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Management verslag 

Doelstelling van dit rapport is het inzicht geven in de onderhoudbaarheid, kwaliteit en omvang van 
het systeem IFM die op basis van automatische broncode analyse geconstateerd zijn. Bij deze analyse 
zijn de bevindingen afgezet tegen de onderzoeksgebieden van het ISO 25010 model. 

In de opdrachtomschrijving is een drietal onderzoeksvragen benoemd. De beantwoording op deze 
onderzoeksvragen luidt als volgt: 

1. Geef een oordeel over de onderhoudbaarheid van de systemen van Justid gebaseerd op de ISO-25010 
standaard en valideer de kwaliteit van de broncode eveneens op basis van "best practices" aangaande 
programmeer constructies. 

a. De handmatig onderhouden broncode van IFM scoort een 4.4 op een schaal van 5. Dit 
betekent dat IFM goed onderhoudbaar is; 

b. In IFM zijn 18 blokkerende programmeerovertredingen op de Custom broncode 
geconstateerd. 13 blokkerende overtredingen maken onderdeel uit van BUI en 5 
blokkeren overtreding maken onderdeel uit van Java; 

2. 	Wat is de waarde van de verfijnde functiepunttelling van de systemen, conform NESMA FPA? 
a. IFM kan getypeerd worden als een middelgroot systeem. De broncode telt 54.027 regels 

en 2.600 functiepunten; 
b. Het aantal functiepunten is gebaseerd op basis van een indicatieve functiepunttelling en 

backfiring. 

Welke verbetervoorstellen, risico's en scenario's zijn op te stellen teneinde de verbetering en/of de 
vervanging van de systemen te onderbouwen? 

a. Omdat IFM hoger dan een 4,0 scoort, er is geen achterstallig onderhoud benodigd. Wel 
wordt aangeraden de blokkerende bevindingen en complexiteit issues op te lossen, 
hetgeen ingeschat wordt op 36 uur werk; 

b. Een herbouwwaarde van IFM wordt geschat op 725 manmaanden en kan in een 
doorlooptijd van 22 maanden gerealiseerd worden met een gemiddelde projectbezetting 
van 53 FTE. 

Omdat de doelarchitectuur nog niet helder is, beperken de adviesvoorstellen zich in dit rapport alleen 
tot verbeteringen, die het uitvoeren van het technisch noodzakelijk onderhoud als doel hebben. 
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Aanlevering broncode 
Aanlevering functioneel ontwerp 

1 INTRODUCTIE 

1.1 Achtergrond 

De Justitiële Informatiedienst, hierna te noemen Justid, heeft Omnext verzocht een 
functiepuntentelling en kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar enkele informatiesystemen van Justid. 
In dit rapport worden de verfijnde conclusies van dit onderzoek met betrekking tot deelsysteem IFM 
besproken. 

1.2 Opdrachtomschrijving 

De opdracht luidt: 

Geef een oordeel over de omvang en kwaliteit van de genoemde systemen en stel diverse advies- 
rapportages op teneinde Justid een adequate keuze te kunnen laten maken ten aanzien van 

eventuele nieuwbouw of verbouw van de betrokken systemen. 

De ISO-25010 karakteristieken van kwaliteit, onderhoudbaarheid, complexiteit en omvang zijn de 
belangrijkste aspecten daarbij. De volgende onderzoeksvragen aangaande het object van onderzoek 
worden beantwoord: 

1. Geef een oordeel over de onderhoudbaarheid van de systemen van Justid gebaseerd op de 
ISO-25010 standaard en valideer de kwaliteit van de broncode eveneens op basis van "best 
practices" aangaande programmeer constructies. 

2. Wat is de waarde van de verfijnde functiepunttelling van de systemen, conform NESMA 
FPA? 

3. Welke verbetervoorstellen, risico's en scenario's zijn op te stellen teneinde de verbetering 
en/of de vervanging van de systemen te onderbouwen? 

1.3 	Onderzochte bronnen 

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat is gebaseerd op de broncode van IFM, die op 16 
juni 2015 is opgeleverd. Gedurende het onderzoek hebben vervolgens nog de volgende sessies / 
contactmomenten plaatsgevonden: 

Tabel 1— Overzicht contactmomenten 
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1.4 Toelichting kwaliteitsmodel 

Een toelichting op het toegepaste ISO-25010 kwaliteitsmodel is te vinden in het document 
"2015_09_01_Toelichting_Kwaliteitsmodel". 
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2 	BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft Omnext de broncode van IFM geanalyseerd. In deze 
paragraaf worden de belangrijkste bevindingen besproken. 

2.1 Kwaliteitsonderzoek 

2.1.1 Omvang 

De grootte van een softwaresysteem wordt uitgedrukt in regels broncode (Lines of Code) of in 
Functiepunten (Function Points). Het systeem bevat geen gegenereerde broncode. 

De omvang van het systeem is als volgt berekend: 

Afbeelding 1 - Het aantal regels Java broncode van IFM 

Voor IFM is er een indicatieve functiepunttelling op zowel het Oracle datamodel als het Blueriq 
entiteitenmodel uitgevoerd. Het rapport van deze telling is terug te vinden in Bijlage A en Bijlage B. 
De uitkomsten van de tellingen wordt in onderstaande afbeelding weergegeven: 
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Functiepunttelling triangulatie 

Detail FP 

• Indicatieve iPA Oracle 

• Indicatieve FPA A:tierig 2 US 

3.425 

Zekerheid Afwijking 

S <10% 

<15% 

<25% 

< 35% 

>= 35% 

Afbeelding 2 - Functiepunttelling op basis van triangulatie 

Van de drie methodieken is de detail functiepunttelling het meest betrouwbaar. Omdat er geen 
ontwerp van IFM is, ontbreekt deze telling. Uit bovenstaande afbeelding kan geconstateerd worden 
dat het aandeel van Blueriq op IFM groot is. Op basis van de metingen kan een eindoordeel worden 
gegeven. 

Laag —0—(1 ——-01,—> Hoog 

Tabel 2 -Triangulatie methodiek t.a.v. de omvangsbepaling 

Inzake de normering van kolom Zekerheid dient met de volgende afwijking rekening gehouden te 
worden: 

Tabel 3 — De zekerheid van de functiepunttelling vertaald naar afwijkingspercentages 

2.1.2 Onderhoudbaarheid 

2.1.2.1 	Onderhoudbaarheid Blueriq broncode 

De complexiteit van de Blueriq broncode wordt voor een deel bepaald door de complexiteit van de 
DecisionTables. Decision Tables van Blueriq kunnen vrijelijk vertaald worden bedrijfsregels. Er zijn 46 
DescisionTables gedefinieerd in GCOS. De Cyclomatische Complexiteit (=CC) van een DecisionTable 

7 ©Omnext B.V. 



wordt bepaald door het aantal kolommen van de tabel te nemen. Zo is CC waarde van onderstaande 
DecisionTable 12: 

Decislon tabla Iayout: 

Persoon.Geboorternaand_verwactit 	'01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '08' '09' '10' '11' '12' 

Persoon.Geboortemaand venvacht integer 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 

Afbeelding 3 — Voorbeeld DecisionTable met een Cyclomatische Complexiteit van 12 

De waarde van een Cyclomatische Complexiteit kunnen vertaald worden naar een risico 
classificering. De onderverdeling is hierbij: 

CC 
	

Risico 
CC <= 10 
	

Laag 
11 <= CC <= 20 
	

Gemiddeld 
21 <= CC <= 50 
	

Hoog 
51 <= CC 
	

Zeer hoog 

Tabel 4 — Risico classificering van de Cyclomatische Complexiteit 

Inzake IFM wordt geconstateerd dat er een Zeer Hoog risico wordt gelopen ten aanzien van de 
complexiteit van enkele Decision Tables, een en ander verduidelijkt in onderstaande afbeelding. De 
Zeer hoog en Hoog geclassificeerde DecisionsTables dienen gerefactored te worden. 

Complexiteit Decision Tables 

1200 

1000 

Afbeelding 4 - Aantallen risico classificering inzake Decision Tables 

Een ander kwaliteitsaspect wordt bepaald door de complexiteit van de Reuseable Expressions. Er zijn 
1.123 Reusable Expressions gedefinieerd in IFM. De Cyclomatische Complexiteit van een Reusaeble 
Expression wordt bepaald door het aantal "from", "where", "and" en "or" te tellen, verhoogd met 1. 
In de volgende afbeelding wordt het risico overzicht getoond van de Reuseable Expressions: 
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Systeem Score 
IFM 4.4 

5 Uitstekend onderhoudbaar 
4 Goed onderhoudbaar 

1 Zeer slecht onderhoudbaar 

Afbeelding 5 - Aantallen risico classificering inzake Reuseable Expressions 

2.1.2.2 	Onderhoudbaarheid Non-Blueriq broncode 

Omnext maakt gebruik van de ISO-25010 standaard om de onderhoudbaarheid van software te 
bepalen. De waardering van de onderhoudbaarheid is gebaseerd op zes producteigenschappen te 
weten Volume, Duplicaten, Unit Size, Complexiteit, Unit Interfacing en Coupling. 

De individuele kwaliteit scores van de afzonderlijke handmatig onderhouden modules zijn als volgt 
berekend: 

Tabel 5 - De individuele scores van de onderhoudbaarheid van de handmatig onderhouden broncode 

Een logische beschrijving van de scores wordt in onderstaande tabel duidelijk gemaakt. 

Tabel 6 — De logische omschrijving van de kwaliteit score 

Uitgesplitst per karakteristiek, zijn de volgende scores berekend: 
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Tabel 7 - De eindscores op onderhoudbaarheid van IFM 

Het systeem is onderverdeeld in twee subsystemen. De individuele scores van elk van de 
subsystemen is als volgt berekend: 

®® BUI -180 Quality 

®S IFM Java -180 Quality 

Java tt*Ibe 	***Oe 	 #0›,400 11411000 *WOW) . 0400WD 
4.Y2 	 6.00 	 5.00 

MaIntal nabil[ty ace« 
to LSO 

Tabel 8 - De individuele scores op onderhoudbaarheid van IFM subsystemen 

2.1.3 	Best practice overtredingen 

Naast de in de ISO-onderhoudbaarheidswaardering gebruikte metrieken zijn er nog meer elementen 
die de kwaliteit van software beïnvloeden. Om deze reden kijkt Omnext® SaaS ook naar zogenaamde 
Best Practice overtredingen. Best Practice overtredingen worden in afnemende mate gecategoriseerd 
naar de indeling Blokkerend, Kritiek, Groot, Klein en Informatief. 

Met betrekking tot de Custom broncode, zijn de volgende aantallen van blokkerende overtredingen 
geconstateerd: 

• 
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Systeem 	 Blokkerend 
IFM 
	

18 

Tabel 9 — Het aantal blokkerende overtredingen op IFM 

2.2 Aanvullende observaties 

	

2.2.1 	Unit testen 

Unit testen is een breed geaccepteerde techniek voor de waarborging van de kwaliteit van het 
systeem. Hierbij worden kleine stukjes broncode door de ontwikkelaars zelf automatisch en dagelijks 
getest om het herintreden van fouten te voorkomen. 

'• Voor•IFM is uitgebreide testbroncode aangetroffen. Rond 40% van alle Java brOikode beStaatu i 
1:.testbroncode. 

	

2.2.2 	Duplicatie 

In IFMzijn de meeste duplicaten aangetroffen in de test brorieo0; hetgeen geen riico vormt Voor de 
onderhoudbaarheid,~ IFM omdatDuplicatie in test broncode wordt,tpegestaan. 

Rond de 1% van de IFM Java broncode betrokken bij duplicatie. 

ca IFM Java Clones 
Summary  

% Code 	 1.05 Total Stut (11.9C) 

~es 	 25 End C142185 

Cbne5 ot a unit 	19 Neeted acnes 
. 	_ . 	. 

	

2.2.3 	Achterstallig onderhoud 

Het achterstallig onderhoud wordt berekend door de custom programmatuur in ogenschouw te 
nemen die minder dan een 4,0 scoort. Om deze programmatuur naar een 4,0 te brengen dienen de 
volgende activiteiten uitgevoerd te worden: 

• Het elimineren van de Blokkerende (=Prio-1) Standard & Guidelines overtredingen; 
• Het reduceren van de complexiteit van de broncode; 
• Het refactoren van te lange methoden naar kleinere eenheden; 
• Het verwijderen van de duplicate broncode, zijnde de exacte klonen. 

Omdat de eindscore van IFM eéií .4.4 heeft, is geen aehIerslállig,.onderhoUd-gedefiiiieerd:,VOOr:IFM. 
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5,0 4 
4,0 6 
3,0 8 
2,0 12 

16 1,0 

Kwaliteit Tijdsduur onderhoud per FP 

Projectduur 
(maanden) 

22 

Inspanning 
(manmaanden) 

725 

Gemiddelde 
bezetting 

53 

Systeem 

IFM 

2.2.4 	Opbrengsten na uitvoeren achterstallig onderhoud 

Nadat het achterstallig onderhoud is uitgevoerd treedt er niet alleen een kwaliteitsverbetering op ten 
aanzien van de broncode, maar is de organisatie ook meer lean-and-mean omdat het onderhoud 
efficiënter uitgevoerd kan worden. Er bestaat namelijk een correlatie tussen de kwaliteit van broncode 
en de productiviteit van een onderhoudsteam. Deze relatie wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

Afbeelding 6 - Overzicht softwareproduct kwaliteit versus productiviteit 

Omdat er geen achterstallig onderhoud op IFM bekend is, zijn er geen opbreng'sten na het uitvoeren 
van achterstallig onderhoud.te verwachten. 

2.2.5 Herbouwwaarde 

Nu de grootte bekend is, kan het aantal manmaanden dat nodig is om een soortgelijke applicatie te 
herbouwen worden berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de benchmark informatie van 
QSMI. QSM toont hierbij de volgende tabel: 

Business Systems: Function Point Benchmarks 

Duration 	Effort 	Average Staff 
(Months) 	(PM) 	(FTE) 

Size: FP FP/PM 

50 
	

5.7 
	

11.9 
	

2.0 
	

7.1 

100 
	6.4 
	

17.9 
	

2.7 
	

8.6 

250 
	

7.6 
	

31.6 
	

4.1 
	

10.8 

500 
	

8.5 
	

46.4 
	

5.6 
	

13.1 

1,000 
	

9.0 	71.0 
	7.4 	15.5 1 

Min: 10 
	

1.6 
	

1.6 
	

0.4 
	

1.1 

Max: 5,000 	42.2 	1,705.0 	121.4 	234.0 I 

Tabel 10 — De QSM functiepunten benchmark 

De kolom Duration bevat de optimale tijdsduur in maanden waarin het project gerealiseerd kan 
worden. De kolom Effort (PM) bevat de benodigde inspanning in manmaanden en de kolom Average 
Staff bevat de gemiddelde bezetting. 

Op basis van extrapolatie wordt de herbouwwaarde van het IFM systeem geschat op: 

Tabel 11— De geschatte herbouwwaarde van IFM 

1  Zie ook: http: //www.qsm.com/resources/performance-benchmark-tables#Business%20Function%20Point  
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De geschatte inspanning is inclusief het opstellen van Requirements, Bouwen en Testen. 

2.2.6 Overige zaken 

De totstandkoming van de omvang van het systeem IFM is voor een belangrijke factor bepaald, door 
specialisten van Justid te betrekken bij de keuze of broncode relevant is om te tellen en/of 
kwaliteitsanalyses over uit te voeren. Zo niet, dan is de broncode in de Omnext® SaaS portal 
gemarkeerd als zijnde gegenereerd. De volgende besluiten liggen ten grondslag aan het schatten van 
de systeemomvang: 

ID Omschrijving  
001 
	De volgende broncode is genegeerd: 

sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\boxover.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\datastructures.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\i s\date.format.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\dynamiccalender.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguery.hotkeys.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguery.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguey.ui.autocomplete.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguery.ui.combobox.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguery-corner.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jguery-ui.js 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\j s\jstorage.js 

002 
	De volgende IFM mappen zijn genegeerd: 

sources\IFM.war\webapp\WEB-INF\schemas 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\yui 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\phpspellcheck 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\tinymce 
sources\IFM.war-config\resource\base\styles\IFM\tablet 

003 
	

In BUI dienen de XSD schema's te worden genegeerd 

Tabel 12 - Een overzicht van de besluiten die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van de omvang 
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3 	DETAIL ANALYSE 

In dit hoofdstuk wordt meer diepgang van de broncode behandeld. De analyse is uitgevoerd aan de 
hand van de ISO-Maintainability elementen die op basis van automatische broncode analyse door 
Omnext® zijn vastgelegd. De elementen zijn geordend op: 

• Analyseerbaarheid; 
• Wijzigbaarheid; 
• Stabiliteit; 
• Testbaarheid. 

Om de onderhoudbaarheid aspecten en de uiteindelijke Onderhoudbaarheid van de software te 
bepalen, berekent Omnext de kwaliteitsattributen van de geanalyseerde broncode. De 
kwaliteitsattributen zijn verbonden met de ISO-25010 Onderhoudbaarheidsaspecten. 

3.1 IFM 

3.1.1 	Kwaliteit score 

De ISO score van de broncode van IFM is als volgt: 

n e 20150618 -180 Quality 

Volume 	Duptleation 	Untt Size 	Complexity 	Unit Interfacing 	Coupting 

	

*04014 ***te. ie Ce 	Ii#1)0() atmeloilvt) otoloog) 
6.00 	 6.00 	 4.68 	 2.94 	 4.32 	4.73 

Analyzabtlity ***40  4.89  

ChantpabtlIty *40,224K 

Stabil*/ 	****4.) 4.53 

TestabIllty 	***111,.) 
3A1 

Total  
4.03 

Afbeelding 7 - Harvey balls toegeschreven aan de onderhoudbaarheidsaspecten van IFM 

De Custom broncode van IFM scoort een 4.4 op een schaal van 5. Op het gebied Analyseerbaarheid 
scoort IFM een 4.9 (Uitstekend), op Wijzigbaarheid 4.2 (Goed), op Stabiliteit 4.5 (zeer goed) en op 
Testbaarheid is de score 3.8 (ruim voldoende). 

• 

• 

u 
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Custom BUI Java 293 15.500 
IFM n.v.t. Blueriq 2.106 
IFM 22.695 Java 727 

Subtotaal Custom 38.195 
15.832 299 

TOTAAL 2.600,  54.027 

Subsygtgem Technologie Regels broncode Functiepunten Type 

IFM Test Java 
Subtotaal Test 0 

In de volgende paragrafen worden de individuele kwaliteitsattributen van IFM toegelicht en de "best 
practice" overtredingen besproken. 

3.1.2 	Kwaliteitsattributen 

Omnext bepaalt en berekent de omvang en kwaliteitsattributen op basis van statische broncode 
analyse. De in de volgende paragrafen behandelde attributen bepalen in hoge mate de 
onderhoudbaarskarakteristieken van het ISO-25010 Maintainabilitiy Model. 

3.1.2.1 	Volume 

L IFM kan getypeerd worden als een middelgroót systeem. De Custom broncede telt 54.027 regels en J;  
2.600 functiepunten. 

Volume zegt iets over de totale grootte van het systeem en bepaalt daarmee de Analyseerbaarheid 
van het systeem. In het algemeen kan gesteld worden dat grotere systemen moeilijker te onderhouden 
zijn omdat grotere systemen lastiger te overzien zijn. 

De grootte van een systeem wordt in het algemeen uitgedrukt in aantal regels broncode (Lines of 
Code) of Functiepunten. Het aantal functiepunten wordt berekend door het aantal regels broncode te 
delen door een zogenaamde Gearing Factor die per technologie opgesteld is door QSM. 

Tabel 13 - Het aantal regels en fitnctiepunten van IFM 

2  Eindoordeel op basis van Backfiring en Indicatieve functiepunttelling 
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>= 20.000 Zeer zeer groot (xxl) 

Aantal functiepunten 
>= 0 en < 1,000 

Omvang  
Klein (s) 

>= 1,000 en < 5,000 
>= 5,000 en < 10,000 

Middelgroot (m) 
Groot (I) 

>= 10,000 en < 20,000 Zeer groot (xl) 

Een logische omschrijving inzake de omvang van een systeem is gebaseerd op de volgende indeling: 

Tabel 14 — De omvang gebaseerd op functiepunten 

3.1.2.2 	Duplicatie 

In de test broncode van IFM zijn de meeste duplicaten in de Java, aangetroffen, waarbij niet alleen is 
gekeken naar exacte clones maar ook naar syntactische clones. 

Duplicatie zegt iets over de hoeveelheid aangetroffen gedupliceerde broncode. Grote hoeveelheden 
duplicaten hebben een negatieve impact op de onderhoudbaarheid van de broncode. 
Duplicaten bepalen voornamelijk de Analyseerbaarheid en Wijzigbaarheid van een systeem. De 
Analyseerbaarheid wordt beïnvloed omdat het systeem onnodig groter wordt. Ook is tijdens de 
analyse niet altijd duidelijk dat bepaalde delen van de broncode gedupliceerd zijn. Duplicaten hebben 
dan ook impact op de Wijzigbaarheid omdat bij aanpassingen van een duplicaat, de overige 
duplicaten ook aangepast en getest moeten worden. Dat laatste wordt vaak vergeten. 

Omnext zoekt niet alleen naar exacte klonen maar detecteert ook syntactische klonen. Dat zijn clones 
die qua structuur aan elkaar gelijk zijn. De stukje broncode wordt beschouwd als duplicaat als de 
overlap groter dan 6 regels broncode is. 

De meest exacte duplicate broncode van is IFM aangetroffen in de Java test tak,  

3 g IFM Java Clones 	 ra mi IFM_Jave_Test Clones 
Summary 	

- 	SuMmEIng  - 	- 
% Code 	 1.05 Total size (LLoC) 	239 	% Code 	 644 Total Size (U.oC) 	1020 
Clones 	 25 Exact Clones 	 • 	Clones 	 83 Exact Clones 	 14 
Clones ot a unit 	19 Nested Clones 	0 	Gom* ot a unit 	e3 Nested Clones 	0 

Afbeelding 8 - Overzicht van de duplicatie percentage van IFM 
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3 r  

s 

é 
0 

Cycltontátithe-Cgirinplexiteit Risko 
1-10 
	

Een stuk broncode zonder risico 
Een meer complex stuk broncode met een verhoogd risico 
Een complex stuk broncode met hoog risico 

11-20 
21-50 
51 en hoger Een niet-testbaar stuk broncode met een zeer hoog risico 

3.1.2.3 	Unit Size 

vide Jay á Bui programinattin.r:Worden twee methoden aangetroffen die tegroot..Van,lengte- tijm. 

Unit Size zegt iets over de grootte van de methode lengtes en/of schermen. Er zijn zeer beperkte delen 
van broncode aangetroffen die een hoog onderhoudsrisico hebben t.a.v. lengte. 

Unit Size overtredingen 

Afbeelding 9 — Aantallen Unit Size overtredingen als gevolg van een te hoog Lines of Code van IFM 

3.1.2.4 	Complexiteit 

Complexiteit zegt iets over de complexiteit van de broncode met de daaraan gekoppelde 
Testbaarheid. Hoe complexer een methode, des te meer testinspanning is benodigd. Complexiteit is 
gebaseerd op McCabe's Cyclomatic Complexity. Het berekent het aantal onafhankelijke testpaden van 
een bepaald stukje broncode. 

Cyclomatische complexiteit is een maat voor de complexiteit van een bepaald stukje broncode. 
Onderzoek toont aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen Cyclomatische Complexiteit en de 
onderhoudbaarheid en testbaarheid van de programmatuur. Dit impliceert dat bij programma's met 
een hogere complexiteit de kans op fouten bij het aanpassen van de broncode groter is. 

Het Software Engineering Institute heeft een aantal risico categorieën samengesteld gebaseerd op de 
gemeten Cyclomatische Complexiteit: 

Tabel 1 - Complexiteit Risico categorieën volgens Software Engineering Institute 

In onderstaand overzicht wordt een grafiek getoond met het aantal methoden die te complex zijn: 
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UI 	 4 

no H 

Cyclomatische Complexiteit 
overtredingen 

Afbeelding 10 - Overzicht van Java methoden met een te hoge Cyclomatische Complexiteit van IFM 

Er zijn complexe delen in Blueriq aangetroffen. 1 Reuseable Expression heeft een CC > 50 en 22 
expressions hebben een CC > 20. De onderstaande verdeling is aangetroffen: 

Complexiteit Reusable Expressions 

IF51 filuerfq 

• g 
r_ 

22 

4.Gernideleld 	 57  

1.143 

Afbeelding 11 - Overzicht van Blueriq Reuseable Expressions op basis van Cyclomatische Complexiteit 
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Complexiteit Decision Tables 

~6M 	0  

I <BUI 	 24 

Afbeelding 12 - Overzicht van Blueriq Decision Tables op basis van Cjclomatische Complexiteit 

3.1.2.5 	Unit Interfacing 

Unit Interfacing zegt iets over de koppeling tussen verschillende systemen. Softwareproducten met 
grotere interfaces zijn moeilijker te onderhouden. De grootte van het grensvlak van een interface kan 
worden gekwantificeerd als het aantal parameters die gedeclareerd zijn bij de definitie van een 
eenheid. 

Unit interfacing 

Afbeelding 13 - Overzicht van methoden met een te hoge Unit Interfacing van IFM 

3.1.2.6 	Coupling 

Er zijn geen signalen aangetroffen die op basis van Coupling melden dat de architectuur niet op orde 
is. 
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S&G overtredingen 

wi,:tárigOt:gl,t  

11 

10 

Coupling zegt iets over de afhankelijkheid van de onderlinge classes en architectuur. Een hoge mate 
van coupling kan een signaal zijn dat architectureel mogelijk iets niet op orde is. 

De afhankelijkheid van een systeem wordt uitgedrukt in de term Coupling. De Afferent Coupling (of 
Fan-in) meet hoe vaak een bepaalde class wordt aangeroepen vanuit een andere class. 

3.1.3 	Best practices 

In de vorige paragrafen zijn de kwaliteitsattributen van het ISO-25010 model besproken. Een andere 
manier om naar de kwaliteit van de broncode kijken, is het valideren van de broncode op basis van de 
zogenaamde "Standards & Guidelines". 

3.1.3.1 	Standaarden en Richtlijnen 

In IFM zijn .9 blokkerende overtredingen aangetroffen. 

Afbeelding 14 — Een overzicht van de Prio-1 en Prio-2 overtredingen van IFM 
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Voorstel 

Ratio 

Uitvoering 

Ratio • Duplicatie van code vermindert de onderhoudbaarheid; 
• Duplicatie veroorzaakt hoge onderhoudskosten; 
• Duplicatie maakt het oplossen van bugs lastiger omdat aanpassingen op 

meerdere plekken moeten worden uitgevoerd; 
• Duplicatie maakt het testen moeilijker. 

Ratio • Lange methoden zijn moeilijker te onderhouden omdat ze lastiger te overzien 
zijn; 

• Lange methoden hebben een negatieve impact op de Analyseerbaarheid 
omdat foutdiagnoses langer duren; 

• Het kost meer tijd om een laag aantal lange methoden aan te passen dan een 
hoog aantal korte methoden. 

Verwijder alle exacte duplicate broncode uit IFM die bestaan uit meer dan 6 regels 
broncode. 

Voorstel 

Pas 43 methoden aan die een exacte kopie zijn van een andere methode. Filter 
hiertoe in het Excel document de kolom "Remove Exact Duplicatie" op 1. 

Uitvoering 

Splits methoden op, die op basis van Analyseerbaarheid een zeer hoog 
onderhoudsrisico vormen. 

Voorstel 

Splits 3 methoden op die langer zijn dan 100 regels broncode. Filter hiertoe in het 
Excel document de kolom "Reduce Unit Size" op 1. 

Uitvoering 

Verminder de complexiteit van de methoden die op basis van Testbaarheid een 
zeer hoog onderhoudsrisico vormen.  

• De complexiteit van broncode heeft een negatief effect op het gebied van 
Testbaarheid omdat complexere methoden lastiger te testen zijn; 

• Complexe methoden zijn lastiger om aan te passen.  

Splits 58 methoden op die een Cyclomatische Complexiteit van 20 of meer hebben. 
Filter hiertoe in het Excel document de kolom "Remove Complexity" op 1.  

4 VERBETERVOORSTELLEN 

4.1 Scope 

Omdat de doelarchitectuur nog niet helder is, beperken de adviesvoorstellen zich in dit rapport alleen 
tot verbeteringen die het uitvoeren van het technisch noodzakelijk onderhoud als doel hebben. Na het 
uitvoeren van dit technisch noodzakelijk onderhoud is de programmatuur lean-and-mean waarmee 
Justid in control komt voor verdere ontwikkelingen. Ten aanzien van de in dit rapport genoemde 
voorstellen blijven de gebruikte technologieën en het huidige landschap dus ongewijzigd. Als er in 
een later stadium meer duidelijkheid is over de nieuwe doelarchitectuur, dan is het mogelijk om 
verdere migratieplannen op te stellen. 

4.2 Verbetervoorstellen IFM 

De componenten die betrokken zijn bij de verbetervoorstellen zijn te vinden in het Excel document 
Verbetervoorstellen. xlsx dat als bijlage aan dit rapport is toegevoegd. 
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Voorstel 
	

Pas op basis van Best Practices de Blokkerende bevindingen aan 

Ratio 	 • Blokkerende bevindingen kunnen mogelijk de werking van de applicatie 
beïnvloeden . 

Uitvoering 	Pas op 18 plaatsen in de broncode aan waarvoor een Blokkerende bevindingen is 
geconstateerd. Filter hiertoe in het Excel document de kolom "Prio 1" alles groter 
dan 1. 
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5 CONCLUSIES 

Doelstelling van dit rapport is het inzicht geven in de onderhoudbaarheid, kwaliteit en omvang van 
het systeem IFM, die op basis van automatische broncode analyse geconstateerd zijn. Bij deze analyse 
zijn de bevindingen afgezet tegen de onderzoeksgebieden van het ISO 25010 model. 

In de opdrachtomschrijving is een drietal onderzoeksvragen benoemd. De beantwoording op deze 
onderzoeksvragen luidt als volgt: 

1. Geef een oordeel over de onderhoudbaarheid van de systemen van Justid gebaseerd op de ISO-25010 
standaard en valideer de kwaliteit van de broncode eveneens op basis van "best practices" aangaande 
programmeer constructies. 
a. De handmatig onderhouden broncode van IFM scoort een 4.4 op een schaal van 5. Dit 

betekent dat IFM goed onderhoudbaar is; 
b. In IFM zijn 18 blokkerende programmeerovertredingen op de Custom • broncode 

geconstateerd. 13 blokkerende overtredingen maken onderdeel uit van BUI en 5 blokkeren 
overtreding maken onderdeel uit van Java; 

2. 	Wat is de waarde van de verfijnde functiepunttelling van de systemen, conform NESMA FPA? 
a. IFM kan getypeerd worden als een middelgroot systeem. De broncode telt 54.027 regels en 

2.600 functiepunten; 
b. Het aantal functiepunten is gebaseerd op basis van een indicatieve functiepunttelling en 

backfiring. 

3. Welke verbetervoorstellen, risico's en scenario's zijn op te stellen teneinde de verbetering en/of de 
vervanging van de systemen te onderbouwen? 
a. Omdat IFM hoger dan een 4,0 scoort, er is geen achterstallig onderhoud benodigd. Wel wordt 

aangeraden de blokkerende bevindingen en complexiteit issues op te lossen, hetgeen 
ingeschat wordt op 36 uur werk; 

b. Een herbouwwaarde van IFM wordt geschat op 725 manmaanden en kan in een doorlooptijd 
van 22 maanden gerealiseerd worden met een gemiddelde projectbezetting van 53 FTE. 
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Bijlage A. INDICATIEVE FUNCTIEPUNTTELLING IFM ORACLE 

ADRES 
	

ILGV 
BERICHT 
	 ILGV 

BERICHTBIJLAGE 
	

ILGV 
BJZLO KATI E 	 ILGV 
BJZREGIO 
	

ILGV 
BUI_AANLEVERING 
	

ILGV 
COBOSWERKGEBIED 
	 ILGV 

EBV_STARTAPP_LOG 
	

ILGV 
.EVENT 
	

ILGV 
FORMULIER 
	

ILGV 
FORMULIER BIJLAGE 
	

ILGV 
Gedragsinterventie 	 ILGV 
GEGEVENSGROEP 
	 ILGV 

GRAPH 	 ILGV 
Houdbaarheid 
	

ILGV 
HoudbaarheidsPeriode 	 ILGV 
JEUGDIGE 
	

ILGV 
JEUGDIGEBIJLAGEITEM 

	 ILGV 
JeugdigeDossierltem 	 ILGV 
JJI_GROEP 
	 ILGV 

JJI_G roep_Jeugdige 	 ILGV 
JJI_Groep_Medewerker 	 ILGV 
JJI_Instelling 	 ILGV 
JJI_KIOSKITEM 
	

ILGV 
JJI_LOCATIE 
	

ILGV 
JJI_Medewerker 	 ILGV 
JJI_MedewerkerBijlageltem 	ILGV 
JJI_Rapportage_Groep 	 ILGV 
JJI_Rapportage_Individueel 

	
ILGV 

JJI_SIGNAAL 
	

ILGV 
LOCKS 
	 ILGV 

MEDEDELINGEN 
	 ILGV 

PAGESOURCEEXPORT 
	

ILGV 
RAADSREGIO 
	

ILGV 
TRAJECT 
	

ILGV 
NATIONALITEIT 	 KGV 
LAND 
	 KGV 
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Bijlage B. INDICATIEVE FUNCTIEPUNTTELLING IFM BLUERIQ 

Aanleiding raadsonderzoek 
	

ILGV 
Aanvullende informatie 	 ILGV 
Achtergrond 
	

ILGV 
Administratie 	 ILGV 
Adres 	 ILGV 
Afspraken 	 ILGV 
Agressie 	 ILGV 
Alcohol, drugs, gokken 	 ILGV 
Algemeen 	 ILGV 
Analyse perspectief 
	

ILGV 
Attitude 	 ILGV 
Begeleiding 	 ILGV 
Betrokkenheid ouders 	 ILGV 
Bevinding 	 ILGV 
Bijlagen 	 ILGV 
Casusbehandelaar 	 ILGV 
Casusgegevens 	 ILGV 
Conclusie en advies 	 ILGV 
Contacten 	 ILGV 
Contactinformatie 	 ILGV 
Contraindicatie 	 ILGV 
Dag- en vrijetijdsbesteding 	 ILGV 
Delict 
	

ILGV 
Diagnose jeugdige 	 ILGV 
Doelen 	 ILGV 
DRPScoring 	 ILGV 
Evaluatie 	 ILGV 
Fase YouTurn 	 ILGV 
Financiele kenmerken 	 ILGV 
Formulier 	 ILGV 
Functioneren onderwijs 	 ILGV 
Gedragsbeeld jeugdige 	 ILGV 
Gedragsinterventie 	 ILGV 
Gedragspatronen 	 ILGV 
Geestelijke gezondheid 

	
ILGV 

Gesprekspartner 	 ILGV 
Gespreksverslag 	 ILGV 
Gezag 	 ILGV 
Gezin 	 ILGV 
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Gezinslid 	 ILGV 
Gezinssituatie 	 KGV 
Groep 	 ILGV 
H I D 	 ILGV 
Hulpverlening 	 ILGV 
Hulpverleningsinstelling 	 ILGV 
Identiteitsbewijs 	 ILGV 
Individueel trajectbegeleider 	 ILGV 
Jeugdige 	 ILGV 
JeugdigeDossierltem 	 ILGV 
JJI_Rapportage 	 ILGV 
Justitieel kader 	 ILGV 
Kiosk 	 ILGV 
Leefgroep 	 KGV 
Locatie 	 ILGV 
Maatregel 	 ILGV 
MAYSI2 	 I LGV 
Medewerker 	 ILGV 
Medewerkermap 	 ILGV 
MijnLevensverhaal 	 ILGV 
Mogelijkheden verandering 	 ILGV 
Ondertekening 	 ILGV 
Onderzoeksdossier 	 ILGV 
Ontwikkeling 	 ILGV 
Opvolging interventies 	 ILGV 
Organisatie 	 ILGV 
Overige informatie 	 ILGV 
Overleg 	 I LGV 
Periodieke bespreking 	 ILGV 
Perspectiefplan 	 ILGV 
Plaatsinggegevens 	 ILGV 
Plan van aanpak 	 ILGV 
Privilege 	 ILGV 
Profiel 	 ILGV 
ProJustitia rapportage 	 ILGV 
Psychosociale situatie 	 ILGV 
Raadsrapport 	 ILGV 
Reactie ouders jeugdige 	 ILGV 
Relatie 	 ILGV 
Relaties 	 ILGV 
Risicotaxatie 	 ILGV 
SAVRY 	 ILGV 
SAVRY factor 	 ILGV 
School 	 I LGV 
Screening jeugdige 	 ILGV 
SDQ 	 ILGV 
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Signaal 	 ILGV 
Situatie jeugdige 	 ILGV 
Spsy 	 ILGV 
Stabiliteit 	 ILGV 
Status 	 ILGV 
STP plan 	 ILGV 
Taxatie 	 ILGV 
Titelgegevens 	 I LGV 
Toeleiding gedragsinterventie 	 ILGV 
Traject 	 I LGV 
TVA 	 I LGV 
Uiterlijke kenmerken 	 ILGV 
Vaardigheden 	 ILGV 
Verblijf 	 ILGV 
Verlof 	 ILGV 
Verlof evaluatie 	 ILGV 
Verlofaanvraag 	 ILGV 
Verloop 	 ILGV 
Verloop contact ouders 	 ILGV 
Werk 	 ILGV 
Zorgaanspraak 	 ILGV 
Zorgbehoefte 	 ILGV 
Zorgen zelfdestructief gedrag 	 ILGV 
Zorgmelding 	 ILGV 
Zorgpunten 	 ILGV 
Zorguitvoering 	 ILGV 
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Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
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2500 EH Den Haag 
www.wodc.n1 

Contactpersoon 

Projectbegeleider 

T 06 

Van 

Datum/para af 

Li—g—'(8 

Datum 
30 augustus 2018 

Ons kenmerk 
2694/2354677/18 

Bijlagen 
Onderzoeksrapport 

t
a Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 
Ministerie van Justitie 

D2 

Aanbieding onderzoeksrapport Interbeoordelaars-
betrouwbaarheid LIJ. Onderzoek naar de 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen' 

Concipiënt 

Bijgaand treft u aan het onderzoeksrapport 'Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
LIJ. Onderzoek naar de Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen'. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek 
van de Directie Sanctietoepassing en Jeugd. 

Het onderzoek is in de periode van 1 december 2016 tot 24 augustus 2018 
uitgevoerd door " 	 (projectleider), 	- 

en 10.2(e) 	 ...van de Universiteit van 
Amsterdam. 

Het onderzoek geeft een beeld van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het 
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en aanknopingspunten om 
die te verhogen. 

Aanleiding 
Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in 
aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van 
aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Het is van 
belang dat het LIJ een betrouwbaar en valide diagnostisch instrument is. Daarom 
is in het onderhavige onderzoek de betrouwbaarheid van het LIJ onderzocht 
(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). 
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Resultaten en conclusies 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het LIJ is door de moeizaam 
gerealiseerde, kleine, en mogelijk niet representatieve, steekproef niet 
nauwkeurig gemeten, maar over het algemeen laag. 
Uit een enquête onder medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming 
blijkt dat 27 van de 131 LIJ-vragen als onduidelijk worden ervaren. 

Uit deze resultaten is af te leiden dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
het LIJ voor verbetering vatbaar is. 

Hiertoe geven de onderzoekers drie aanknopingspunten: 
-(verdere) standaardisatie van de afnameprocedures; 
-verkorting van de tijdsperiode tussen de gesprekken met de jongere en 
ouders/verzorgers enerzijds en het daadwerkelijk invullen van het LIJ; 
-verbetering van de vragen die door de raadsonderzoekers onduidelijk gevonden 
worden. 

Onderzoeksmethode 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheld van het LIJ Is onderzocht door groepjes van 
2-4 medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (uit vijf verschillende 
regio's) dezelfde casus te laten beoordelen. In totaal leverde dit 61 ingevulde 
LIJ's op voor 17 jongeren. Deze zijn geanalyseerd met bestaande en specifiek 
voor dit onderzoek ontwikkelde methodologie. 
Omdat het aantal ingevulde LIJ's door omstandigheden lager was dan beoogd, is 
aanvullend een enquête onder 149 medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming afgenomen, waarin gevraagd is aan te geven welke vragen 
van het LIJ (inclusief antwoordopties) zij onduidelijk vonden. Het 
responspercentage was 37% (N=55). 

Evaluatie van het onderzoek 

Openbaarmaking 
Met ingang van 5 oktober 2018 is het de onderzoekers toegestaan, ook zonder 
toestemming van het WODC of het ministerie van Justitie en Veiligheid, de 
onderzoeksresultaten te publiceren en de publiciteit te zoeken (of zoveel eerder 
als het ministerie het rapport openbaar maakt). Zonder tegenbericht van uw kant 
zal het WODC het rapport op 5 oktober plaatsen op de WODC-website. 

Bezettting begeleidingscommisie 
Het onderzoek werd, op verzoek van het WODC, begeleid door een commissie, 
waaraan deelnamen: 

• mevrouw 	__> (Universiteit Maastricht, voorzitter); 
• de heer"- 	 , (Universiteit van Tilburg); 
• mevrouw l'- 	; (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 	Directie 

Sanctietoepassing 8,t Jeugd); 
• mevrouw 	 (Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie 

Sanctietoepassing & Jeugd, tot 1 mei 2018); 
• de heer;.: 	,1 (Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie 

Sanctietoepassing & Jeugd, vanaf 1 mei 2018); 

Afdeling Extern 
Wetenschappelijke 
Betrekkingen (EWB) 
WODC 

Datum 
30 augustus 2018 

Ons kenmerk 
2694/2354677/18 
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• mevrouw 	 1(Wetenschappelijk Onderzoek- en 	 Afdeling Extern 

Documentatiecentrum). Wetenschappelijke 
Betrekkingen (EWB) 
WODC 

Datum 
30 augustus 2018 

Ons kenmerk 
2694/2354677/18 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

D4 

Minister voor Rechtsbescherming 

nota Onderzoeksrapport Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
van het LIJ 

Directoraat-Generaal 
Politie, Straffen en 
Beschermen 
DGSenB Staf 
afdeling jeugd 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid nl/jenv 

Contactpersoon 

senior beleidsmedewerker 

T 070 370 79 11 

Datum 

Van 
	 25 september 2018 

DSenJ 
	

Ons kenmerk 
Datum/eindparaaf 
	

2370715 

Concipiën 

Datum/paraaf 

Doel nota 
- U. op hoofdlijnen informeren over het (beleidsvervolg op het) 

onderzoek 'Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)' dat op 5 okt. 2018 
passief wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van 
het WODC. 

Hoofdlijnen en beleidsvervolg 
- Het onderzoek geeft verschillende aanwijzingen dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het LIJ voor verbetering 
vatbaar is. 

- Daarbij moet wel worden aangetekend dat het onderzoek valt te 
karakteriseren als een kleinschalig, mogelijk niet representatief 
onderzoek. 

- Het geeft echter voldoende aanwijzingen om op korte termijn met 
de Raad voor de Kinderbescherming na te gaan op welke onderdelen 
het LIJ en de afnameprocedure kan worden verbeterd. 

- Ook zal met het WODC worden besproken op welk moment 
vervolgonderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
het LIJ kan worden uitgevoerd. 

- Dit beleidsvervolg zal worden opgenomen in de visiebrief aanpak 
jeugdcriminaliteit, die in het najaar naar de Tweede Kamer zal 
worden gezonden. 
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Nadere toelichting van het onderzoek 
In dit onderzoek is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het 
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) onderzocht. 
Het LIJ is een instrument voor de signalering, screening en risicotaxatie 
bij iedere jongere die verdachte is in een strafzaak in Nederland. Het LIJ 
wordt ingevuld door een raadsonderzoeker van de Raad voor de 
Kinderbescherming, aan de hand van een dossieronderzoek, gesprek met 
de jongere en zijn of haar ouders of verzorger, aangevuld met informatie 
van bv. de school van de jongere. Bij de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het LU gaat het om de mate van 
overeenstemming tussen de verschillende raadsonderzoekers wanneer zij 
dezelfde jongere beoordelen met het LIJ. Omdat het strafadvies en 
eventueel het behandelingsplan van de jongere gebaseerd zijn op de LIJ-
beoordeling, is het van belang dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
goed is. 

Het onderzoek is in de periode december 2016 tot augustus 2018 
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het 
WODC. 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het LIJ voor verbetering vatbaar 
is. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet goed kon worden gemeten door 
het beperkt aantal raadsonderzoekers dat heeft meegedaan aan het 
onderzoek. Op basis van een kleine, mogelijk niet representatieve 
steekproef van raadsonderzoekers werd gevonden dat de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over het algemeen laag was. Door de 
beperkte deelname van raadsonderzoekers is aanvullend besloten om nog 
op een andere manier informatie over de kwaliteit van de vragen in het 
LIJ te verzamelen. Daartoe werd een vragenlijst uitgezet onder 
raadsonderzoekers. 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verbeteren geven de 
onderzoekers drie aanbevelingen: 

- (verdere) standaardisering van de afnameprocedures van het LIJ, 
zowel tussen als binnen raadsregio's; 

- verkorting van de periode tussen gesprekken met de 
jongere/ouders en het daadwerkelijk invullen van het LIJ; 

- verbetering van enkele vragen van het LIJ die onduidelijk worden 
gevonden door raadsonderzoekers. 

Het veldwerk bij de Raad voor de Kinderbescherming verliep om allerlei 
redenen moeilijk, met een lage deelname als gevolg. 
Tijdens het onderzoek zijn op meerdere momenten over de deelname van 
de raadsmedewerkers door onderzoekers, WODC en beleidsafdeling 
gesprekken gevoerd met de Raad. Dit heeft geleid tot een iets hogere 
deelname, maar uiteindelijk heeft het onderzoek een beperkter resultaat 
opgeleverd dan beoogd. 

Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 
DGSenB Staf 
afdeling jeugd 

Datum 
25 september 2018 

Ons kenmerk 
2370715 
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II DISCLAIMER 

Over dit document 

Op 22-12-2020 is de informatie in dit document gebruikt voor de technische validatie met het IFM ontwikkelteam. 

Die sessie had als doel om het meetinstrumentarium (Sigrid) goed in te richten. De IMF-code is continue aan wijzigingen onderhevig 
en wordt dagelijks toegevoegd aan het Sigrid platform. Dit document is daarom niet geschikt voor andere doelen. 

Dit document bevat geen adviezen over de technische kwaliteit van IFM. 

• Justid heeft SIG verzocht om het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) een ge-update versie van dit document te 
verstrekken en toe te lichten. Dit document bevat informatie uit Sigrid van 2 maart 2021. 
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Agenda for this session 

1. Context and scope 

2. Maintainability 

3. Sigrid 
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Na het uitpakken wordt de blueriq export XML file opgeknipt per 
blueriq project, —module en —element; voor het kunnen meten van 
duplicatie per blueriq element en de onderlinge afhankelijkheden 

De uploads bevatten de volgende directory structuur: 

• IFMModel / exportsR7.0 / R7_0.branch / R7_0.xml (Blueriq export) 

IFMRepo / * (maven projects) 

ll SOURCE CODE 

De code wordt dagelijks geautomatiseerd geiipload 

IFM-20201221-Justid-DepV.pzip 

Upload date: daily on weekdays 
Uploaded by: automatic upload 
File size: 32.5 MB 
File checksum: 
1c59228d8f2752d8ad8ea7836ab807b8e77151f8 

■ Tot en met 16 december ontving SIG Blueriq exports per applicatie. 

• Deze export bevat onbedoeld duplicatie, wanneer gezamenlijke libraries in 
meerdere applicaties geexporteerd worden 

■ Sinds 17 december wordt een ander —cleaner— exportformaat aangeleverd. 

• Deze bevat niet de duplicatie die veroorzaakt werd door de manier van 
exporteren 

■ Voor deze slides geldt dat ze gebaseerd zijn op de validatiesessie van december 
2020. 

■ De data getoond in grafieken en toplijsten zijn geactualiseerd naar de upload 
van 2 maart 2021 

1 
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// SCOPE 

Overview of the technologies in the system 

De voornaamste technologie in IFM is Blueriq 

Blueriq wordt in Sigrid opgesplitst in twee technologieen: 

■ Blueriq flows (en processen) 

■ Blueriq expressions (voornamelijk configuratie elementen, zoals Flows Entities, Rules, Relations, DecisionTables, etc 

Hiernaast bevat IFM een relatief kleine webapplicatie geschreven in Java, JavaScript, HTML en XSLT 

boss *HM INave &MOL ollOCELT PUSQL Ellvarki Illorniketoseses IIIIJavaticrIpt etiluerfq sa~ 
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SCOPE 

Overview of the components in the system 

Algemeen billill11111111111111111 elatrIA4g 
Jnalt_SAVRY ar', 

Inslr SDO lit ,. App_Tnetr3PSY it:', 
App_InsIr IVA App_MAedeleertalep ihmeme App,MtintriceFormalier 

POP...UI ..period
ayeleik eg 

APPJJI App.,111:PtenmegVerlot ; App_III Probleem 
1,00w 	

PR
er?ignabit Bil App an_STP i 

APP-10- 
App 4.11

rietti
lbeleldir

a
»
,
%Gill 

yrimmellm-corropmerote 

len4ourdebon 

ilmtrignittr 

APP 
>439-W Ap-Rabdrig 

Gegeve, 

• Blueriq flows/processes 	• Blueriq expressions 	• PL/SQL 
• Java 	 •CSS 	 HTML 
• XSLT 	 •JavaScript 	•WSDL 

0 , 	90.000 	100,000 	 101,503 
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1. Context and scope 

2. Maintainability 
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Portability Usability 

Reliability 	 Security Compatibility 

aintainabilit 

MMO 

Performanc 
efficiency 

Functional 
suitability 

INTRODUCTION 

We measure against the ISO 25010 standard for Software Product Quality 

ffi = not measured by SIG 

The ISO 25010 is a worldwide standard for software 
quality and describes quality characteristics of 
software on 8 different aspects. Software 
Improvement Group has developed models which 
make 6 out of these 8 aspects measurable. 

For the certification of the maintainability model SIG 
works together with TOViT, resulting in Software 
Improvement Group having the only fully certified 
laboratory in the world to measure against the ISO 
25010 standard. 

In addition to these models, SIG offers many other 
capabilities that help to gain insight in risks to which 
your software (and business) are exposed. 

111 	// SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 	 8 



Maintainability 
ISO 25010 

Analyzability 

Modifiability 

Testability 

Modularity 

Reusability 

Modularity 

Reusabilit Analyzability 

Modifiability Testability 

INTRODUCTION 

The ISO 25010 standard for maintainability has 5 sub-characteristics 

Maintainability according to 
the ISO 25010 standard has 5 
sub-characteristics. These 
sub-characteristics can be 
seen as a representation of 
the phases that are passed 
when performing 
maintenance work. 

Modularity stands out, 
because it improves 
maintainability throughout all 
the other 4 phases sub-
characteristics). 

ii
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Analyzabili 

// HOW TO MEASURE MAINTAINABILITY 

The SIG/TrNiT model maps the sub-characteristics to 9 system properties 

rfi o 	LEI IE 	 E5 
Volume 	Duplication 	Unit size 	Unit 	Unit 	Module 	Component 	Component 	Component 

complexity interfacing coupling balance independence entanglement 

11061111111111110 	 

■ ■ 

■ 

■ ■ 

ami 	■ 

1 

Maintainability is rated from lto 5 stars, where ***** represents a market-average score compared to the SIG benchmark. 

// SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 	 10 



MARKET-AVERAGE 4.5 	 5.5 3.5 1.5 	 2.5 0.5 

least máintainable 	 most maintainable 

***** 	I 	***** 

ll HOW SIG RATES MAINTAINABILITY 

Evaluation of the ISO 25010 maintainability characteristic is based on the SIG benchmark 

5% 	 next 30%. 	 n.ext 	 next 30% 	 5% 

Maintainability is determined through automated source code analysis 

■ SIG measures 9 properties of source code, as defined by the SIG/TCJVIT Evaluation Criteria for Trusted Product. Maintainability. 

■ The outcomes are compared to the SIG Benchmark, which is recalibrated yearly from a dataset of 4,000+ systems. This results in a 
star rating. 
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***** 
***** 
***** 

fi FROM MEASUREMENTS TO RATINGS - MAINTAINABILITY 

The system propertjes are evaluated by source code measurement and benchmarking 

Perform measurements on 
the code base 

1- Measurements 

Aggregate measurements 
to quality profiles 

2 - Quality profiles 

Translate quality profiles to 
system characteristic scores 

3 - System 
characteristics 

Translate to ISO 25010 sub 
characteristic scores 

4 - ISO standard 
sub-characteristics 

Translate to overall rating of 
technical quality 

5 - Overall rating 

1 
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II FINDINGS 

Maintainability overview 

0.5 
	

15 
	

2.5 	MARKET-AVERAGE 
	3.5 
	

4.5 
	

5.5 

IFM heeft een marktgemiddelde onderhoudbaarheid van 3,4 sterren 

De volgende metrieken zijn hier interessant: 

• IFM is een groot systeem met een herbouwwaarde van 103 mensjaar 

• 23% van de code is onderdeel van een code duplicaat 

• De complexe code zit vooral in de DecisionTables en de BusinessRules 

• De architectuur kent een groot aantal cyclische afhankelijkheden 

Volume ,  

Duplication 

Unit size.  

Unit complexity 

Unit interfacing 

Module coupling 

Component balance 

Component independence 

Component entanglement 

ii
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METRIC 1/9 
Nto4~00 

Example 

Lines of 
code 
C# 

Productivity 
benchmark C# 

Ines of 
code 
Ruby 

• Productivity 
B- I benchmark Ruby 

System rebuild value 
in man years (MY) 

METRIC INTRODUCTION — VOLUME 

Keep your codebase small 

Guideline for Volume: keep your codebase small 

There is á strong correlation between project size and project risks. A 
large project leads to a large team, a complex design, and a longer 
project duration. Large systems are harder to maintain. 

The defect density (defined as the number of defects per 1,000 lines 
of code) also increases substantially as systems grow larger. 

Volume is measured as the estimated effort in number of man years to 
rebuild the current code base. This also aliows for size aggregation of 
code over different technologies. 

NB: voor Blueriq en andere visuele talen worden niet 
de XML regels geteld, maar het aantal configuratie 

elementen binnen de flows en de entiteiten 

1 
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1% 1% 
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FINDINGS — VOLUME 

IFM is een groot systeem met een herbouwwaarde van 103 mensjaar 

IFM is een groot systeem met een 
herbouwwaarde van 103 mensjaar 

19% 

De grootste technologieën zijn: 

■ Blueriq flows — 18 mensjaar 

■ Blueriq expressions — 76 mensjaar 

■ Java — 7 mensjaar 

erici 
flows/processes 

Technology 	 Elements 	 LOC 	Rebuild size 
(MM) 

XSLT Other 

74% 

Blueriq expressions 

913 Blueriq expressions 865,761 30,448 

217 Blueriq flows/processes 	10,837 229,034 

Java 62,924 84 

XSLT 10,690 	 10 

7,331 	 10 Other 

2.5 Volume 1,175,740 LOC 	 1,235 MM Total system volume: 

5% 

Java 



METRIC 2/9 

Example 

File A 	File EI 	File C 

1: abc 
2: yz 	35: trr 	35: jhg 
3: ghi 	36: ghi 	22: ghi 
4: jkl 	37: jkl 	23: jkl 
5: mno 	38: mno 	24: mno 
6: pqr 	39: pqr 	25: pqr 

	7 LC 
7: stu 	40: stu 	26: stu 
8: vwx 
	41: vwx 	27: vwx 

9: def 
	

42: def 	28: def 
10: stu 
	43: rra 	29: xx 

11: vwx 	30: aab 

II METRIC INTRODUCTION - DUPLICATION 

Write code once 

Guideline for Duplication: write code once 

When code is copied, the maintenance effort for fixing bugs or making 
changes increases: 

• The maintenance effort is larger as a result of more code needing to be 
changed to process changes. 

Bugs can be introduced if changes in duplicates are not consistent. 

Defects need to be fixed in multiple places, resulting in the risk that 
some occurrences of the defect are missed and remain present. 

Duplication is measured as the percentage of redundant codè. Duplicates 
only count towards duplication if they are larger than 6 lines. 

I
// SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 

3 duplicate code blocks 
21 duplicated lines of code 
14 redundant lines of code 
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23% van de code komt op meer dan 

één plek voor 

100% duplicaten als gevolg van de 

export methode komen hier niet 

meer in voor 

De toplijst (zie volgende slide) toont 

enkele voorbeelden van grote 

duplicaten die mogelijk centraal 

geplaatst en herbruikt kunnen 
worden 

Duplication 2.1 
***** 

// SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 

System level risk distribution 

magainiamod 5111~1~~53~5~10111~ 

17 

FINDINGS DUPLICATION 

23% van de code komt op meer dan 1 plek voor 



FINDINGS — DUPLICATION 

An overview of the longest duplicates 

Length 	File name 	 Start line 	End line Duplication 

3,190 	IFM/IFMModel/IFM_Components/IFM_AppModel/ValueList/ZoekresultaatJeugdige_Land.blueriq 	 6 
	

3,691 
	99.9 % 

3,190 IFM/IFMModel/IFM_Components/IFM_Cockpit/ValueList/Land_Cockpit.blueriq 
	 6 	3,691 

	
99.9 % 

3,189 IFM/IFMModel/IFM_Components/LIJ_Context/ValueList/CTX_Land.blueriq 
	 8 	3,691 	99.9 % 

3,189 	IFM/IFMModel/Library_Instral/Instr_LIJ/ValueList/LIJ_Land.blueriq 
	 8 	3,691 	99.9 % 

3,126 IFM/IFMModel/IFM_Components/GegevensWoordenboek/ValueList/Land.blueriq 
	 85 	3,694 	97.8 % 

3,126 IFM/IFMModel/IFM_Components/W_Context/ValueList/CTX_Land.blueriq 
	 82 	3,691 	97.9 % 

3,126 	IFM/IFMModel/Library_InstrLIJ/Instr_LIJ/ValueList/LIJ_Land.blueriq 	 82 	3,691 	97.9 % 

1,839 IFM/IFMModeM/IFM_Components/IFM_AppModel/ValueList/ZoekresultaatJeugdige_Land.blueriq 	 8 	2,155 	57.6 % 

1,839 IFM/IFMModel/IFM_Components/IFM_Cockpit/ValueList/Land_Cockpit.blueriq 
	 2,155 	57.6 % 

1,839 	IFM/MFMModel/Library_InstrLIJ/Instr_LII/ValueList/LIJ_Land.blueriq 
	 8 	2,155 	57.6 % 

1,776 IFM/IFMModel/IFM_Components/GegevensWoordenboek/Valuelist/Land.blueriq 	 85 	2,158 	55.6 % 

1,776 IFM/IFMModel/IFM_Components/IFM_AppModel/ValueList/ZoekresultaatJeugdige_Land.blueriq 	 82 	2,155 	55.6 % 

1,776 	IFM/IFMModel/IFM_Components/IFM_Cockpit/ValueList/Land_Cockpit.blueriq 
	 82 	2,155 	55.6 % 

I // SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 
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METRIC 3/9 
Ilimimemesim~ 

Example 

Recommended 
	

Inadvisable 
practice 	 practice 

METRIC INTRODUCTION — UNIT SIZE 

Write short units of code 

Guideline for Unit size: write short units of code 

Short units (e.g. functions, methods) generally have a single 
responsibility. Code witha single responsibility is easier to test and 
reuse. 

Short units takes less time to read allowing a quicker understanding of 
how it works internally. 

Unit size is measured as the number of lines of code in a unit. 
Every unit of the system is mapped to a risk profile based on the number 
of lines of code it contains. 

Risk categories 
41111•111111111111111111111111111111111111111. 

1-15 LOC 	16-30 LOC 	31-60 LOC 	61+ LOC 
low risk 	moderate risk 	high risk 	very high risk 

r SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 
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*1.5 	 *6-10 	*11-25 
*28+ 	 *14 (Adtvittes) 	*8-10 (MOtities) 
011-25 (Achtfes) 	4126+ (Activities) 

1 

Unit size 4.1 
***** 

FINDINGS — UNIT SIZE 

27% van de code bevindt zich in units met meer dan 30 regels code / elementen 

27% van de code bevindt zich in units 
met meer dan 30 regels code of 
meer dan 30 elementen 

LOC 
0 10,000 20,000 30,000 40,000 	55„850 

HTML 

Java 

XSLT 

PUSOL 

Moerig fiowsiptocesses 

JavaScript 

Blueriq expressions 

I // SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 

System level risk distribution 
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63 2 316 presentationstyles.xsLapply_appearence_style 

button.xsl:button 235 53 1 

0 field.xsl:field#textinput 228 	30 

160 	24 	 0 container.xsaC_DisplayInfo 

159 	17 	 0 header.xs1:container[contains( format,'forminfol)]#page1 

settings.xs1:logo 155 	37 0 

container.xsigm_table_matrix_table 151 	22 

147 	36 	 6 instancelist.xs1:button[not(contains(@action, i_add_instance1)) and not(contains(@format,'verwijderen')) and 
not(contains(@format'searchButton'))]#instancelist 

134 question.xsI:container[contains(@format, 'grijs')] 5 	 0 

131 	 8 	 0 docu ment.xsl:define_document 

field.xsl:field#checkbox 128 	21 

119 	17 	 1 field.xsl:field#radio 

FINDINGS — UNIT SIZE 

An overview of the longest units 

?:1 

DataExtractor.extractData(String) 

// SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 
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METRIC INTRODUCTION — UNIT COMPLEXITY 

Write simple units of code 

Guideline for Unit complex: write simple units of code 

Complex units (e.g. functions,, methods) take more time to understand, 
increasing the difficulty of modifying them. 

A complex unit has a high number of possible execution paths and 
therefore requires more test cases. 

Unit complexity is measured as the McCabe complexity (decision points 
+1) of a unit. Every unit of the system is categorized in one of four risk 
categories depending on its McCabe measurement. 

METRIC 4/9 
111101.11111.111111811~113111111111111111«11.111111111111111111 

Example 

Recommended 
	

Inadvisable 
practice 	 practice 

Unit 	 Unit 

Risk categories 

1-5 McCabe 6-10 McCabe 11-25 McCabe 26+ McCabe 
low risk 	moderate risk 	high risk 	very high risk 
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8% van de code is complex 

De complexe code is vooral te vinden 
in DecisionTables en BusinessRules 

•1.5 	 *13-10 	 *11-25 
*26+ 	 *1-5 (Activilles) 	*6-10 (ActIvities) 
*11-25 (Adevities) 	*26+ (Activi6es) 

Unit complexity 
	 2.4 

FINDINGS - UNIT COMPLEXITY 
8% van de code is complex 

System level risk distribution 

77% 
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Unit name 
	 Unit LOC 

63 2 presentationstyles.xskapply_appearence_style 
	 316 

button.xsl:button 
	 235 

	
53 
	

1 

settings.xsilogo 
	 155 	37 

	
0 

instancelist.xsi:button[not(contains(@action, '_add_instance')) and not(contains(@format,'verwijderen')) and 
	

147 	36 	 6 
not(contains(@format,'searchButton'))]ltinstancelist 

field.xsl:field#textinput 
	 228 	30 	 0 

settings.xsI:determineCSS 
	

95 	25 	 3 

container.xsla.C_DisplayInfo 
	 160 	24 	 0 

container.xsIgm_table_matrix_table 
	 151 	22 	 0 

field.xs1:field#checkbox 
	 128 	21 	 0 

date.format_src.js:dateFormat 
	

60 	19 	 0 

JeugdigeWindow.ZoekClickListener.buildTree() 
	

49 	19 	 0 

date.formatjs:dateFormat 
	 1 

	
18 	 0 

fi FINDINGS — UNIT COMPLEXITY 

An overview of the most complex units 

GegevensGroepOphalenService.convertGegevensgroep(String,String) 
	

74 	17 	 2 
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Unit interfacing 2.4 
***** 

11111  // SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP CONFIDENTIAL 

System level risk distribution 

// FINDINGS — UNIT INTERFACING 

5% van de code zit in units met meer dan 4 parameters 

Unit interfacing is alleen van 
toepassing op de Java, JavaScript en 
XSLT code 

5% van deze code is onderdeel van 
units met meer dan 4 parameters  

Component level risk distribution 

IFM/IFMRepo/database-scripts 

IFM/IFMR epo/ifm-authentication 

IFM/IFMRepo/ifm-com ponents 

IFM/IFM R epo/ifm-configuration-base 

I F M/IFMRepo/ifrn-documents 

IFM/IFMRepo/ifm-foundation 

I F M/IFMRepo/ifm-web 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 LOC 

■ 1-2 para meters  ■ 3-4 parameters ■ 5-6 parameters ■ 7+ parameters 



4-4 
000040 

METRIC INTRODUCTION — UNIT INTERFACING 

Keep unit interfaces smalt 

Guideline for Unit interfacing: keep unit interfaces small 

METRIC 5/9 
1111111111111130.11115313M~~~11~1116111 

Example 

Interface size correlates with unit size and unit complexity. Units (e.g. 	 Recommended 
functions, methods) with large interfaces are hard to modify. 	 practice 

Large unit interfaces (especially in the core classes) are error-prone 
and impede the speed of development. 

Inadvisable 
practice 

■ 

Unit interfacing is measured as the number of parameters a unit expects. 
Every unit of the system is categorized in one of four risk categories 
depending on the number of parameters. 

Unit 	 Unit 

Risk categories 
4111111115111111111111111.111111111111111111111111111111 «0051~1116051110316111~ 

0-2 parameters 3-4 parameters 5-6 parameters 7+ parameters 
low risk 	moderate risk 	high risk 	very high risk 
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Recommended 
	

Inadvisable 
practice 	 practice 

METRIC INTRODUCTION — MODULE COUPLING 

Separate concerns in modules 

Guideline for Module coupling: separate concerns in modules 

METRIC 6/9 

Example 

A good separation of concerns leads to smaller and more loosely 
coupled modules. Modules (e.g. files) that have a single responsibility 
are easier to analyse, test and modify. 

Changes to modules that are large and tightly coupled tend to create 
rippie effects through the codebase. We advise to keep the size of 
modules below 400 lines of code. 

Module coupling is measured as the fan-in (number of incoming 
dependencies) of a module. Each module is then categorized in one of 
four risk categories depending on the total fan-in of all units in the 
module. 

Risk categories 
0111111011111111101111111111~111111111111> 

0-10 fan-in 	11-20 fan-in 	21-50 fan-in 	51+ fan-in 
iow risk 	moderate risk 	high risk 	very high risk 
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Module coupling 4.5 
***** 

FINDINGS — MODULE COUPLING 

Alleen de Java code bevat enkele sterk gekoppelde classes 

*0-10 
*21-50 
*0-10 (Affivities) 
021-50 (Activities) 

XSIT 11111 

Bfueriq kves/processes 

I 
Oluetiq asbas  

*11-20 
*61+ 
011.20 (Activitles) 
*50+ (Actbdes) 

Coupling tussen classes en entiteiten 
komt voornamelijk binnen de java 
code voor 

Java 

LOC 
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 82,924 

System level risk distribution 

5% 4% 6% 
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fi FINDINGS — MODULE COUPLING 

An overview of the modules with the highest coupling 

File name 	 LOC 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srchmain/java/n1/justid/ifm/components/datamodel/model/BerichtModeljava 
	 421 

	321 

IFM/IFMRepo/ifm-components/src/main/javainl/justid/ifm/components/datamodel/model/FormulierModeLjava 
	 352 

	327 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srOmainhavahl/justid/ifm/components/datamodel/model/BaseBerichtModeljava 
	 290 	236 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srOmainhavainl/justid/ifm/components/datamodel/impliquery/SelectQueryBasejava 
	 261 	125 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srcimain/java/n1/justid/ifm/components/aquima/components/ComponentsUtiljava 
	 243 	105 

IFM/IFMRepo/ifmLfoundation/src/main/javaini/justid/ifm/foundation/util/StringUtil.java 
	 242 	 99 

IFM/IFMRepo/ifm-components/src/main/java/nI/justid/ifm/components/aquirna/profile/ProfileProxyjava 
	 237 	1,148 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srcimain/java/nI/justid/ifm/components/datamodel/model/TrajectModel.java 
	 191 	167 

IFM/IFMRepoilfm-components/srcimain/javainl/justid/ifm/components/datamodel/model/JeugdigeModeljava 
	 180 	176 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srOmain/javainl/justid/ifm/components/datamodel/model/PersoonldentificatieModeljava 
	 162 	121 

IFM/IFMRepo/ifm-documents/src/main/javainl/justid/ifm/document/datamodel/model/BijlageModeljava 	 154 	124 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srcimainhavaini/justid/ifm/components/businessibeheer/vaadin/generic/components/ComponentUtiljava 
	 105 	 19 

IFM/IFMRepo/ifm-components/srcimain/javahl/justid/ifm/components/aquima/exception/MetaModelException.java 	 103 	 18 
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Changes isolated to one or two 
components of limited scope 

All changes in a single 
large component 

Most changes in a single 
large component 

// METRIC INTRODUCTION — COMPONENT BALANCE 

Keep architecture components balanced 

Guideline for Component balance: keep architecture components balanced 

METRIC 7/9 
11101~1111~11~1118~~1~1111~ 

Example 

■ An unbalanced organization of components is more likely to have 
unclear functional boundaries. 

■ Components with clear functional and technical boundaries are easier 
to substitute, remove, and test. 

Having clear functional boundaries between components makel it 

easier to distribute maintenance responsibilities across separate 
teams. 

Component balance is measured as the relative size of components, 
where size is expressed as rebuild volume in man years. 

Many changes scattered 
across multiple components 
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The component balance kent enkele 
grote outlyers 

Instr_LIJ, App_JJI_PerspectiefPlan 
en App_LIJ_Raadsrapport vormen - 
samen 34% van de totale 
codebase 

Component balance 4.1 
***** 

FINDINGS — COMPONENT BALANCE 
De component balance heeft enkele outlyers 

Component level volume distribution 

	

IFWIFMModel/IFM_Com pon ents/App_LIJ_Raadsr 	 

	

I F M/IF M Model/IFM_Com pon ents/App_J R2B 	 
I F M/IFMModel/IFM_Conn pon ents/11 I_Portal 

IF M/IF MModel/IFM_Com pon ents/App_111_Toel eid... 
I F M/I F MModel/IFM_Com pon ents/Gegev ensWo or... 
1F M/1F MModel/L ib ra ry_Interventies/Interventies 

IF M/IFMModel/IFM_Com pon ents/Strafrec htketen 
IF M/IFMModel/IFM_Com pon ents/App_JJI_Periodi... 
IFM/IF MMo del/IFM_Com pon ents/App_Instr_TVA 
IFM/IFMModel/IFM_Com pon ents/App_JJI_Kiosk 

I F M/IFMModel/IFM_Com pon ents/App_Instr_MAY... 
IF M/I F M Repo/ifm -au thentication 

I F M/IF M Model/1 FM_Com pon ents/JJI_Period iekeB... 
I F M/IF M Repo/ifrn -fo undation -test 

40,000 80,000 120,000 160,000 	LOC 

■ Blueri q ex pressio ns EI BI ueriq fl ows/processes ■Java IIII X.SLT ■CSS ■JavaScript ■PL/SQL 	WSDL ■HTM L 
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METRIC 8/9 
11~1111111111111111~111111111111" 1S1111~111111~11~111~~ ~1N 

Example Guideline: couple architecture components loosely 

METRIC INTRODUCTION — COMPONENT INDEPENDENCE 

Couple architecture components loosely 

System maintenance is easier when changes within a component have 	 Recommended 
	

Inadvisable 
effects that are isolated within that component. 	 practice 	 practice 

s 	If all components are independent from each other, it is easier to 
distribute responsibilities for maintenance among separate teams. 

Component independente is measured as the percentage of code in a 
component that has incoming calls from other components (i.e. is part 
of its interface). 

Component 
	

Component 

Risk categories 
entwesseasumramm 

internet 	outgoing dep. incoming dep. throughput 
low risk 	moderate risk 	high risk 	very high risk 
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FINDINGS - COMPONENT INDEPENDENCE 

2% van de code is Interface code 

Component independence 	4.9  ***** 
System level risk distribution 
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expressbans 

400,000600,000 	865,717 
LOC 

2% van de code is interface code; en 
wordt aangeroepen vanuit een ander 
component 



Example 

Recommended practice 

Inadvisable practice 

METRIC INTRODUCTION - COMPONENT ENTANGLEMENT 

Define communication lines between components clearly 

METRIC 9/9 

Guideline: clearly define and limit communication lines between components 

Every inter-component communication adds additional complexity to the 
architecture. This makes it harder to make changes in isolation and extend 
the architecture. 

Therefore, inter-component communication should be limited and is 
expected to respect certain wies. 

Component entanglement is measured as the aggregate of: 

• The percentage of communication lines between components 

• The amount of cyclic dependencies 

The amount of transitive dependencies 

1 
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Voorbeeld op volgende slide 

mam f! 

rIF 	 wiropzeját›. mbrfr alik--1.~ 	ma  
11111 ORM-111."1"2"1"..ir 

• lid 

411" .14 411 1W'-11111111bh''-'  

OwitieN 1401 OwaraimfOOT 

FINDINGS - COMPONENT ENTANGLEMENT 

De Blueriq componenten kennen cyclische afhankelijkheden 

Component entanglement 	1.6  
** .4  
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Select fronri 
component: 

Algemeen  

Select to component: 
App_JJUntakeFom  

Ei 

// COMPONENT ENTANGLEMENT 

Afhankelijkheden tussen de Blueriq modules 

From 
	 To 	 Type 

Formulier (E 

<Project Nome-"IFM_Components"› 
<Module Name."App_JJI_IntokeFormulier" ModuleTvoe."Interoction" ContractType-"ExternolFloye> 
<Relotion Name-"Bevat" 
<Comments 1> 
<Tags 1> 
<Description><I[CDATAD]></Description> 
<QuestionText 1> 
<ExplainText 1> 
<ValidotionRules /> 
</Relation> 
</Module> 
</Project> 

InstrlilIntake (Entity) 
	

Retation 

FromEntity."FormulierlToEntity."InstrJJIIntake" ReverseName."OnderdeelVon" MultiValued."false" ReverseMultiValued-"folse> 
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Agenda for this session 

1. Context and scope 

2. Maintainability 

3. Sigrid 
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CONCEPT 1 PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

Colofon 

Contactpersoon 

Projectnaam 

Ons kenmerk 

Bij lag e( n) 

Auteur  

IFM LIJ 

Ketenregie 

Gegevens IFM LIJ Applicatie RvdK 
Gegevens IFM LIJ Instrument RvdK en JR 
Gegevens IFM LIJ Verblijfsinformatie JJI RvdK JR 

Pagina 3 van 10 



CONCEPT 1 PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

Inhoud 

Colofon - 3 
1. Inleiding - 7 
2. Scope - 7 
3. Uitvoering en Validering - 8 
4. Werkproces - 9 
5. Bevindingen: risico's en maatregelen - 9 
6. Afsluiting - 10 

Pagina 5 van 10 



CONCEPT 1 PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

1. Inleiding 

Een PIA is een instrument om van (voorgenomen) regelgeving of (ICT)-projecten 
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen op een 
gestructureerde en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen. 
Op basis hiervan worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen 
te voorkomen of verkleinen. Bij het uitvoeren van de PIA is gebruik gemaakt van 
het Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling rijksdienst (PIA) 2017. 

2. Scope 

De scope van de PIA is de applicatie de IFM LIJ welke het werkproces onderdsteunt 
van LIJ voor de professionals van de RvdK, JR en 331. 

Wat is het LIJ: 
Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is ontwikkeld voor 
jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het 
instrumentarium wordt door de organisaties in de jeugdstrafrechtketen gebruikt om 
op gestructureerde wijze informatie over de jongere en zijn leefomgeving te 
verzamelen en te analyseren. Hierdoor wordt één taal gesproken en verloopt de 
uitwisseling van informatie soepeler. Elk ketenpartner werkt verder met informatie 
die door een partner eerder in de keten is verzameld en geanalyseerd. Hiermee 
wordt onnodige herhaling van informatieverzameling voorkomen. Op deze wijze 
ondersteunt het LIJ de professionals in de jeugdstrafrechtketen om tot goed 
onderbouwde adviezen en beslissingen te komen. 
Het LIJ bestaat onder andere uit richtlijnen en checklists voor interviews, 
vragenlijsten voor de jeugdige, ouders en andere informanten, scoreformulieren, 
wetenschappelijk onderbouwde wegings- en rekenmodellen en richtlijnen en formats 
voor rapportage. Op basis van de verzamelde informatie berekent het LIJ de kans 
op recidive, maakt het zichtbaar welke (veranderbare) factoren hier vooral aan 
bijdragen en zoekt het naar passende gedragsinterventies die het risico op herhaling 
van crimineel gedrag kunnen verkleinen. Het invullen en scoren van items, 
berekenen van uitkomsten en het maken van rapportages gebeurt met behulp van 
computerapplicaties. 

Wat is de IFM: 
Het LIJ wordt ondersteund door een ICT-voorziening genaamd IFM (Intelligente 
Formulieren Module). De IFM is een verzamelnaam voor een voorziening die door 
verschillende ketenpartners en de door hen gevolgde methodieken ingezet wordt 
In de IFM worden componenten ter beschikking gesteld voor gebruikersgroepen van 
de volgende ketenpartners: 

o Raad voor de Kinderbescherming 
o Justitiële Jeugdinrichtingen 
o Jeugdreclassering 

In de IFM worden verschillende functies aan gebruikers ter beschikking gesteld. 
Deze functies zijn geclusterd in componenten. De componenten die gerealiseerd zijn 
in de IFM ondersteunen de volgende hoofdprocessen: 
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CONCEPT 1 PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

1. Ondersteuning bij uitvoeren LIJ-processen  (zoals Instrument-2A/2B, SDQ, SPSY, 
SAVRY en MAYSI-2); 

2. Ondersteunen van de RvdK-processen inzake het opstellen van 
Raadsrapportages, met ondersteuning van het LIJ-proces; 

3. Ondersteunen van de JR-processen inzake het opstellen van JR-rapportages, 
met ondersteuning van het LIJ-proces; 

4. Ondersteunen van de JJI-processen inzake de YOUTURN methodiek, met 
ondersteuning van het LIJ- proces. 

LIJ in beeld: 

Niet in de scope: Voor deze PIA is alleen de IFM LIJ geanalyseerd. Voor het IFM deel 
BI, genoemd onder punt 4, voert WI zelfstandig een PIA uit. 

3. Uitvoering en validering 

De PIA IFM LIJ heeft in april 2018 tot november 2018 plaatsgevonden. De regie op 
de uitvoering van de PIA is in handen van Portefeuille Ketenregie, uitgevoerd door 
de IV Manager LIJ. De inhoudelijke voorbereiding is uitgevoerd door de 
productspecialist LIJ vanuit Ketenregie en de productspecialist van Justid. Aan de 
samenwerking sessies hebben zowel juristen, beleidsmedewerkers als gebruikers 
van het systeem deelgenomen van de RvdK, JJI en JR. 

De PIA is gecontroleerd door de Privacy Officer van DGSenB en besproken met de 
FG van JenV. Conform de geldende regels zal de gemandateerd eigenaar (directeur 
Sanctietoepassing en Jeugd) van het systeem de PIA vaststellen waarna de PIA ter 
informatie wordt toegezonden aan de FG van JenV. 

Aan de PIA sessies hebben deelgenomen: 
RvdK 	.2 

Cl 2(e,  
JR 

r,. 
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331 
Justid 
Ketenregie 

CONCEPT 1 PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

4. Werkproces 

De Excel documenten die zijn opgesteld vormen de basis van de PIA. Hierin staan 
alle items met persoonsgegevens die zijn opgenomen in de IFM LIJ voor zowel 
Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming als voor de verblijfsinformatie 
van de JJI. De items zijn ingedeeld in drie categorieën: 

1. Instrumenten: Ritax A en B, SDQ en SPsy, inzichtelijk voor JR en RvdK 
2. Applicatie RvdK, inzichtelijk voor de RvdK 
3. Verblijfsinformatie 331, opgesteld door de 3J1, inzichtelijk voor de JR en RvdK 

Deze items zijn met juristen en gebruikers van deze organisaties, de 
productspecialist LIJ van Ketenregie en productspecialist IFM van Justid 
doorgenomen en gescreend op de volgende onderdelen: 

o Juridische grondslag 
o Doelbinding 
o Noodzakelijkheid 
o Subsidiariteit/proportionaliteit 
o Toegankelijkheid medewerkers 
o Bewaartermijn 

5. Bevindingen: risico's en maatregelen 

Risico's: 
Tijdens de bijeenkomsten bleek dat bij meerdere items de gegevens niet voldeden 
aan de gestelde eisen. Deze gegevens bleken of niet noodzakelijk te zijn voor het 
uitvoeren van de taak of waren niet proportioneel en konden op een andere wijze 
worden verwerkt, waarbij de privacy minder werd aangetast. Gelijktijdig met de 
uitvoering van de PIA zijn met de ketenpartners de bewaartermijnen vastgesteld 
voor zowel de persoonsgegevens als de PDF's die uit de formulieren kunnen worden 
gegenereerd. Deze zijn opgenomen in de Handleiding LIJ 

Maatregelen: 
Tijdens het vaststellen van de risico's zijn ook direct maatregelen uitgevoerd. Zo zijn 
de items die niet voldeden, op 1 item na, gewijzigd dan wel verwijderd uit de IFM 
per 11 december 2018. Ook zijn de bewaar- en vernietigingstermijnen met deze 
release in gebruik genomen. In de Excel sheets, bijgevoegd aan dit rapport, staan 
alle gegevens die per 11 december 2018 in de IFM zijn opgenomen. 

Voor het onderstaande item is geconcludeerd dat deze geen meerwaarde heeft 
tijdens het onderzoek van de RvdK en is hiermee onterecht opgenomen in de IFM. 
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Onderdeel 
IFM LIJ applicatie RvdK 

Item 
Burgerlijke staat ouders 

Gegevens 
Jeugdige ouders en casus 

CONCEPT I PIA IFM LIJ 1 17 december 2018 

Het item zal in de eerstvolgende release, Q1 2019 worden gewijzigd. Hiervoor wordt 
een wijzigingsverzoek ingediend door de productspecialist LIJ bij Justid. 

6. Afsluiting 

Omdat al tijdens het uitvoeren van de Pia gestart is met het uitvoeren van het 
actieplan en alle te nemen maatregelen op een na zijn uitgevoerd is er niet een 
omvangrijk actieplan voor 2019 en verder. Wel wordt aandacht besteed aan het 
herhalen van de PIA en aan het aanpassen van het wijzigingsformulier en proces. 

Gegevensbescherming, maar ook het uitvoeren van PIA's, is geen eenmalige 
exercitie, maar een continue proces. Het is Good practice om een PIA elke 3 jaar 
opnieuw uit te voeren. De Autoriteit persoonsgegevens noemt het een continu 
proces. De verantwoordelijke moet (blijven) monitoren of de gegevensverwerkingen 
wijzigen en of de PIA daarom moet worden bijgesteld. De PIA zal onder regie van 
Ketenregie samen met de betrokken ketenpartners worden uitgevoerd. 

Met de Ketenpartners, Justid en Ketenregie is daarnaast afgesproken dat bij ieder 
verzoek tot wijziging van gegevens in de IFM een impact wordt bepaald op de 
privacy. Deze impact bestaat uit dezelfde 6 onderdelen als gebruikt tijdens de PIA. 
(zie werkproces). Deze zijn opgenomen in het format Wijzigingsverzoek IFM LIJ. De 
partij die het verzoek indient, is verantwoordelijk voor dit onderdeel. Indien 
noodzakelijk wordt geacht, vindt er een check plaats door de productspecialist LIJ 
bij de juridisch adviseur van Ketenregie. 
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Eindhoven, 11 november 2019 

Geachte heer mr. Saris, 

Als toetsingscommissie LIJ (Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen) willen wij onze zorg 
met u delen over de huidige toepassing van het LIJ in de jeugdstrafrechtketen. Ons is gebleken dat 
het instrumentarium niet volgens de uitgangspunten' - zoals beschreven in de handleiding voor 
gebruikers - wordt toegepast door de ketenpartners. Zo zijn er grote regionale verschillen in de 
mate waarin het LIJ correct wordt toegepast in gevat van een strafzaak en wordt er, in een aantal 
regio's, in een substantieel deel van de strafzaken géén gebruik gemaakt van het instrumentarium. 
In 2019 is gemiddeld genomen (tot aan september 2019) landelijk in 30% van de zaken geen LIJ 
afgenomen. Het gebruik van het LIJ per regio schommelt tussen de 10% en 80% op het totaal aantal 
zaken (bron: informatie van de Portefeuille Ketenregie, afdeling Jeugd van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid). Dit wordt bevestigd door de professionals op de regionale 
samenwerkingsbijeenkomsten voor Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen 
(jeugdreclassering), die deze zomer zijn georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Het gevolg hiervan kan zijn dat de risicotaxatie en/of de informatieoverdracht in de 
jeugdstrafrechtketen suboptimaal is. Uiteindelijk betekent dit dat adolescenten, die in een 
belangrijke ontwikkelingsfase van een delict worden verdacht, mogelijk niet de meest passende 
begeleiding krijgen om hun gedrag in een prosociale richting om te buigen. 

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is een ketenbreed instrumentarium dat 
wordt gebruikt door alle organisaties die binnen de jeugdstrafrechtketen werken. Dit betreft de 
politie, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de gecertificeerde instellingen (GI's), het 
Openbaar Ministerie (OM), de Zittende Magistraat (ZM), de justitiële jeugdinstellingen (JJI), het 
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en Halt Nederland. Het 
instrumentarium brengt op gestructureerde wijze het recidiverisico van de jongere in kaart, de 
risico- en beschermende (criminogene) factoren, de responsiviteit en eventuele signalen van een 
bedreigende opvoed- en opgroeisituatie. Op basis van de criminogene factoren wordt een advies of 
aanpak vastgesteld waarmee de kans op herhaling van strafbaar gedrag zoveel mogelijk wordt 
geminimaliseerd. Eventuele zorgsignaten worden vastgelegd en ook hiervoor wordt een advies of 
aanpak gekozen die de ontwikkeling van de jeugdige weer een positieve richting kan geven. Doordat 
de ketenpartners met het hetzelfde instrumentarium werken, draagt het LIJ bij aan uniformiteit en 
een goede informatieoverdracht in de jeugdstrafrechtketen. 

Het LIJ is vanaf 2006 in nauwe samenwerking met de ketenpartners ontwikkeld als wetenschappelijk 
onderbouwd keteninstrument om de situatie van jongeren, die in aanraking komen met het 
jeugdstrafrecht, zo goed mogelijk te onderzoeken.2  In 2011 en 2012 is het LIJ landelijk 

'Ministerie van Veiligheid en Justitie (2015) Handleiding Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen, versie 5.3. Den 
Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
2  Vogelvang, B.O., Krooi, H. a Braak, J. van den (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 terecht. 
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geïmplementeerd in alle regio's; aangestuurd door een projectgroep met vertegenwoordigers van de 
ketenpartners. Vanaf 2013 is het beheer van het LIJ in handen van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Bij de overdracht van het beheer van het LIJ aan het Ministerie is een borgingsplan 
ontwikkeld om state of the art onderbouwing te behouden en de kwaliteit van de uitvoering te 
blijven bewaken.3  Uit onderzoek blijkt immers dat een goed onderbouwd instrument alleen 
effectief is als het ook op de juiste manier wordt toegepast door deskundige professionals.4,8  Om dit 
te borgen, is het van belang om de voortgang en de resultaten te blijven monitoren en medewerkers 
structureel te ondersteunen. 

In de afgelopen jaren is er veel winst geboekt met het inschatten van het recidiverisico en het 
kiezen van de meest passende aanpak door middel van het wetenschappelijk gefundeerde LIJ. Een 
passende aanpak van jeugdrecidive begint immers bij een juiste uitvoering van risicotaxatie en 
behoefte-assessment van jongeren die worden verdacht van een strafbaar feit.6'7  De manier waarop 
in Nederland gestructureerd, onderbouwd en ketenbreed wordt samengewerkt aan 
recidivevermindering bij jeugdige verdachten is uniek. De ketenpartners hebben in de afgelopen 
jaren samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en met wetenschappers een goed 
onderbouwd, state of the art systeem neergezet om jeugdige delinquenten op effectieve wijze te 
begeleiden en behandelen. De borging van de kwaliteit van (de uitvoering van) dit systeem behoeft 
voortdurende aandacht. Uit onderzoek blijkt dat het niet goed toepassen van een instrumentarium 
ertoe leidt dat zowel de risico-inschatting als de interventies die daaraan worden verbonden te veel 
gekleurd worden door de professional die de taxatie uitvoert. Tevens blijkt in dergelijke gevatten 
dat de gekozen aanpak minder goed aansluit bij actuele inzichten over het effectief terugdringen 
van recidive.8  

Als Toetsingscommissie LIJ is het onder meer onze taak om de wetenschappelijke borging van de 
inhoud van het instrumentarium te bewaken. Wij doen een beroep op het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid om als beheerder van het LIJ te zorgen voor de borging van kwaliteit van de uitvoering 
van het instrumentarium door alle ketenpartners. Wij willen u derhalve verzoeken om de 
toekomstbestendigheid van het LIJ te vergroten door de kwaliteit van de uitvoering te blijven 
bewaken. 

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid deze brief nader toe te lichten en mee te denken over 
eventuele vervolgstappen. 

Vogelvang, B. Persoon, A. Sondeijker F., (2007). Landelijk Kader Instrumentarium Jeugdstrafrecht. Fase 2: Beoordeling en 
aanpassing van het instrumentarium en van de informatieoverdracht in de jeugdstrafrechtketen. Woerden: Van 
Montfoort/Collegion. 
3  Diest, H. van, Regterschot, H. en Eenshuistra, R. (2016) Kwaliteitsborging LIJ. Advies m.b.t. kwaliteitsborging van inhoud 
en uitvoering van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Duivendrecht: PI Research (i.o.v. Ministerie van 
Veiligheid en Justitie) 

Andrews, D. A., a Bonta, J. (2010). Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice. Psychology, Public Policy, and Law, 
16, 39-55. 
Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de Jeugdzorg. Universiteit 

Utrecht. 
Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice. Psychology, Public Policy, and Law, 

16, 39-55. 
Spanjaard, H.J.M., Knaap, L.M. van der, Put, C.E. van der & Stams, G.J.J.M. (2015). De inschatting van risico's en de 

invloed risico- en beschermende factoren. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W. & Laan, P. van der (red). Jonge criminelen die 
volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 149-176 
8  Bosker, J. (2015). Linking theory and practice in probation. Structured decisian support for case management plans. 
Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Alphen: Jacqueline Bosker. 

2 



Met vriendelijke groet, 

IikErK,,11)‘:" • 

Cc aan: 

immuswiewe 
Veiligheid 

NE Sanctietoepassing en Jeugd bij het Ministerie van Justitie en 

, Portefeuillehouder Jeugd bij het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen, 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

E 1 - 	, senior beleidsmedewerker Afdeling Jeugd bij het Directoraat-Generaal Straffen en 
Beschermen, Ministerie van Justitie en Veiligheid 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Postbus 909 - Postvak DP8001 
5600 AX Eiindhoven 

senior beleidsmedewerker 

Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 
afdeling jeugd 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv  

Contactpersoon 

Datum 	4 juni 2020 
Onderwerp huidige toepassing LIJ 

Geachte mevrouw 

Ik heb uw brief van 11 november 2019 waarin u de zorg van de 
Toetsingscommissie LIJ over de huidige toepassing van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen onder mijn aandacht brengt, in goede orde 
ontvangen. 
De beantwoording heeft enige tijd op zich laten wachten. De belangrijkste reden 
daarvan is dat de inhoud van uw brief onderwerp was van overleg met de 
betrokken organisaties, het landelijk bureau van de Raad voor de 
Kinderbescherming en Jeugdzorg Nederland namens de jeugdreclassering. Dit 
heeft de heer Eijken ook laten weten aan mevrouw van Diest, de secretaris van 
de Toetsingscommissie. 

Ik waardeer het dat u de zorgen van de commissie over toepassing van het LIJ 
aan mij overbrengt. Met het LIJ hebben wij een goed onderbouwd risicotaxatie-
instrumentarium voor jeugdige verdachten, dat een essentieel onderdeel vormt 
van de aanpak van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Bijzonder is ook dat dit in 
de hele jeugdstrafrechtketen door meerdere organisaties wordt ingezet. 
U snijdt een belangrijk punt aan met de constatering dat een goed onderbouwd 
instrumentarium alleen effectief is als het ook op de juiste wijze wordt toegepast. 
Vanuit de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) wordt het gebruik van het 
LIJ voortdurend gemonitord. 

Het gebruik van het LIJ door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) was de 
afgelopen periode regelmatig onderwerp van overleg met de RvdK. De RvdK heeft 
daarbij aangegeven dat door hen met alle regio's in het 'professioneel platform 
Strafzaken' aan de hand van actuele cijfers het gebruik van het LIJ circa vijf keer 
per jaar wordt besproken. Ook heeft de directie van de RvdK begin maart jl. het 
gebruik van het LIJ nog eens bekrachtigd in een communicatiebericht naar alle 
raadsmedewerkers. 
Dit heeft tot slechts een beperkte verbetering geleid. Nog altijd wordt het LIJ in 
ongeveer 27% van de zaken niet gebruikt. Dat betekent dat er voldoende reden is 
om dit intensief te blijven monitoren. 

T 06 War 

Ons kenmerk 
2915620 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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Jeugdzorg Nederland (3N) heeft aangegeven groot belang te hechten aan het 	Directoraat-Generaal 

gebruik van het LIJ. Toch komt het ook bij de jeugdreclassering voor dat niet in 	Straffen en Beschermen 
afdeling jeugd 

alle zaken het LIJ wordt gebruikt. Jeugdzorg Nederland geeft aan dat in de 
landelijke overleggen van de managers van de Gecertificeerde Instellingen (GI's), 

Datum 
het belang van het gebruik van het LIJ nogmaals is onderstreept. De managers 	28 februari 2020 
vinden unaniem dat het LIJ gebruikt moet worden en zullen daar ook op blijven 	Ons kenmerk 
sturen. Daarbij hebben zij aangegeven te verwachten dat de recente verbetering 	2915620 

van de gebruiksvriendelijkheid van het LIJ, de voorgenomen uitbreiding van de 
doelgroep tot 23-jarigen en de ontwikkeling van een versie voor de categorie 
schoolverzuimzaken, de toepassing van het LIJ bij de jeugdreclassering zal 
bevorderen. 

Het is goed dat zowel de RvdK als de jeugdreclassering het gebruik van het LIJ 
voortdurend monitoren. Het gebruik is immers opgenomen in zowel het 
kwaliteitskader voor de RvdK als het normenkader voor de GI's. Om het gebruik 
van het LIJ nog beter te faciliteren hebben zowel de RvdK als JZN gevraagd om 
een verbetering van de gebruikerSvriendelijkheid van het LIJ. Deze verzoeken zijn 
opgenomen in het jaarplan LIJ 2020 en worden met voorrang opgepakt. En 
enkele verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid zijn inmiddels al doorgevoerd. 

Omdat de toepassing van het LIJ van groot belang is voor een effectieve 
jeugdsanctietoepassing en het afgelopen jaar slechts een kleine verbetering is 
gerealiseerd, zal dit vanaf nu ook worden gemonitord in het periodieke overleg 
tussen directeur Sanctietoepassing en Jeugd en de algemeen directeur RvdK. 
Daarnaast zal ook monitoring plaatsvinden in het periodiek overleg met Jeugdzorg 
Nederland. Dit heb ik ook besproken met de RvdK en Jeugdzorg Nederland. 
Ook zal de heer Eijken van het team Jeugdstrafrecht van DSenJ u regelmatig 
voorzien van overzichten over het actuele gebruik van het LIJ. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft 
naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met de 

(e) 

Met vriendelijke groet, 
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