 Voor heel veel bang, is snel angstig 	 171 0 	CI 1 	CI 2 E 

25 Maakt opdrachten af, kan de aandacht goed vasthouden 	 0 2 	0 1 	0 0 H 

Heeft u opmerkingen? 

ZOZ: Er staan nog een paar vragen aan de andere kant 
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Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden 	Nee 	Ja, 	Ja, 	Ja, 
heeft op één of meer van de volgende gebieden: emoties, 	 kleine 	duidelijke 	ernstige 
concentratie, gedrag of vermogen om met andere mensen op 	 moeilijk- 	moeilijk- 	moeilijk- 
te schieten? 	 heden 	heden 	heden 

	

Cl 	Cl 	O 	O 

Als u 'Ja' heeft geantwoord, wil u dan alsublieft de volgende vragen over deze moeilijkheden beantwoorden? 

Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? Korter dan 	1 — 5 	6 — 12 	Meer dan 
één maand maanden maanden 	een jaar 

Helemaal Een Tamelijk Heel 

	

niet 	beetje 	 erg 
maar 

	

0 	O0 	O1 	O2 

Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag? 

Belemmeren de moeilijkheden het dagelijks leven van uw kind Helemaal 	Een 	Tamelijk 	Heel 
op de volgende gebieden? 	 niet 	beetje 	 erg 

maar 
- THUIS 	 0 0 	O 0 	0 1 	Cl 2 
- VRIENDSCHAPPEN 	 O 0 	D 0 	0 1 	0 2 
-LEREN IN DE KLAS 	 O0 	O0 	O1 	O2 
- ACTIVITEITEN IN DE VRIJE TIJD 	 0 0 	O 0 	Cl 1 	D 2 

Helemaal Een Tamelijk Heel 

	

niet 	beetje 	 erg 
maar 

	

0 	O0 	O1 	O2 

Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel? 

Uw handtekening' 	  Datum: 	  

Moeder/Vader/Anders, nl: 

Dank u wel voor uw medewerking 
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6.6.2 Aanvullende vragen SPsy, versie voor ouders 

Naam kind:  	 Datum: 	  

Beantwoord onderstaande vragen door per vraag een kruisje te zetten in één van de vierkantjes. 

De vragen gaan over het gedrag van uw kind in de laatste zes maanden. 	 Niet Beetje Zeker 
waar waar waar 

26 Heeft het gevoel gehad alsof andere mensen zijn/haar gedachten kunnen lezen 	Cl 0 	El 1 	0 2 PS 

27 Kan zich vaak niet beheersen en eet dan enorm veel 	 D 0 	D 1 	Cl 2 ES 

28 Heeft expres geprobeerd zichzelf iets aan te doen (bijvoorbeeld snijden, slaan) 	Cl 0 	0 1 	Cl 2 Z 

29 Doet erg zijn/haar best om af te vallen 	 nl 0 	Cl 1 	Cl 2 ES 

30 Heeft heigevoel gehad boodschappen te krijgen via de radio of televisie die 	Cl 0 	EI 1 	0 2 PS 
alleen voor hem/haar bestemd zijn 

31 Vindt zichzelf dik, ook al zeggen anderen dat dit niet zo is 	 Cl 0 	Cl 1 	1:12 	ES 

32 Heeft in de afgelopen week erover nagedacht een einde aan het leven te maken 	Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 Z 

33 Heeft het gevoel gehad achtervolgd en bespioneerd te worden 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 PS 

34 Geeft soms expres over na het eten 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 ES 

35 Heeft het gevoel gehad stemmen te horen die andere mensen niet kunnen horen 	Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 PS 

36 Vindt dat eten zijn/haar leven beheerst 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 ES 

37 Gebruikt alcohol 	 A 

Cl 0 niet in de afgelopen zes maanden —> sla vraag 38 	40 over 

D 1 eens per maand of minder 

Cl 2 2-4 keer per maand 

0 3 2-3 keer per week 

0 4 4 keer per week of vaker 

38 Zou wel eens wat minder alcohol mogen gebruiken 	 D 0 	Cl 1 	0 2 A 

39 Heeft problemen gehad door zijn/haar alcoholgebruik (op school, thuis of werk) 	Cl 0 	Cl 1 	10 2 A 

40 Iemand (een familielid of vriend) heeft bezorgdheid geuit over het alcoholgebruik 	D 0 	D 1 	10 2 A 
van mijn kind of hem/haar gezegd te stoppen met het gebruik van alcohol 

41 Gebruikt drugs (Drugs zijn hasj, weed, marihuana, XTC, heroïne, cocaïne, paddo's, 	 D 
slaappillen enz.; pillen tellen niet als drugs als ze verkregen zijn via de dokter) 

CJ 0 niet in de afgelopen zes maanden —> sla vraag 42 t/m 44 over 

in 1 eens per maand of minder 

O 2 2-4 keer per maand 

Cl 3 2-3 keer per week 

0 4 4 keer per week of vaker 

42 Zou wel eens wat minder drugs mogen gebruiken 	 Cl 0 	Cl 1 	Cl 2 D 

43 	Heeft problemen gehad door zijn/haar drugsgebruik (op school, thuis of werk) 	O 0 	0 1 	Cl 2 D 

44 Iemand (een familielid of vriend) heeft bezorgdheid geuit over het drugsgebruik 	0 0 	Cl 1 	D 2 D 
van mijn kind of hem/haar gezegd te stoppen met het gebruik van drugs 

Trimbos-instituut 	 9 



6.7 	Scoring 

Schalen van de SDQ  
Emotionele problemen 	 E 
Gedragsproblemen 	 G 
Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis 	H 
Sociale problemen 
Prosociaal gedrag 	 P 

Schalen van de aanvullende vragen SPsy  
Problemen met alcoholgebruik 	 A 
Problemen met drugsgebruik 	 D 
Eetstoornissen 	 ES 
Zelfdestructief gedrag 
Psychotische kenmerken 	 PS 

Ouderversie 4-18 jarigen 	 Normaal*** Grensgebied*** Klinisch ge- 
bied*** 

Emotionele problemen (E) 	 0-3 	 5-10 
Gedragsproblemen (G) 	 0-2 	 3 	 4-10 
Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis 	0-5 	 6 	 7-10 
Sociale problemen (S) 	 0-2 	 3 	 4-10 
Totaalscore problemen* 	 0-13 TM 	14-16 	17-40 
Prosociaal gedrag (P) 	 6-10 	 5 	 0-4 
Invloed moeilijkheden op omgeving en/of 	0 	 1 	 2-10 
dagelijks leven**** 
Bij missende items mag de subschaalscore alleen berekend worden wanneer tenminste 3 vragen 
ingevuld zijn. De Totaalscore Problemen mag niet berekend worden als één van de sub-
schaalscores ontbreekt. Indien een score niet berekend kan worden, wordt 'onbekend' ingevuld. 

Problemen met alcohol** (A) 
	

0-3 
	

4-5 	 6-10 
Problemen met drugs** (D) 

	
0-3 
	

4-5 
	

6-10 
Eetstoornissen (ES) 
	

0-3 
	

4-5 
	

6-10 
Zelfdestructief gedrag (Z) 

	
0-1 
	

3-4 
Psychotische kenmerken (PS) 

	
0-3 
	

4 
	

5-8 
Bij missende items mag de subschaalscore alleen berekend worden wanneer bij de schalen 
`Problemen met alcohol', 'Problemen met drugs', 'Eetstoornissen' en 'Psychotische kenmer-
ken' tenminste 3 vragen ingevuld zijn en bij de schaal 'Zelfdestructief gedrag' beide vragen. 
Indien een score niet berekend kan worden, wordt 'onbekend' ingevuld. 

Jongerenversie 12-18 jarigen 

Emotionele problemen (E) 
Gedragsproblemen (G) 
Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis (H) 
Sociale problemen (S) 
Totaalscore problemen* 
Prosociaal gedrag (P) 
Invloed moeilijkheden op omgeving en/of 
dagelijks leven**** 

Normaal*** Grensgebied*** Klinisch ge- 
bied*** 

0-5 	 6 
	

7-10 
0-3 	 4 	 5-10 
0-5 	 6 
	

7-10 
0-3 	 4-5 	 6-10 
0-15 	16-19 
	

20-40 
6-10 	 5 
	

0-4 
0 	 1 	 2-10 
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Bij missende items mag de subschaalscore alleen berekend worden wanneer tenminste 3 vragen 
ingevuld zijn. De Totaalscore Problemen mag niet berekend worden als één van de sub-
schaalscores ontbreekt. Indien een score niet berekend kan worden, wordt 'onbekend' ingevuld. 

Problemen met alcohol (A) 
	

0-3 
	

4-5 
	

6-10 
Problemen met drugs (D) 

	
0-3 
	

4-5 
	

6-10 
Eetstoornissen (ES) 
	 0-3 

	
4-5 
	

6-10 
Zelfdestructief gedrag (Z) 

	
0-1 
	

3-4 
Psychotische kenmerken (PS) 

	
0-3 
	

4 
	

5-8 
Bij missende items mag de subschaalscore alleen berekend worden wanneer bij de schalen 
`Problemen met alcohol', 'Problemen met drugs', 'Eetstoornissen' en 'Psychotische kenmer-
ken' tenminste 3 vragen ingevuld zijn en bij de schaal 'Zelfdestructief gedrag' beide vragen. 
Indien een score niet berekend kan worden, wordt 'onbekend' ingevuld. 

* De Totaalscore problemen wordt berekend door de scores op de subschalen emotionele problemen, ge-
dragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en hyperactiviteit /aandachtstekort bij elkaar op te tellen. 
De subschaal Pro-sociaal gedrag wordt hierin niet meegenomen. De Totaalscore problemen ligt dus ergens 
tussen 0 en 40. Een totaalscore van 0 -13 (ouders) / 15 (jeugdige) is normaal (LIJ: `Geen/weinig proble-
men'), een score 14-16 (ouders) / 16-19 (jeugdige) is het grensgebied (LIJ: 'Enige problemen') en een score 
van 17 (ouders) / 20 (jeugdige) of meer is abnormaal (LIJ: 'Veel problemen'). 
** Vragen worden alleen gesteld aan ouders van kinderen in de leeftijd 12-18 jaar 
*** Binnen het LIJ wordt, m.u.v. de schaal prosociaal gedrag', 'normaal' vervangen door 'geen/nauwelijks 
signalen', 'grensgebied' door 'enige signalen' en 'klinisch gebied' door 'veel signalen'. Bij de schaal 'pro-
sociaal gedrag' wordt 'normaal' vervangen door `prosociaal', 'grensgebied' door 'enigszins prosociaal' en 
`klinisch gebied' door weinig prosociaal'. 
**** De antwoorden op de vragen of de moeilijkheden het de omgeving lastig maken en/of de moeilijkhe-
den het dagelijks leven belemmeren kunnen opgeteld worden tot één 'impactscore'. De impactscore loopt 
van 0 tot 10. Een impactscore van 0 is normaal (LIJ: `gering'), een score 1 is het grensgebied (LIJ: 'matig') 
en een score van 2 of meer is abnormaal (LIJ: `groot'). 

Tot slot 

Uit onderzoek waarin de SDQ vergeleken is met de CBCL, blijkt dat de SDQ-score goed onderscheid mo-
gelijk maakt tussen jeugdigen die waarschijnlijk geen problemen hebben en jeugdigen die dat wel hebben. 
Geen enkele vragenlijst levert een perfecte score op. Desondanks wordt geadviseerd om een verhoogde 
score op de SDQ of de SPsy altijd zeer serieus te nemen. 
De interpretatie van de subschalen dient met voorzichtigheid te geschieden. De subschalen geven aanwij-
zingen over de aard van de eventueel aanwezige problematiek. De scores op de subschalen kunnen bij een 
individuele jeugdige een onderschatting of overschatting zijn van de feitelijke problematiek. 
Ouders/jeugdigen die het Nederlands minder goed beheersen, kunnen bepaalde vragen anders interpreteren 
dan de bedoeling is. Dat betekent dat uitkomsten bij hen nog voorzichtiger geïnterpreteerd moeten worden. 
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